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Słowo wstępne do kalendarza
„Małopolskiego Systemu

Współzawodnictwa 
Sportowego Dzieci  i Młodzieży” 

na rok 2021/2022

Młodzi Sportowcy, Szanowni Państwo!

Rok 2021 ze względu na sytuację pandemiczną, w jakiej znalazł się cały świat, nie należy do 

najłatwiejszych. Życie każdego z nas, bez względu na wiek, zainteresowania i pasje znacznie się zmieniło, 

a sprawy codzienne nie wyglądają już tak samo jak kiedyś. Niezmiennie jednak, pomimo trudności, 

małopolscy sportowcy wciąż osiągają fantastyczne wyniki i zajmują czołowe miejsca w skali kraju i poza 

jego granicami. Zależy nam, by to grono stale się powiększało, dlatego, pomimo pandemii, Województwo 

Małopolskie podejmuje działania, które służą stworzeniu jak najlepszych warunków do uprawiania 

sportu i propagowania zdrowego stylu życia. 

Nieustannie rozbudowujemy i modernizujemy infrastrukturę sportową, dzięki czemu w 

regionie znacząco rośnie liczba nowoczesnych, ogólnodostępnych obiektów. Dbamy o rozwój naszych 

przyszłych mistrzów m.in. finansując stypendia dla najzdolniejszych młodych sportowców czy szkolenie 

najlepszych zawodników młodzieżowych z kilkudziesięciu klubów            i stowarzyszeń sportowych 

województwa małopolskiego – aby tak jak Kamil Stoch, Agnieszka Radwańska, Rafał Majka, Robert 

Kubica, Andrzej Bargiel czy Justyna Kowalczyk na stale zapisali się na kartach historii. Ponadto 

regularnie dofinansowujemy oficjalne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów. W ramach 

otwartych konkursów ofert oraz tzw. „małych grantów” wspieramy prawie 200 organizacji 

pozarządowych w przeprowadzeniu na terenie województwa wydarzeń sportowych o charakterze 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Realizujemy także przedsięwzięcia ogólnorozwojowe dla 

najmłodszego pokolenia m.in.: projekty „Jeżdżę z głową” czy „Wakacje z piłką nożną”. Sport i aktywny 

styl życia wśród mieszkańców regionu promujemy także poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych oraz 

włączanie się w organizację wydarzeń sportowych najwyższej rangi, takich jak Puchar Świata             w 

skokach narciarskich w Zakopanem, Małopolski Wyścig Górski czy też Festiwal Małopolska Joy Ride.

Zarówno rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz szkolenie przyszłych mistrzów jest dla nas 

szczególnie ważne w kontekście zbliżających się III Igrzysk Europejskich, które odbędą się właśnie w 

Małopolsce. Tak jak nasi wybitni sportowcy, nie boimy się ambitnych wyzwań, dlatego podjęliśmy się 

tego zadania. Wierzę, że w 2023 roku uda nam się zorganizować              i przeprowadzić imprezę na 

najwyższym światowym poziomie.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom Małopolskiego 

Szkolnego Związku Sportowego, trenerom, nauczycielom wychowania fizycznego oraz animatorom 

sportu młodzieżowego, za Państwa zaangażowanie i sportową pasję, jaką zarażacie młodych ludzi. 

Wszystkim uczestnikom „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” 

w roku szkolnym 2021/2022 życzę sukcesów, ale przede wszystkim dobrej zabawy w duchu rywalizacji 

fair play, która – mam nadzieję – będzie dla Was źródłem satysfakcji i radości.

     Ze sportowym pozdrowieniem,

     Witold Kozłowski

     Marszałek Województwa Małopolskiego
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Zawody rejonowe (1/2 finałów) i finały

Małopolskiego  Współzawodnictwa Sportowego 

dzieci i młodzieży

Szkolnego Związku Sportowego 

są dofinansowywane ze środków

Ministerstwa KDN i Sportu 

Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Małopolskiego

(poprzez Zarząd Krajowy SZS)

i
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Kraków, dnia 5 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice

 Cieszę się, że w kolejnym już roku mam okazję skierować kilka zdań do wszystkich Osób 

korzystających z Kalendarza Szkolnych Zawodów Sportowych realizowanych w ramach 

„Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego” na 

rok szkolny 2021/2022.      ...........................................................................................    

