
Zarządzenie nr CSW.010.3.2021
Dyrektora Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach 

z dnia 12 lutego 2021 roku

w sprawie wprowadzenia  wytycznych dotyczących funkcjonowania  obiektów należących
do Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach

Na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  11  lutego  2021  r.  poz.  267
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
oraz  obowiązkiem  wykonywania  określonych  zabiegów  sanitarnych  związanych  ze  sportem,
rozrywką i rekreacją w związku z wystąpieniem stanu epidemii
zarządzam, co następuje:

§ 1
Wprowadzam do stosowania wytyczne, dotyczące zasad funkcjonowania obiektów należących do
Centrum Sportowo-Widowiskowego w Kozach.

§ 2 
Zarządzenie  wprowadza  się  w  celu  zapewnienia  przez  Centrum  Sportowo-Widowiskowe  w
Kozach  odpowiednich  wytycznych,  dotyczących  prawidłowego  korzystania  z  obiektów  przy
ul. Przeczniej 3 oraz przy placu ks. Karola Kochaja 1 w Kozach zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 lutego 2021 poz. 267. 

§ 3 
1. Wytyczne dotyczące prawidłowego korzystania z obiektów przy ul. Przeczniej 3 oraz przy

placu ks. Karola Kochaja 1 w Kozach stanowi załącznik numer 1 do Zarządzenia.
2. Szczegółowe  wytyczne  odnośnie  funkcjonowania  siłowni  w  Centrum  Sportowo-

Widowiskowym w Kozach zawiera załącznik numer 2 do Zarządzenia.
3. Szczegółowe  wytyczne  odnośnie  funkcjonowania  pływalni  w  Centrum  Sportowo-

Widowiskowym w Kozach zawiera załącznik numer 3 do Zarządzenia.
4. Szczegółowe  wytyczne  odnośnie  funkcjonowania  sauny  w  Centrum  Sportowo-

Widowiskowym w Kozach zawiera załącznik numer 4 do Zarządzenia.

§ 4
Traci  moc  Zarządzenie  nr  CSW.010.2.2021  Dyrektora  Centrum  Sportowo-Widowiskowego
w Kozach z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zawieszenia działalności Centrum Sportowo –
Widowiskowego w Kozach.

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021 r.



Załącznik numer 1

do Zarządzenia nr CSW.010.3.2021

Dyrektora CSW w Kozach z dnia 12.02.2021

Wytyczne  odnośnie  funkcjonowania  obiektów  należących  do  Centrum  Sportowo  –
Widowiskowego w Kozach.

1. Do  dnia  28  lutego  2021  r.  możliwe  jest  korzystanie  z  obiektów  Centrum  Sportowo  –
Widowiskowego w Kozach (hala sportowa, sala korekcyjna, sala tenisa stołowego, sala
bankietowa przy ul. Przeczniej 3) bez udziału publiczności 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.2);

 zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

 zawodników  będących  członkami  kadry  narodowej  lub  reprezentacji  olimpijskiej  lub
paraolimpijskiej;

 uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie;

 zawodników uczestniczących we współzawodnictwie  sportowym prowadzonym przez
odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków
zwyczajnych;

 szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki
Związek Sportowy;

 organizowania  kursów  i  egzaminów  w  zakresie  uprawnień  trenerskich  lub
instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o
których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 1863).

2. Obiekty sportowe na otwartym powietrzu należące do Centrum Sportowo – Widowiskowego
w Kozach (boisko wielofunkcyjne przy pl. ks. Karola Kochaja 1, boisko typu „Orlik” przy ul.
Przeczniej 3) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lutego 2021 r. są dostępne.

3. Przy  wejściu  na  teren  obiektu  obowiązkowa  jest  dezynfekcja  rąk  przez  wszystkich
użytkowników.

4. Na obiekty nie są wpuszczane osoby bez ochrony ust  i  nosa.  Jej  zdjęcie  możliwe jest
dopiero w momencie przystąpienia do zajęć. 

5. Po obiektach należy tak się poruszać, aby był zachowany dystans jednej osoby od drugiej
wynoszący 1,5 m.

6. Wprowadza  się  regularną  dezynfekcję  powierzchni  wspólnych  takich  jak  klamki,  drzwi,
uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, toalety oraz
powierzchnie sanitarne wokół basenu.

7. Zapewnia się 15 minutowe odstępy między wchodzącymi  i  wychodzącymi uczestnikami
zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu.

8. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania
1,5 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to
możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie),
tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.



