
Zawieszenie zajęć pozalekcyjnych 

 

  

 W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ROZPORZĄDZENIA RADY 

MINISTRÓW z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o konieczności 

zawieszenia do 9 kwietnia 2021 roku realizacji programu Szkolny Klub Sportowy i programu 

gimnastyki korekcyjnej „Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę 

pozytywnie” . 

 Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. 

prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, 

rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) 

polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa 

sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu 

łącznie następujących warunków: 

1.        wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających 

stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2020 r. 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; 

2.        ich organizowania bez udziału publiczności. 

Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych, sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w 

świetle tych regulacji, nie jest możliwe. 

W związku z powyższym, OD 20 MARCA BR., NIE BĘDZIE MOŻLIWA REALIZACJA 

OBYDWU PROGRAMÓW. 

 Od 20 marca możliwość dodawania zajęć w dzienniku elektronicznym SKS będzie 

zablokowana. Wszystkie pozostałe funkcjonalności obydwu dzienników działają niezmiennie. 

PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE ROZLICZENIE ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH 

W MARCU W OBYDWU PROGRAMACH; JEST TO MOŻLIWE JUŻ OD DZISIAJ 

   
 

https://www.dolnoslaski.szs.pl/news/1977