 Małopolski Szkolny Związek Sportowy od lat łączący ludzi kochających sport – nauczycieli, 

trenerów, dzieci i młodzież i zaprasza do uczestniczenia w sortowych rywalizacjach i zawodach.

 Także na nadchodzący rok szkolny planuje się szeroką ofertę zawodów i konkurencji,                 

w których każdy znajdzie swoją dziedzinę i będzie miał możliwość pokazania predyspozycji, uzdolnień                

i talentu. Trwa niestety nieprzewidywalny czas związany z epidemią koronawirusa, czas, który wymaga 

od organizatorów, także sportowych zmagań, niemałej elastyczności, kreatywności i szybkiego 

dostosowywania warunków przeprowadzania imprez do zmieniających się wymagań związanych ze 

zdrowotnym bezpieczeństwem ich uczestników. Wiem jednak, że i w tym roku szkolnym duch sportowy 

– niezłomny duch zwycięży wszelkie przeciwności. Społeczność sportowców cechuje się wysokim 

zdyscyplinowaniem, charakterami ukształtowanymi przez wytrwałość, systematyczność, pracowitość             

i uczciwość, umiejętność solidarnej współpracy, honorowe zachowania, a także umiejętność 

p r z y j m o w a n i a  p o r a ż e k  i  p r z e k u w a n i a  i c h  w  p ó ź n i e j s z y  

s u k c e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Tegoroczny kalendarz ukazuje się w roku Olimpiady w Tokio, podczas której z przejęciem 

dopingujemy polskich sportowców i podziwiamy ich hart ducha, przezwyciężanie siebie, pobijanie 

swoich życiowych rekordów. Wiedzie ich pasja, której z całego serca życzę dzieciom i młodzieży 

Małopolski gdy będą brać udział w Szkolnych Zawodach Sportowych. Pamiętajmy, że nasi 

Olimpijczycy też byli kiedyś uczniami szkół, tam zaczynali przygodę ze sportem.

 Nauczycielom i trenerom życzę satysfakcji zarówno podczas żmudnej i mozolnej pracy, jak                     

i podczas wręczania laurów. Niech będzie dla Państwa radością każdy uczeń, który dołącza do sportowej 

rodziny, nich praca z dziećmi i młodzieżą przynosi Państwu satysfakcję i poczucie sensu.

 Dziękuję i składam wyrazy najwyższego szacunku Małopolskiemu Szkolnemu Związkowi 

Sportowemu za wieloletnie, wytrwałe, solidne ogniskowanie środowiska szkolnego wokół sportu, który 

pomaga odkrywać i rozwijać potencjał dzieci i młodzieży, daje wielu szanse na zwycięstwa i medale,                   

a wszystkim zapewnia zdrowy styl życia....................................................................................................
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Rozpoczynając nowy rok szkolny 2021/22, rozpoczynamy także kolejny cykl zawodów sportowych 
organizowanych przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy. Mamy  nadzieję na powrót  do normalnego trybu 
funkcjonowania szkół. Przygotowaliśmy dla Państwa  Kalendarz  i Regulaminy szkolnych zawodów sportowych, 
szczegółowe dla poszczególnych dyscyplin i kategorii wiekowych. Zapraszamy do wnikliwej ich analizy. 

 Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany:
· Igrzyska Dzieci – Unihokej – ulega zmianie ilość zawodników w drużynie (dokładne zmiany są
   umieszczone w Kalendarzu). 
· W roku szkolnym 2021/2022 wdraża się pilotażowo nową dyscyplinę Rugby Tag ( Igrzyska Dzieci).
   Szczegóły są zamieszczone w Kalendarzu. 
· W systemie SRS – będzie umieszczone OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA/
   UCZESTNIKA ZAWODÓW, które musi podpisać opiekun prawny lub pełnoletni uczeń.
· W roku szkolnym 2021/2022  odbędą się dwa razy zawody w trójboju LA: 
- na przełomie września/ października odbędzie się finał wojewódzki w trójboju LA tylko dla rocznika
   2010  dziewcząt i chłopców,
-  na wiosnę odbędzie finał dla roczników 2011 i młodszych dziewcząt i chłopców.  
Nadmieniamy, że zarówno Kalendarz jak i Regulaminy mogą ulec zmianie w wyniku zmieniającej się 

sytuacji pandemicznej i aktualnych przepisów związanych z obostrzeniami  obowiązującymi od września 2021r.  
Dziś wiemy już, że życie może nas zaskoczyć w najbardziej nieprzewidywalny sposób. Prosimy więc o częste 
śledzenie naszej strony internetowej oraz systemu SRS. 

