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        Burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak 

        Radni Rady Miejskiej w Gubinie 

 

 

Petycja 

 

 My, rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe na pływalni Miejskiego Ośrodka 
Sportu w Gubinie zwracamy się z apelem o umożliwienie pływakom korzystania z obiektu w ramach 
profesjonalnych treningów.  

 Podstawy prawne naszej petycji: 

1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  
z późniejszymi zmianami. Mianowicie: 
Rozdział 3 
Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii 
§ 10. 1. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz 
z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:  
2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, 
klubów i centrów fitness: a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 
przeznaczonych dla pacjentów, b) dla członków kadry narodowej polskich związków 
sportowych; 

2. Zarząd Polskiego Związku Pływackiego Uchwałą nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r. powołał 
do Kadr Narodowych PZP WSZYSTKICH zawodników zarejestrowanych w Systemie 
Ewidencji Zawodników PZP (posiadających licencje PZP) z rocznika 2011  
i starszych. 
 

Nasze dzieci, jako licencjonowani członkowie Polskiego Związku Pływackiego, a więc zgodnie  
z uchwałą PZP, powołani do Kadry Narodowej nie tylko mogą, ale mają prawo i obowiązek 
uczestniczenia w zajęciach umożliwiającym im nieprzerwane podnoszenie umiejętności pływackich.  

Naszym zdaniem, uniemożliwienie im uczestnictwa w zajęciach na jedynej pływalni w Powiecie 
Krośnieńskim jest nie tylko sprzeczne z zasadami obowiązującymi w samorządzie (pływalnia jest 
obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu), ale co więcej - jest nieetyczne (oczekujemy poszukiwania 
argumentów i podstaw prawnych umożliwiających otwarcie pływalni, a nie przeciwwskazań).  
Ewentualne tłumaczenie się wysokimi kosztami utrzymania pracy pływalni będzie dla nas 
niezrozumiałe. Takie elementy życia społeczno-gospodarczego jak sport, kultura, nie mogą bowiem 
podlegać „wycenie”. Dodatkowo, pływalnie miejskie w większości są obiektami deficytowymi.  



Zgodnie z pozyskanymi przez nas informacjami, na zajęcia treningowe uczęszcza ponad setka 
pływaków z rocznika 2011 i starszych. Poza tym, gdy Polski Związek Pływacki wyda nową uchwałę, na 
2021 rok, w skład Kadry Narodowej wejdą również licencjonowani zawodnicy z rocznika 2012.  

W związku z niepodważalnymi podstawami prawnymi oraz dalszym uzasadnieniem, mamy 
nadzieję, że zarówno Pan Burmistrz, jak i Radni Rady Miejskiej w Gubinie pochylą się nad naszym 
apelem i niezwłocznie (nie później niż 18 stycznia 2021 roku) pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu  
w Gubinie zostanie otwarta dla zawodników Polskiego Związku Pływackiego.  

    

Osobami do kontaktu są: 

   Olimpia Tomczyk Iwko- 693 697 680 

   Aleksandra Miechowicz – 783 158 122 

 

  Pozostajemy z szacunkiem 

My, niżej podpisani, rodzice zawodników 

  



Cd. podpisów pod petycją w sprawie otwarcia pływalni w Gubinie 

 


