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Szanowni Sportowcy, Trenerzy, Przedstawiciele Polskich Związków Sportowych,
Szanowni Państwo,

obecna sytuacja w jakiej znalazło się środowisko sportowe, w związku z obowiązującym na
terenie kraju stanem epidemii, jest trudna i bezprecedensowa. Znicz olimpijski miał zapłonąć
już w lipcu w Tokio, ale Letnie Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie zostały przełożone na
przyszły rok. Reprezentanci Polski, którzy przygotowali się do najważniejszych imprez rangi
międzynarodowej z niepewnością patrzą w przyszłość – nie wiedzą kiedy będą mogli wrócić
do treningów, jak będą wyglądały najbliższe miesiące, czy i kiedy odbędą się przełożone lub
odwołane zawody. Kroki, w walce z koronawirusem, podjęte przez Rząd RP, bezpośrednio
wpływają na sportowców wyczynowych i ich codzienną pracę. Pragnę jednak zapewnić, że
kierowane przeze mnie Ministerstwo Sportu monitoruje bieżącą sytuację oraz wdraża
niezbędne regulacje, których celem jest zapewnienie ciągłości szkolenia zarówno
w zakresie sportu wyczynowego, jak i upowszechniania sportu wśród Polaków. Dziękuję
wszystkim za zrozumienie oraz społeczną odpowiedzialność!
W ramach naszych działań ukierunkowanych na sportowców, przedłużamy stypendia sportowe
zawodnikom, którzy podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mogli lub
nie będą mogli brać udziału w zawodach sportowych, a tym samym nie kwalifikują się do jego
przyznania na kolejny okres. Wprowadziliśmy możliwość wypłaty wszystkim podmiotom,
które zawarły umowę dotacyjną z Ministerstwem Sportu, kosztów pośrednich zadań, które nie
zostały zrealizowane z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii. To
szczególnie ważne rozwiązanie dla utrzymania ciągłości pracy między innymi w polskich
związkach sportowych. Zdając sobie sprawę, że szkolenie polskich kadr narodowych
w obecnych warunkach zostało niemal całkowicie zawieszone, zdecydowaliśmy o rozliczaniu
innych form treningów – np. treningu online. Taka forma pracy pozwoli trenerom

i fizjoterapeutom na bieżące monitorowanie formy poszczególnych zawodników, którzy
trenują w warunkach domowych.
Jako były sportowiec wiem, że trening w warunkach domowych, nie jest w pełni profesjonalny,
dlatego jestem w stałym kontakcie z Panem Profesorem Łukaszem Szumowskim Ministrem
Zdrowia oraz Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, by jak najszybciej umożliwić
rozpoczęcie treningów w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. Proszę jednak wszystkich
o zrozumienie sytuacji i cierpliwość. Zdrowie sportowców, trenerów i ich rodzin jest dla nas
najważniejsze, dlatego wraz z dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu stosujemy się do
wszystkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
Bez pomocy nie zostaną także kluby sportowe. Postanowiłam, że w ramach Rządowego
Programu „KLUB” przeznaczę dodatkowe środki oraz umożliwię rozliczanie pełnej kwoty
dotacji na wynagrodzenia dla trenerów. To dzięki nim wielu młodych ludzi rozpoczyna swoją
przygodę ze sportem, której zwieńczeniem jest medal na zawodach rangi międzynarodowej.
Dlatego ważne jest wspieranie szkoleniowców, którzy przekazują swoją wiedzę i pasję
najmłodszym.
Inwestycja w utalentowanych i perspektywicznych zawodników jest ważnym elementem
strategii rozwoju polskiego sportu. Polska Fundacja Narodowa w porozumieniu
z Ministerstwem Sportu podjęła decyzję o przedłużeniu wsparcia 250 beneficjentów programu
Team100 do września 2020 roku. Wydłużony w czasie został również okres rozliczeniowy
programu. Pozostaję w stałym kontakcie ze spółkami Skarbu Państwa zwłaszcza w kontekście
przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. Obecnie nie ma ryzyka
zerwania umów sponsorskich. Otrzymałam zapewnienie, że SSP będą dalej wspierać naszych
wybitnych sportowców w walce o medale na światowych arenach.
W ramach specustawy uwzględnione zostały także regulacje dotyczące funkcjonowania
polskich związków sportowych w czasie stanu epidemicznego oraz epidemii. Między innymi
umożliwiliśmy odbywanie walnych zgromadzeń członków lub delegatów polskich związków
sportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mając na uwadze liczne głosy
środowiska, dotyczące braku możliwości przeprowadzenia wyborów za pomocną środków
komunikacji elektronicznej, opracowywane zostały kolejne propozycje, które umożliwią
przeprowadzenie wyborów w późniejszym okresie.

Ze względu na ograniczenie prac wielu urzędów i instytucji wydłużyliśmy również terminy
składania wniosków w ramach Rządowego Programu „KLUB” oraz Sportowa Polska –
programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.
Apeluję do całego środowiska sportowego o solidarność i rozwagę. Obecna sytuacja to dla nas
wszystkich próba siły i charakteru. W tym trudnym czasie najważniejsze jest zdrowie, dlatego
proszę o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu
Sanitarnego. Mam nadzieję, że dzięki temu w najbliższej przyszłości wszyscy wrócimy do
swoich codziennych obowiązków, a sportowcy do regularnych, profesjonalnych treningów.
Niech czas, który obecnie spędzacie Państwo w domu zmotywuje do ciężkiej, wytrwałej pracy,
której efektem będzie upragniony sukces.
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