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Warszawa,

Barbara Nowacka

minister sportu

Interpelacja nr 9582

Interpelacja w sprawie zakażeń COVID-19 u osób wyczynowo 
uprawiających sport

Szanowna Pani Minister,

dane dotyczące zakażeń COVID-19 są jednoznaczne – zakażeń drastycznie przybyło. 

W naturalny sposób nie ominęło to sektora sportowego. Wiele zespołów, klubów czy nawet 
całych lig wróciła do standardowych treningów. Okres wakacyjny to zazwyczaj czas 
przedsezonowy, w którym trwają wytężone prace nad przygotowaniem wytrzymałościowym, 
siłowym, a także (w przypadku sportów zespołowych) pracy nad stworzeniem kolektywu 
współpracującego na boisku.  

COVID-19 coraz mocniej dotyka obszar, którym opiekuje się Pani Minister. Pozwolę sobie na 
przypomnienie jedynie kilku przykładów z ostatniego okresu:

COVID-19 wykryto u Aleksandry Wójcik (zawodniczki ŁKS Commercecon Łódź, klubu 
występującego w Tauron Lidze) - przez to cały zespół został poddany kwarantannie,
Jedenaście osób, które przebywały na zgrupowaniu reprezentacji Polski w hokeju na 
lodzie uzyskało pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Ostatnim przykładem są 
lekkoatletki, które zaraziły się podczas zgrupowania w COS Cetniewo.

Sytuacja jest ekstremalnie trudna a tłumaczenie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, że 
zakażeń będzie więcej jest niesatysfakcjonujące, bowiem dobrze o tym wiemy. Od rzadu i 
ministrów oczekujemy rozwiązań, nie tylko diagnoz. W związku z tym uprzejmie pytam Panią 
Minister:

Jakie środki ostrożności oraz jakie rozwiązania zaleca Pani Minister? Dobrze wiemy, że 
sport zawodowy ma inną specyfikę niż sport amatorski. 
Wiele mówi się o przywróceniu obowiązkowego noszenia maseczek w przestrzeni 
publicznej. Czy tym obowiązkiem będą ewentualnie objęte osoby profesjonalnie 
uprawiające sport? Odbycie treningu wytrzymałościowego czy zespołowego, np. na 
boisku piłkarskim, siatkarskim etc. w maseczce jest właściwie niemożliwe – o czym 
doskonale wie Pani Minister jako była profesjonalistka. 
Sport zawodowy jest bardzo specyficzny, dlaczego więc ostatnie rozporządzenie Pani 
Minister wydała 10 marca 2020 r.? Przypomnę, że dotyczyło rekomendacji odwołania 
wszystkich imprez sportowych. Aktualnie wiele dziedzin sportu przygotowuje się do startu 
sezonów reprezentacyjnych bądź/i ligowych. Widzę silną potrzebę działania w tym 
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obszarze, bowiem osoby profesjonalnie uprawiające sport trenują wspólnie przez kilka 
godzin dziennie, a często spędzając razem całe dnie, np. na zgrupowaniach.
Czy Pani Minister zleci obowiązkowe testowanie wszystkich osób profesjonalnie 
uprawiających sport, a także osób pracujących w klubach sportowych? Jaki jest kalendarz 
tych działań?
Co w sytuacji, gdy jeden z zespołów ligowych zostanie zarażony COVID-19? Czy wtedy 
wszystkie spotkania będą przełożone/odwołane?
Część polskich zespołów bierze udział w Europejskich Pucharach. Czy ta decyzja 
satysfakcjonuje Panią Minister w obecnej sytuacji pandemicznej? Jakie środki ochronne, 
przeciwwirusowe zaleca Pani Minister tym klubom?
Jakie są zalecenia Pani Minister dotyczące sportu dzieci i młodzieży? Niebawem 
początek roku szkolnego, a rodzice, dzieci oraz osoby je trenujące chcą czuć się 
bezpiecznie. 
Jakie są zalecenia Pani Minister dotyczące sportu akademickiego? Większość rozgrywek 
nie zostało ukończonych przez pandemię.
Kwestia finansów - dla  wielu klubów jednym z największych dochodów do budżetu była 
sprzedaż biletów meczowych, karnetów sezonowych, a także atrakcji podczas widowisk, 
np. tzw. „Sklepiki Kibica”. Póki co nie ma możliwości, by kibicki i kibice byli obecni na 
meczach i innych imprezach masowych. Czy Ministerstwo Sportu ma zamiar podjąć ten 
wątek w rozporządzeniu?
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