
HŚ.BW.59.410.2020 Warszawa, dnia 10 lipca 2020

Pan 
Tomasz Napiórkowski

Polska Federacja Fitness

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo z dnia 8 lipca 2020 r., przy którym przekazano listę pytań 

dotyczących branży fitness, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Ad. 1.  Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego mają oparcie w obowiązujących 

przepisach prawa krajowego, które są nadrzędne wobec wytycznych. Jednocześnie należy 

wskazać, że Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zostały oparte na wiarygodnych 

dowodach naukowych, również z obszaru praktycznych metod kontroli zakażeń. Można 

powiedzieć, że wytyczne są podsumowaniem przepisów na potrzeby danej branży. 

W tym miejscu należy wyróżnić:

� zalecenia i wytyczne w rozumieniu art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej1, do których ma zastosowanie art. 8a ust. 8 

ww. ustawy, zgodnie z którym osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej są obowiązane do ich przestrzegania,

� inne zalecenia i wytyczne zawierające zalecane sposoby postępowania higieniczno-

sanitarnego i przeciwepidemicznego, które powinny być brane pod uwagę przez osoby 

przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w sytuacji 

ogłoszenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Za niestosowanie się 

do ww. wytycznych i zaleceń - w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących 

przepisach - nie przewiduje się sankcji administracyjnych i karnych, ale zachowanie takie 

jest działaniem lub zaniechaniem niewłaściwym z punktu widzenia ochrony zdrowia 

publicznego. 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm. 
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Dla przykładu – zachowanie dystansu społecznego, czy osłona ust i nosa podane 

w wytycznych jako zasady, które należy spełnić w konkretnych okolicznościach, 

są wymogiem rozporządzenia, którego nierespektowanie grozi sankcjami w postaci kary 

finansowej do 30 tys. zł. Określenie metrażu na osobę wynika z konieczności zapewnienia 

obywatelowi możliwości zachowania dystansu 2 m od innej osoby. W przypadku 

stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi Państwowa Inspekcja Sanitarna może 

przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi, co wynika z jej uprawnień ustawowych. Zalecenie 

oznakowania taśmami sugerowanej odległości  między ludźmi ułatwia odbiorcom wytycznych 

organizację pracy w sposób umożliwiający minimalizacje ryzyka zakażenia. Wytyczne 

tworzone są, aby obywatel otrzymał czytelny komunikat, jak postępować w określonych 

sytuacjach, aby zachować bezpieczeństwo zdrowotne. Stosowanie ich świadczy 

o podstawowej odpowiedzialności społecznej w stosunku do siebie oraz innych.

Jeśli ktoś podważa te zasady - nie tylko wprowadza obywatela w błąd i naraża go na sankcje 

finansowe, ale także działa przeciwko zdrowiu i życiu innych. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy obywatel ma wykształcenie medyczne, czy choćby 

podstawy wiedzy medycznej i nie wczytuje się codziennie w przepisy prawne, dlatego 

wytyczne stanowią zbiór najistotniejszych wskazówek, jak uniknąć niepotrzebnego ryzyka 

zdrowotnego.  

Natomiast w odniesieniu do przedstawionej grafiki należy wskazać, że:

� zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii2 obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje 

się w przypadku m.in. trenera oraz osoby uprawiającej sport,

� zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy 

pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, 

o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej 

przeznaczonych na potrzeby m.in. sportu,

� zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu 

(https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi) podczas aktywności 

2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1066, z późn. zm.
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sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego 

dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie 

możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet 

w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

Ad. 2. Grafika stworzona przez Polską Federację Fitness obrazuje najważniejsze zasady, 

których zachowanie pozwala istotnie zmniejszyć ryzyko zakażenia.

Jednocześnie należy wskazać, że: 

� zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania nakłada się obowiązek 

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

ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej 

przeznaczonych na potrzeby m.in. sportu – dotyczy m.in. osób wykonujących 

bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,

� Zgodnie z Wytycznymi dla siłowni, klubów fitness i obiektów wspinaczkowych 

(https://www.gov.pl/web/rozwoj/silownie-i-kluby-fitness) w zależności od powierzchni 

siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach 

(1 osoba na 7 m2).

Ad. 3. Osoby wykonujące wysiłek fizyczny w pomieszczeniu siłowni, w tym trenerzy, trenerzy 

personalni, nie muszą stosować osłon ust i nosa, w tym, kiedy wykonują ćwiczenia razem 

z klientem. Zalecane jest wówczas zachowanie dystansu społecznego, w miarę możliwości 

2 m.

Ad. 4. Pracownicy, którzy zachowują min. 1,5 m odstępu między sobą, a recepcja danego 

klubu jest wyposażona w ścianki z pleksi, nie muszą stosować osłon ust i nosa w kontakcie 

między sobą.

Ad. 5. Odnośnie pytania, czy klub fitness w kontekście weryfikacji wszystkich osób 

w obiekcie, ma prawo / obowiązek do pozyskiwania danych kontaktowych od wszystkich 

uczestników zajęć oraz osób korzystających z klubu informuję, że w naszej opinii klub fitness 

nie jest uprawniony z mocy samego prawa do pozyskiwania danych kontaktowych od 

wszystkich uczestników zajęć oraz osób korzystających z klubu. Żeby je pozyskiwać musi 

być zgoda osoby lub zawarta umowa. Zgoda musi być zupełnie dobrowolna. Umowa może 

być w formie ustnej i polegać na akceptacji przez klienta regulaminu klubu fitness. Niemniej 

i w przypadku umowy żądanie przekazania danych musi być niezbędne do zawarcia 
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i wykonania umowy. W naszej ocenie w przypadku umów zawieranych ustnie z osobami, 

które sporadycznie przychodzą do klubu nie jest, co do zasady, niezbędne do przetwarzania 

danych osobowych klientów. 

Przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzają zasadę adekwatności i niezbędności 

danych. Ich zbieranie „na zapas”, „na wszelki wypadek” nie jest zbieraniem danych 

niezbędnych. Przetwarzanie nadmierne oznacza przetwarzanie, które nie jest niezbędne.

Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu 

ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany 

zapewnić, aby dane te merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich 

są przetwarzane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)3 dane osobowe muszą być 

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane ("minimalizacja danych"). 

 https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/user_upload/Ryzyko_nadmiernego_przetwarzania_

danych_M_Sakowska_Baryla.pdf 

Ad. 6.  Główny Inspektorat Sanitarny na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy o przypadkach 

zakażeń/ ognisk zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 związanych z pobytem w klubie fitness, 

czy siłowni.

Z poważaniem

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

3 Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1


