
Dzień dobry: 

Uprzejmie dziękujemy za zapytanie. 

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU: 
Zamknięte są: 

•    baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub 
członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz 
zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub 
igrzysk głuchych)
•    sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna
•    stoki narciarskie. 

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych lub działalność 
obiektów sportowych jedynie: 

 dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, 
zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub 
reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub 
zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich 
lub igrzysk głuchych 

 bez udziału publiczności 
 z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, 

węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do 
dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i 
wychodzącymi.

Obowiązuje do: 18 kwietnia 2021 r. 

Zatem obecnie korzystanie z basenu, siłowni i klubu fitness jest dopuszczalne tylko w 
przypadku członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach 
olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk 
paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. PZPL ma obecnie status zaprzestanego sportu 
olimpijskiego. 

Korzystanie z basenu, siłowni i klubu fitness jest dopuszczalne dla 
członków kadry narodowej PZPL wyłącznie w ramach współzawodnictwa 
sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. 

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe lub wydarzenia 
sportowe odbywają się z udziałem trenera, trenera personalnego, 
instruktora lub osoby wyspecjalizowanej zajmującej się rozwojem 
kultury fizycznej, która sprawuje nadzór nad osobą lub osobami 
uprawiającymi sport w ramach określonych zajęć. 



W przypadku edukacji  sportowej (PKD 85.51.Z) taka działalność nie 
jest zakazana i może odbywać się dla grup i osób indywidualnych 
(zakazane są imprezy, spotkania, zebrania), z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

Podklasa ta obejmuje (PKD 85.51.Z): kursy, zajęcia sportowe i 
rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone 
w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, 
obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i 
zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie 
zorganizowany. 

Obejmuje: zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną 
itp.), obozy sportowe, zajęcia gimnastyczne, szkoły nauki jazdy konnej, 
naukę pływania, działalność profesjonalnych instruktorów 
sportowych, nauczycieli i trenerów, kursy sztuk walki, kursy jogi, 
kursy gry w karty (np. brydż). 

Przedstawiona opinia resortu rozwoju ma charakter stanowiska 
urzędowego w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (poz. 512, ze zm.). 

Ze szczegółowymi rozwiązaniami można zapoznać się poniżej:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Poniżej przesyłamy nowe rozporządzenie Rady Ministrów do wiadomości i 
dalszego stosowania: 

Z poważaniem: 

Wiesław Choiński 
  
radca ministra 
Wydział Rzemiosła 
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
tel. 411 95 72 
Wieslaw.Choinski@mrpit.gov.pl 
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia 

___ 
Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informuję, że: Administratorem 
Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5. Kontakt z 
Administratorem: kancelaria@mrpit.gov.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mrpit.gov.pl. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
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Link do szczegółowych informacji o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez MRPiT 
Pani/Pana danych osobowych.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna
https://www.gov.pl/web/rozwoj/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

