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L.dz. DPSOPiW ZG LOK/2020     Warszawa, dnia 13.06.2020 r. 

 

      
SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY! 

 
 W dniu 4 marca 2020r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został zdiagnozowany pierwszy 

przypadek koronowirusa w Polsce. Od tego momentu Rząd Polski wprowadzał określone ograniczenia, 

nakazy i zakazy, w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Określone ograniczenia, nakazy i zakazy 

dotknęły również nas - Ligę Obrony Kraju. W Polsce zakażonych jest ponad 25 tys. osób, wciąż 

odnotowuje się kilkaset nowych przypadków dziennie. 

Zgodnie z „Planem zamierzeń działalności programowej Ligi Obrony Kraju w roku 2020 r.” 

mieliśmy do przeprowadzenie wiele imprez oraz zawodów w Pionie Sportów Obronnych, 

Politechnicznych i Wodnych. Oczywiście zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów, Ministerstwa 

Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego nie mogliśmy prowadzić działalności szkoleniowej, 

współzawodnictwa oraz działalności komercyjnej. 

Dopiero po trzech miesiącach zgodnie z § 6 ust. 10 ppkt 2 Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020r. poz. 964) od dnia 30 maja 2020 r.  jest dopuszczalne, pod 

warunkiem zapewnienia, aby: cyt. „w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie 

sportowym (tj. przeprowadzenia zawodów, szkoleń, itp.) z wyłączeniem pól golfowych, kortów 

tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych 

(zawodów - regat, szkolenia płetwonurków) i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do 

maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności”. 

Po analizie „Planu zamierzeń działalności programowej Ligi Obrony Kraju w roku 2020 r.” 

podjąłem decyzję, że współzawodnictwo pomiędzy Zarządami Wojewódzkimi Ligi Obrony Kraju będzie 

odbywało się na podstawie centralnych zawodów Ligi Obrony Kraju w konkurencjach strzeleckich: 

1. Otwarte ogólnopolskie mistrzostwa LOK w strzelaniu sportowym juniorów i seniorów – 

organizator BMZW Kraków - miejsce Tarnów w dniach 29 - 30 sierpnia 2020 r. 
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2. XLVI Centralne Zawody Strzeleckie Klubów żołnierzy Rezerwy - organizator BPZW Rzeszów 

– miejsce Łupków w dniach 18 - 20 września 2020 r. 

Ponadto do klasyfikacji współzawodnictwa będzie brano pod uwagę udział członków LOK  

w zawodach Pucharu Polski oraz międzynarodowych zawodach strzeleckich. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z „Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r.” zostały 

wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży 

podczas pobytu na wypoczynku i wakacji min.: 

1. Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu 

dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/prawnych opiekunów lub 

pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku; 

2. Ograniczenia liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem; 

3. Stosowania się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki 

bezpieczeństwa dopuszczającego obiekt do użyteczności publicznej; 

4. Kompleksowe działania dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego 

koronowirusa. 

W związku z powyższym podjąłem decyzję, że na okres wakacyjny nie wydamy 

„Wytycznych Prezesa Ligi Obrony Kraju w sprawie organizacji akcji letniego wypoczynku 

dzieci i młodzieży „Akcja Lato z LOK – 2020 r. w ramach programu obchodów 100 rocznicy 

Bitwy Warszawskiej”. 

Jednocześnie zgodnie z „Planem zamierzeń działalności programowej Ligi Obrony Kraju  

w roku 2020r” zarządzam: 

1. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe, dotacji MON dokonywać 

rekrutacji z uwzględnieniem zaświadczeń dotyczących zdrowia stanu epidemicznego 

koronowirusa - pkt 30; 
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2. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki z FC na imprezy sportowe oraz 

podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, 

darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych,  

a także komercyjnych – pkt 31; 

3. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, 

szkoleń, zgrupowań – zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami 

zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. 

Jednostki pływające i akweny zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy – pkt 32; 

4. Szkolenia i zawody strzeleckie z broni kulowej prowadzić tylko na obiektach 

zweryfikowanych pozytywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie 

posiadającymi zatwierdzony regulamin (Ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999r.  

– Dz. U z 2020 r. poz. 955 art. 46 pkt 1-3; oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 15 marca 2000 r. z póź. zm. w sprawie wzorcowego 

regulaminu strzelnic § 4 - Dz. U nr 18 poz. 234 z 20.03.2000r.; Dz. U nr 618 poz. 

234 z 25.06.2000 r.; Dz. U nr 23 poz. 238 z 04.03.2002 r.; Dz. U nr 237 poz. 1418  

z 06.10.2011 r.  

Ponadto przypominam: 

1. Nie ma możliwości udostępniania obiektów (np. strzelnic otwartych, zamkniętych, klubów  

wodnych, klubów modelarskich, klubów łączności) bez zapewnienia wymogów: 

a. weryfikacja liczby osób; 

b. dezynfekcja rąk i sprzętu sportowego (broń, sprzęt pływający, sprzęt modelarski, sprzęt łączności); 

c. zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy  

    korzystających). 

2. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających 

sport i osoby prowadzącej zajęcia). Ale przypominam o zabezpieczeniu na strzelnicach i innych obiektów 

sportowych, płyny do dezynfekcji (broni, sprzętu), rąk lub rękawiczek jednorazowych. 

    W przypadku otwartych i zamkniętych strzelnic – na jednej osi strzeleckiej będzie mogła     

    przebywać liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich (z wyłączeniem obsługi). 
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3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające  

z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc  

i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.  

4. Na obiektach sportowych zamkniętych i otwartych można prowadzić zajęcia odpłatnie dla  

uczestników tzw. zajęcia indywidualne. 

5. Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym LOK. Ograniczenie  

w tym zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu wodnego. 

Należy przy tym pamiętać o stosowaniu się do obowiązujących zasad sanitarnych po zejściu na ląd. 

6. Nie jest ograniczona limitem wieku możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych.  

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może 

dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej. 

7. Nie ma możliwości udostępniania sal konferencyjnych znajdujących się na terenie kompleksów 

sportowych. 

8. Uprawnionym do udostępniania obiektu (np. strzelnicy) jest podmiot (osoba prawna lub fizyczna) 

uprawniona do dysponowania obiektem, właściciel lub zarządca (jeśli został udostępniony) lub podmiot 

działający w jego imieniu.   

 Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia. 

9. Nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych osób przebywających na obiekcie otwartym. 

10. Istnieje możliwość prowadzenia działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego. 

11. Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod  

 warunkiem, że: 

a. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub 

sprzętu; 

b. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła  

sanitarnego (poza toaletą WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń. 

c. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub 

sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 
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d. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym 

użyciu i każdej grupie korzystających; 

e. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między 

wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między 

grupami korzystających; 

f. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając 

obiekt. 

14. Zgodnie z § 18.3 ppkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. nie stosuje się  

obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 

ochronnego ust i nosa na zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym 

cyt. „sędziów, trenera oraz osoby uprawiającej sport”. 

        Jednocześnie informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 

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

epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 964)”  § 15.1 pkt 1 - do odwołania zakazuje się organizowania 

zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. z wyłączeniem 

zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 

albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie 

może być większa niż 150 osób - Prawo o zgromadzeniach (Dz.U .z 2019r. poz.631). 

Traci moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie określonych 

ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U poz. 878, 904). 

 

     Dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni. 

 

                              P R E Z E S  LOK 

                                J.  Salamucha 

  
 
Wyk. A.Z. tel. 661 556 673 
 


