MINISTERSTWO SPORTU

Warszawa, dnia 16 listopada 2020 r.

Departament Prawny
DP-WPL.023.109.2020
Pan
Grzegorz Sobczyk
Wiceprezes
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
adres do doręczeń:
grzegorz.sobczyk@pzla.pl

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną zapytanie z dnia 12 listopada 2020 r.
zawierające prośbę o interpretację obecnie obowiązujących zapisów dotyczących ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie przemieszczania się zawodników na
zawody sportowe i zgrupowania uprzejmie wskazuję, co następuje.
Zgodnie z § 26 ust. 2d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931 i 1972) ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
(tj.

ograniczenie

liczby

osób

podróżujących

pojazdami

samochodowymi

przeznaczonymi

konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób do liczby stanowiącej połowę liczby
miejsc siedzących) nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych: którymi jest
wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym,
zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych. A zatem w tych przypadkach dozwolone jest
przewożenie osób (zawodników) tego typu pojazdami bez zachowania wymienionego ograniczenia.
Ponadto w myśl § 26 ust.1 pkt 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów do odwołania,
w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462, 875 i 1378) oraz pojazdami
samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób
niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących
określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu
środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe
co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Jedyny wyjątek od powyższego nakazu przewidziano

w § 26 ust. 2 ww. rozporządzenia i dotyczy on środków transportu specjalnego przeznaczonego do
przewozu osób niepełnosprawnych. W pozostałych przypadkach należy się stosować do
obowiązującego ograniczenia.
Stosownie do treści § 6 ust. 2aa ww. rozporządzenia Rady Ministrów potwierdzeniem
zgrupowania i współzawodnictwa sportowego uprawniającym do korzystania z usług hotelarskich jest
wyłącznie dokument wystawiony przez polski związek sportowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133). Zgodnie z powołanymi
regulacjami kluby sportowe nie posiadają tego uprawnienia.
Jednocześnie wskazuję, że niniejsza odpowiedź ma charakter wyłączenie informacyjny.

Z poważaniem
Joanna Olszewska
Dyrektor Departamentu
/ – podpisany cyfrowo/
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Klauzula informacyjna
Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.
Dane kontaktowe administratora
Dane

do

kontaktu

w

Ministerstwie

Sportu

w

sprawie

ochrony

danych

osobowych:

adres e-mail: kontakt@msport.gov.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
pisząc na adres: dane.osobowe@msport.gov.pl
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 2 ust.
1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz
sunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
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Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku
o udostępnienie informacji publicznej. Jedynie w przypadku odmowy udostępnienia informacji
publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, które następują w drodze decyzji
administracyjnej, podanie danych osobowych jest niezbędne (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 i z 2020 r. poz. 695) w zw.
z art. 107 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
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