
Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 
93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia 
sportowego jest dopuszczalne: 
 
• wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium 
sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników 
będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji 
paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub 
dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
odpowiedni polski związek sportowy 
 

Wskazani wyżej zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, mogą korzystać usług 
hotelarskich w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego. 
Okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot 
opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową 
federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu 
kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy. 
Wymogi sanitarne dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów 
współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzenia sportowego oraz osób w nich 
uczestniczących pozostają bez zmian. 
 
*Sport zawodowy oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za 
wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią 
organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy 
wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. 
Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są 
uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia. 
 

Chroń siebie i bliskich – stosuj zasadę DDMA+W 

 
Każdy z nas ma wpływ na to, jak szybko uda się zahamować epidemię. Chrońmy siebie i bliskich. 
Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad 
postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli: 
D jak dystans 

D jak dezynfekcja 

M jak maseczka 

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe 

W jak Wietrzenie 

 
Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich 
dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, 
które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. 
 
 


