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Bochnia, 7 lutego 2021 r. 

 
 

Ministerstwo Zdrowia 
 
 
Dotyczy : pre-konsultacji projektu z dn. 6 lutego 2021r. rozporządzenia Rady Ministrów 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 
W imieniu Stowarzyszenia Polskie Aquapraki i Pływalnie (w organizacji) niniejszym zgłaszam 
następujące uwagi w ramach pre-konsultacji ww. Projektu : 
 
Proszę o jednoznaczne określenie definicji obiektu: „basen”, „aquapark” lub zastosowanie 
innych zapisów precyzyjnie definiujących jakiego rodzaju obiekty basenowe będą mogły działać 
po 12 lutego 2021r. , a jakie nie będą mogły działać.  
 
Na wstępie warto zauważyć, że funkcjonujące w obrocie prawnym pojęcie „pływalni” 
zdefiniowane zostało w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 350). W art. 2 pkt 8 tejże ustawy „pływalnią” nazwano „obiekt kryty lub 
odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej 
jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie 
i natryski.” 
 
Tymczasem w ww. Projekcie dopuszcza się działalność basenów, podczas gdy w żadnym 
obowiązującym obecnie akcie prawnym nie podano definicji ani „basenu”, ani „aquaparku”. Tym 
samym właściciele i zarządzający obiektami basenowymi, w skład których wchodzą niecki 
basenowe różnych rozmiarów i różnego przeznaczenia nie będą w stanie jednoznacznie przypisać 
swojej działalności nazwie „basen” lub „aquapark”, co może wprowadzić niepotrzebne 
zamieszanie interpretacyjne i otworzyć pole do wszelkiego rodzaju nadużyć w tym zakresie. Do 
jakiej kategorii należy np. zaliczyć  działalność obiektu, który w jednym budynku jest wyposażony 
w : baseny sportowe i baseny z wodą termalną czyli termy? Czy obiekt z dwoma nieckami na 
jednej hali obejmujący basen sportowy i basen rekreacyjny z masażami wodnymi ma być otwarty 
czy zamknięty? Czy projekt dopuszcza pełne czy częściowe otwarcie takiego obiektu, jeśli 
częściowe - to jakiego rodzaju basenów?  
 
Z kolei w klasyfikacji PKD „baseny” sklasyfikowane zostały w PKD 93.11.Z jako działalność obiektów 
sportowych, obejmując tym samym wszystkie rodzaje niecek basenowych, a także zjeżdżalnie, 
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jacuzzi czy strefy welness & spa. Obiekty basenowe łączą różne funkcjonalności, w tym 
dopuszczoną w obecnym projekcie działalność służącą poprawie kondycji fizycznej (baseny 
rekreacyjne, termalne, sportowe z funkcją ruchomego dna, zewnętrzne czy wanny służące np. 
regeneracji i rehabilitacji). Przepis w obecnym brzmieniu budzi duże wątpliwości: dopuszcza 
działalność każdego rodzaju basenów nie określając tym samym jaka działalność miałaby zostać 
wyłączona i co rozumie się pod pojęciem „basen” czy „aquapark”. 
 
Polskie Aquaparki i Pływalnie jako stowarzyszenie branżowe od kilku miesięcy wnioskuje o:  

 dopuszczenie w strefie czerwonej do prowadzenia działalności aquaparków, pływalni, term 
i saunariów, pod warunkiem zapewnienia, aby: korzystało z nich nie więcej osób, niż 
wynosi 50 % dopuszczalnego obłożenia obiektu, 

 dopuszczenie w strefie żółtej do prowadzenia działalności aquaparków, pływalni, term 
i saunariów, pod warunkiem zapewnienia, aby: korzystało z nich nie więcej osób, niż 
wynosi 75 % dopuszczalnego obłożenia obiektu, 

 dopuszczenie w strefie zielonej do prowadzenia działalności aquaparków, pływalni, term 
i saunariów w pełnym zakresie, tj.: do 100 % dopuszczalnego obłożenia obiektu, 

 

przy zachowaniu obowiązku informowania korzystających i uczestników o obligatoryjnym, 
dopuszczalnym limicie osób oraz przy zachowaniu ścisłych, adekwatnych, wypracowanych 
wspólnie z GIS rygorów sanitarnych. 
 
Wydaje się, że w obecnej sytuacji epidemicznej przyjęcie limitu wejść na obiekty byłoby 
rozwiązaniem optymalnym i przede wszystkim zawężającym możliwości interpretacyjne niejasno 
sformułowanych zapisów ww. Projektu rozporządzenia. 
 
Jako stowarzyszenie branżowe proponujemy Państwu organizację w ramach pre-konsultacji 
spotkania w formie wideokonferencji, które pozwoliłoby doprecyzować rozwiązania i poprawić 
zapisy ww. Projektu. 
 

Z wyrazami szacunku 
(-) Robert Hołda 
Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia Polskie Aquaparki i Pływalnie (w organizacji) 
/ podpisano cyfrowo / 
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