LIGA OBRONY KRAJU
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

L.dz. DPSOPiW ZG LOK/2020

Warszawa, dnia 25.10.2020 r.

SZANOWNI PANOWIE DYREKTORZY!
W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID 19 od dnia 24.10.2020r. „Polska staje się
strefą czerwoną”.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r.w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U z 2020r. poz. 1871) przekazuję wiążące wszystkich wyjaśnienia, informacje i uwagi, dotyczące
korzystania ze obiektów Ligi Obrony Kraju tj. strzelnic będących w zarządzie LOK, działalności wodnej,
działalności modelarskiej i łączności w Lidze Obrony Kraju.
Zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U z 2020r. poz. 1758) cyt. „ Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej
lub jednostkę wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na
wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom” .
§ 24 ust. 2 cyt. „Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach
organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów
przebywających , w tym samym czasie , w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na
jedno stanowisko obsługi”.
§ 27 ust. 1 cyt. „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub
innej części, maseczki, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa:
§ 27 ust. 1 pkt 1 cyt. „w środkach publicznego transportu zbiorowego….”.
§ 27 ust. 1 pkt 2 w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, oświaty, turystyki, sportu…..”.
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§ 28 ust. 1 cyt. „Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 24 lipca 2015r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2019r. poz. 631), 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:
1. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5 osób.
§ 28 ust. 1 pkt 2 cyt. „Uczestnicy zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, są zobowiązani do
zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie
z § 27 ust. 1”.
§ 28 ust. 9 pkt 1 cyt. „ Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1
imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju:
1. imprez, spotkań i zebrań do:
spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
imprez i spotkań do 20 osób, które znajduja się w lokalu lub budynku wskazanym
jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub
spotkanie;

Dodatkowe ograniczenia obszarze czerwonym.
§ 29 ust. 1 cyt. „Do odwołania na obszarze czerwonym”
§ 29 ust. 1 pkt 4 cyt. „współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe
są organizowane przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. –
Prawo przedsiębiorców oraz inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i
rekreacyjnej - bez udziału publiczności na obiektach, o których mowa § 30 ust. 1 pkt 6”.
§ 28 ust. 8 pkt 1 cyt. „związanej z organizacją i zarządzaniem imprezami, spotkaniami,
szkoleniami, jest dopuszczalne, pod warunkiem obowiązku zakrywania ust i nosa oraz
zapewnieniu, aby w miejscu odbywania imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba
na 7 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników”.
§ 30 ust. 1 pkt 7 ppkt 3 cyt. „podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator
wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych:
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weryfikuje liczbę uczestników w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego;
dezynfekuje szatanie i węzły sanitarne;
zapewnia osobom uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do
dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających;
zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami
zajęć sportowych. wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego
lub sprzętu sportowego lub inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami”.
osoby uczestniczące w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub
korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego obowiązane są do
dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt”.
Przypominam „w strefie czerwonej”
1. Na obiektach szkoleniowych, rekreacyjno-sportowych Ligi Obrony Kraju tj. działalności strzeleckiej
na strzelnicach, modelarskiej, łączności oraz działalności wodnej i płetwonurkowej:
- maksymalna ilość osób na obiekcie 5
- zapewnienie co najmniej na 7 m2 powierzchni dostępnej dla 1 osoby.
2. W związku z powyższym upoważniam Dyrektorów Biur Zarządów Wojewódzkich LOK do
podjęcia stosownych decyzji na podstawie „zarządzeń” do wyłączenia obiektów ze szkoleń –
dotyczy działalności strzeleckiej na strzelnicach, modelarskiej, łączności oraz działalności wodnej
i płetwonurkowej.
3. Przypominam, że „duża grupa naszych członków Ligi Obrony kraju” jest już seniorami.

Dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni.
P R E Z E S LOK
J. Salamucha
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