
DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI 
 

 

Interpretacja ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii w kontekście uprawiania narciarstwa zjazdowego na stoku. 
 

Dotyczy zapisu dopuszczającego uprawianie sportu przez: 

1)wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2pkt143 rozporządzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 

Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z26.06.2014, str.1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym 

mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2020r. poz.1133), 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; 

Po konsultacji z ŻUKOWSKI I PARTNER KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH Dolnośląski 

Związek Narciarski przyjmuje następujące stanowisko: 

Nowe rozporządzenie zawęziło zakres legalnego prowadzenia "zajęć sportowych" w terminie 

do 9 kwietnia 2021 do "dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym 

prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy". Wszyscy członkowie tych dwu grup , 

którzy posiadają licencje zawodnicze, na 100% uczestniczą w tym współzawodnictwie. Dokument 

licencji wystawiony jest przez PZN ( polski związek sportowy) i jest potwierdzeniem literalnie 

zgodnym z rozporządzeniem. 

Organizowanie treningów wewnątrz imiennie zdefiniowanej grupy zawodniczej z klubu 

posiadającego licencję PZN spełnia ten sam warunek - to klub jest podmiotem zbiorowym 

uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym PZN. Organizowanie dla dzieci i młodzieży 

zawodów ujętych w kalendarzach (np.okręgowych związków) przez OZN i inne podmioty na zlecenie 

OZN jest formą uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni 

polski związek sportowy" - realnie to np. OZN jako terenowy oddział PZN prowadzi faktycznie to 

współzawodnictwo. Zatem lista zawodników(uczestników zajęć) ze wskazaniem ich numerów licencji 

PZN (pkt.16 rozp) odwołuje się do elektronicznego dokumentu PZN dostępnego na stronie 

internetowej (licencja) i spełnia wymóg rozporządzenia i powinna być honorowana przez partnerów 

(operatora stoku, hotelu, sędziów, służby techniczne zawodów, SANEPID, POLICJA). 

DZN będzie stosować ten przepis rozszerzająco i aby umożliwić treningi i starty 

nielicencjonowanym dzieciom i młodzieży wystarczy aby startujący byli zarejestrowanymi członkami 

klubu , który ma licencję PZN bo to mocno uprawdopodabnia spełnienie przesłanki z rozporządzenia . 

Wiceprezes DZN 

Bogdan Pietrykowski 

 