9. W przypadku podejrzenia zakażenia u klienta:

 należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się
transportem  indywidualnym  (własnym,  sanitarnym)  do  domu  albo  oddziału
zakaźnego,

 należy  przerwać  zajęcia,  gruntownie  zdezynfekować  przestrzenie,  w  których
przebywał  zakażony klient  oraz zdezynfekować urządzenia/  przyrządy,  które były
wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi,

 należy  o  zdarzeniu  poinformować  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną
właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu,

 zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie
w  otoczeniu  klienta  i  stosowanie  się  do  wytycznych  Głównego  Inspektora
Sanitarnego  dostępnych  na  stronie  gov.pl/web/koronawirus  oraz  gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,

 rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu,  czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.



Załącznik numer 2

do Zarządzenia nr CSW.010.3.2021

Dyrektora CSW w Kozach z dnia 12.02.2021

Szczegółowe  wytyczne  odnośnie  funkcjonowania  siłowni  w  Centrum  Sportowo  –
Widowiskowym w Kozach.

1. Do  dnia  28  lutego  2021  r.  możliwe  jest  korzystanie  z  siłowni  Centrum  Sportowo  –
Widowiskowego w Kozach wyłącznie  dla  członków kadry  narodowej  polskich  związków
sportowych.

2. Przy wejściu na teren obiektu jest obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników.
3. Zaleca  się  ćwiczenia  na  takich  sprzętach,  aby  zachowana  była  odległość  od  innego

ćwiczącego – przynajmniej 1,5 metra.
4. Należy  zdezynfekować  każde  urządzenie  używane  przez  klienta  po  zakończonym

ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta przy użyciu udostępnionego środka do
dezynfekcji. Zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy -
typu maty. Środek do dezynfekcji będzie posiadał instruktor siłowni.

5. Dezynfekcja toalet będzie przeprowadzana nie rzadziej niż co 2h.
6. W przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć:

 należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się
transportem  indywidualnym  (własnym,  sanitarnym)  do  domu  albo  oddziału
zakaźnego,

 należy  przerwać  zajęcia,  gruntownie  zdezynfekować  przestrzenie,  w  których
przebywał  zakażony klient  oraz zdezynfekować urządzenia/  przyrządy,  które były
wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi,

 należy  o  zdarzeniu  poinformować  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną
właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu,

 zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie
w otoczeniu  klienta  i  stosowanie  się  do  wytycznych  Głównego  Inspektora
Sanitarnego  dostępnych  na  stronie  gov.pl/web/koronawirus  oraz  gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,

 rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu,  czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.



Załącznik numer 3

do Zarządzenia nr CSW.010.3.2021

Dyrektora CSW w Kozach z dnia 12.02.2021

Szczegółowe  wytyczne  odnośnie  funkcjonowania  pływalni  w  Centrum  Sportowo  –
Widowiskowym w Kozach.

1. Do  dnia  28  lutego  2021  r.  możliwe  jest  korzystanie  z  pływalni  Centrum  Sportowo  –
Widowiskowego w Kozach bez udziału publiczności zgodne z Regulaminem pływalni.

2. Zobowiązuje  się  wszystkich,  którzy  chcą  skorzystać  z  pływalni  do  zapoznania  się
z poniższymi wytycznymi odnośnie bezpiecznego korzystania z basenu.

3. Klienci zobowiązani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na teren obiektu.
4. Klienci zobowiązani są do obowiązkowego noszenia osłon ust i nosa przez użytkowników

z wyłączeniem  kąpieli  i  pływania  w  basenie  –  osłona  ust  i  nosa  powinna  być  zdjęta
i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod
natrysk i  poprzez brodzik  przejść do basenu.  Ubierając się po kąpieli  należy ponownie
założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

5. Nie  ma  rezerwacji  wejść  dla  klientów  indywidualnych.  Klienci  wpuszczani  są  według
kolejności,  aż  do  osiągnięcia  limitu.  Ze  względu  na  bezpieczeństwo  pracowników  oraz
innych osób uczestniczących nie ma możliwości wykupienia biletu w celu przebywania na
widowni pływalni. 

6. Informacja dotycząca nauk pływania -  pływalnia jest  dostępna dla użytkowników - osób
pływających lub pobierających nauki pływania. Dzieci uczące się pływać powinny wejść na
teren pływalni na wezwanie instruktora i same się przebrać przed rozpoczęciem treningu.
Jeśli konieczne jest skorzystanie z basenu przez dzieci, które wymagają pomocy w szatni
po zakończonym treningu należy to zgłosić trenerowi, który informuje o tym fakcie obsługę
pływalni  (  zgłasza  liczbę  opiekunów).  Wówczas  rodzic  może  wejść  do  szatni  tylko
i wyłącznie w celu pomocy w ubraniu dziecka. Nie ma możliwości oczekiwania na dziecko,
które  uczęszcza  na  nauki  pływania  w  holu  pływalni.  Rodzic  powinien  oczekiwać  na
zewnątrz  budynku.  Rodzic  pomagający  przy  przebieraniu  się,  przebywający  na  terenie
pływalni musi mieć założoną osłonę ust i nosa oraz posiadać obuwie zamienne.

