
Miejski Ośrodek Sportu 
Rekreacji i Rehabilitacji

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 
NR: 57/2020 

Z DNIA 23 grudnia 2020r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w Miejskim Ośrodku Sportu 
Rekreacji i Rehabilitacji

Nadzór: Dyrektor MOSRiR Realizacja: Zastępca 
dyrektora, ds. Kompleksu Sportowego , kierownik 
Zaplecza Szczecińskiego Domu Sportu 

OTRZYMUJĄ: według rozdzielnika

  
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji stanowiącego załącznik 
do uchwały Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia 
zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową 
pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka 
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” ze zm. w związku z § 10 ust. 2 -5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 
grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020r., poz.2316) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., o którym mowa w preambule 
niniejszego zarządzenia informuję, o zakazie obowiązującym w dniach od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021
r. w odniesieniu do usług hotelarskich w zakresie działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia 
organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z 
wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 96.04.Z tj. działalność usługowa łaźni tureckich, saun, i łaźni parowych, 
solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia

2. Działalność prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1977 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2211) w dniach od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. jest dopuszczalna wyłącznie |
w zakresie:

1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z);

2) dla osób wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej;

3) dla członków załogi statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - 
Prawo lotnicze;

4) dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach 
wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę;

5) dla kierowców wykonujących transport drogowy;
6) dla członków obsady pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 
oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu 
kolejowego;

7) dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 
związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem 
określonych rodzajów pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778);

8) dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) poza miejscem stałego 
zamieszkania;

9) dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej
zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;

10) dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie 
wykonującym działalność leczniczą;

11) dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 



Celno Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich 
zadań służbowych;

12) dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane 
z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących 
inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o 
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych 
inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;

13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, o których mowa w § 10 ust. 15 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, korzystających z tych 
usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; 

14) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

15) dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, 
cywilnego i sądowo - administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz 
tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu 
poprzedzającym;

16) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji 
międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami 
paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

3. Kierownik Zaplecza Szczecińskiego Domu Sportu przed udostępnieniem pokoju hotelowego obowiązany 
jest zweryfikować na zasadzie potwierdzenia istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 2.
4. Potwierdzeniem:

1) wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej jest dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą;

2) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 3-9, jest dokument wystawiony przez pracodawcę osoby, 
o której mowa w ust. 2 pkt 3-9;

3) okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że 
pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej;

4) wykonywania zadań służbowych, o których mowa w ust. 2 pkt 11, jest legitymacja służbowa;
5) wykonywania pracy, o której mowa w ust. 2 pkt 12, jest dokument wystawiony przez pracodawcę;
6) faktu zgrupowania lub współzawodnictwa sportowego, o których mowa w ust. 2 pkt 13, jest 

dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez
odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub 
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową 
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek 
sportowy;

7) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 14, jest dokument wystawiony przez dyrektora szkoły lub 
placówki oświatowej, pracodawcę, okręgową komisję egzaminacyjną lub Centralną Komisję 
Egzaminacyjną;

8) okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 15, jest zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający
posiedzenie sądu lub udostępnienie akt sprawy;

9) wykonywania oficjalnych funkcji, o których mowa ust. 2 pkt 16, jest dokument wydany przez 
właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdzający ten fakt. 

5. Prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom 
siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, 
spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów ujętych w polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 56.30.Z, tj. przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu na 
terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne wyłącznie dla gości, o których mowa w ust. 2, 
których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem dostarczenia posiłków lub napojów 
gościom do pokoju hotelowego.

§ 2 

1. W terminie od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w 
preambule niniejszego zarządzenia zabrania się w ramach prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 



i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) prowadzenia działalności, o której mowa w § 10 
ust. 14-21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wyciąg § 10 ust. 14-21 ww. 
rozporządzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 15 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii zastosowanie mają postanowienia Zarządzenia Dyrektora Nr 56/2020 z dnia 
23 grudnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

§ 3 

1. Kierownik obiektu Zaplecze Szczecińskiego Domu Sportu przed udostępnieniem obiektu ma obowiązek:
1) zweryfikować dokument, o którym mowa w § 1 ust. 4,
2) zdezynfekować pokoje po każdej korzystającej osobie,
3) wywiesić w widocznym miejscu dla gości hotelowych informację o obowiązku dezynfekcji rąk, 

wchodząc i opuszczając obiekt.

2. Zobowiązuję kierownika obiektu Zaplecze Szczecińskiego Domu Sportu do:
1) zapoznania każdego z pracowników z treścią niniejszego zarządzenia,
2) zapewnienia osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk w miejscach 

ogólnodostępnych,
3) zamieszczenia niniejszego zarządzenia w miejscu ogólnodostępnym dla osób korzystających 

z obiektu.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5 Załącznik do zarządzenia 57/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. 
Wyciąg z § 10 ust. 14-21 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 
14. Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności 
związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach
oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z 
wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.

15. Do dnia 17 stycznia 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 
organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest 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.

16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot 
opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację 
sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy 



Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej 
federacji, albo polski związek sportowy.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 15:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć 

sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, 

korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego, 
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne, 
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub 

korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk 
i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć 

sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu 
sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;  

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu
sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając 
obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. 

18. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, 
promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, 
włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów,
w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest 
dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

19. Do dnia 17 stycznia 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności 
polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie 
innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej 
przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności 
rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B). 

20. Przepis ust. 19 stosuje się odpowiednio do podmiotów prowadzących działalność określoną w tym 
przepisie, które we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako oznaczenie 
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod Polskiej Klasyfikacji Działalności 
93.29.Z, 93.29.B lub 77.21.Z. 21. Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty 
działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w 
Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby 
w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, 
a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun, przy czym: 

1) w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 
1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi; 
2) stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że 
między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni 
stanowiska obsługi albo której górna krawędź kończy się co najmniej 2 m od powierzchni podłogi. 

Główny specjalista
Joanna Matwiejczuk

Dyrektor MOSRiR
Bożena Kowalewska