7. Przebywanie  na  terenie  pływalni  należy  ograniczyć  tylko  do  czasu  kąpieli  w  basenie
i przebrania się w szatniach. Nie rekomenduje się przedłużania pobytu w obiekcie w celu
np. suszenia włosów.

8. Przed wejściem na halę basenową i należy w strefie z prysznicami dokładnie i starannie
umyć całe ciało.

9. Zabrania się siadania, odpoczynku w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt
w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

10.Po każdym użytkowniku przeprowadzona zostanie dezynfekcja bransoletek.
11.W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów,

także podczas pływania należy  zachować dystans społeczny 1,5  m za wyjątkiem osób
wspólnie zamieszkujących.

12.W strefie z prysznicami może przebywać jednocześnie 1 osoba na jeden natrysk. Pozostałe
osoby oczekują z zachowaniem1,5 m dystansu.

13.Zabronione jest przychodzenie na pływalnię osób z objawami infekcji, gorączką oraz osób,
które odczuwają złe samopoczucie.

14.Klienci,  którzy  w  sposób  rażący  naruszać  będą  zasady  bezpieczeństwa,  podlegają
upomnieniu  przez  personel  i w  ostateczności  mogą  zostać  poproszone  o  opuszczenie
obiektu ze skutkiem natychmiastowym.



15.W przebieralni i w strefie z prysznicami, wprowadza się następujące rekomendacje:
 Każdy użytkownik korzysta ze swojej szafki basenowej.
 Z prysznica korzysta tylko jedna osoba na jeden natrysk, pozostałe osoby oczekują

z zachowaniem 1,5 metrowej odległości.
 Szafki są dezynfekowane po każdym użytkowniku.
 Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna

kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej
przez brodzik do płukania stóp.

 Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli
i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz
z ubraniem  w  przebieralni,  z  której  należy  bezpośrednio  udać  się  pod  natrysk  i
poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć
osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

 Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 Wprowadza  się  dezynfekowanie  powierzchni  wspólnych  w  strefie  wejścia,  szatni,

przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie
(kilka razy w ciągu dnia).

16.W strefie basenów:
 Prowadzona  jest  regularna  dezynfekcja  powierzchni  wspólnych  takich  jak  klamki,

drzwi,  uchwyty  szafek,  półki,  ławki,  włączniki  światła,  kurki  baterii,  poręcze,
powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

 Równomierne rozmieszczenie osób pływających w niecce basenowej.

17.W przypadku podejrzenia zakażenia u klienta:
 należy odsunąć go jak najszybciej  od zajęć i  poprosić o jak najszybsze udanie się

transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego,
 należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał

zakażony  klient  oraz  zdezynfekować  urządzenia/  przyrządy,  które  były
wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi,

 należy  o  zdarzeniu  poinformować  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną
właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu,

 zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie
w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych  na  stronie  gov.pl/web/koronawirus  oraz  gis.gov.pl  odnoszących  się  do
osób, które miały kontakt z zakażonym,

 rekomenduje  się  stosowanie  się  do  zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego  przy  ustalaniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe  procedury  biorąc  pod
uwagę zaistniały przypadek.



Załącznik numer 4

do Zarządzenia nr CSW.010.3.2021

Dyrektora CSW w Kozach z dnia 12.02.2021

Szczegółowe  wytyczne  odnośnie  funkcjonowania  sauny  w  Centrum  Sportowo  –
Widowiskowym w Kozach. 

1. Do  dnia  28  lutego  2021  r.  możliwe  jest  korzystanie  z  sauny  Centrum  Sportowo  -
Widowiskowego w Kozach zgodne z Regulaminem sauny.

2. Zobowiązuje  się  wszystkich,  którzy  chcą  skorzystać  z  sauny  do  zapoznania  się   z
poniższymi wytycznymi odnośnie bezpiecznego korzystania z sauny.

3. Przy wejściu na teren obiektu jest obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników.
4. Obowiązkowe korzystanie z sauny boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika

(drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
5. W przypadku podejrzenia zakażenia u klienta:

 należy odsunąć go jak najszybciej  od zajęć i  poprosić o jak najszybsze udanie się
transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego,

 należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał
zakażony  klient  oraz  zdezynfekować  urządzenia  /  przyrządy,  które  były
wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi,

 należy  o  zdarzeniu  poinformować  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną
właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu,

 zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie
w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych  na  stronie  gov.pl/web/koronawirus  oraz  gis.gov.pl  odnoszących  się  do
osób, które miały kontakt z zakażonym,

 rekomenduje  się  stosowanie  się  do  zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego  przy  ustalaniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe  procedury  biorąc  pod
uwagę zaistniały przypadek.