My ze swojej strony, swoimi działaniami pragniemy przywrócenia dzieciom i młodzieży szkolnej 
normalności, dlatego prosimy, aby wspólnymi siłami podjąć się zrealizowania zaplanowanych imprez 
sportowych. Mamy na uwadze fakt, iż  władze samorządowe, dyrektorzy szkół oraz rodzice będą  decydowali o 
udziale uczniów w zawodach sportowych. 

 Właśnie w tym miejscu gorąco prosimy, aby dać  zielone światło do realizacji współzawodnictwa 
sportowego w naszym  województwie. Małopolski Szkolny Związek Sportowy jest gotowy, by w sposób 
bezpieczny i w pełni profesjonalny przeprowadzić zaplanowane rozgrywki sportowe.

Nie zapominajmy, że sport jako szeroko rozumiane pojęcie, daje możliwość walki z biernym fizycznie 
trybem życia dzieci i młodzieży, a także  zaspokaja wiele ich potrzeb.     

Szanowni Nauczyciele, Organizatorzy Sportu Szkolnego i Rodzice - zdajemy sobie doskonale sprawę, 
że bez Waszego udziału, nie byłaby możliwa realizacja tak wielu wspaniałych  wydarzeń sportowych. 

W nowym roku szkolnym 2021/2022, w ramach  naszego systemu współzawodnictwa,  organizowane 
będą zawody dla następujących grup wiekowych:

- Igrzyska Dzieci – rocznik 2009 i młodsi
- Igrzyska  Młodzieży Szkolnej – rocznik  2007 i 2008
- Licealiada Młodzieży – rocznik  2002 i młodsi

 Nadal będzie obowiązywała  zryczałtowana opłata jednorazowa  na rok szkolny  za udział szkół we 
współzawodnictwie sportowym, w wysokości 30zł.

Życzę wszystkim jak najwięcej zwycięstw i jak najmniej porażek a także powodzenia     w realizacji 
osiągnięć sportowych oraz życiowych planów osobistych.  Młodym Sportowcom życzę wspaniałej rywalizacji, 
świetnych rezultatów i nowych przyjaźni, często wykraczających poza sportową arenę. Gospodarzom – jak 
najmniej  problemów, a Sędziującym – radości  z  zawodów, prowadzonych w duchu fair play. 

                        Wszystkim życzę powodzenia!  Niech zwyciężają najlepsi!
                                                                                                  
                                                                                                      Prezes
                                                                      Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
                                                                                             Waldemar Gramek

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci Miast, 

Burmistrzowie, Wójtowie,
Zarządy Struktur Szkolnego Związku Sportowego

i współpracujących Jednostek Organizacyjnych,
Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele Wychowania Fizycznego
Województwa Małopolskiego
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UWAGA !

1.  Zgłoszenia reprezentantów 
     powiatów do zawodów finałowych 
     „Małopolskiego Systemu 
     Współzawodnictwa Sportowego 
     dzieci i młodzieży”  należy przesłać 
     poprzez system rejestracji szkół - 
     www.srs.szs.pl 

2.  Informacje o terminach i miejscu 
     rozgrywania zawodów finałowych – 
     z odpowiednim wyprzedzeniem – 
     znajdują się na stronie internetowej 
     Małopolskiego SZS – 
     www.mszs.krakow.pl  oraz 
     w systemie SRS.

3.  Sprawozdania końcowe i zdjęcia 
     z zawodów finałowych – z uzyskanymi 
     wynikami – znajdują się na stronie 
     jak wyżej, sprawozdania z zawodów 
     należy przesyłać na adres:    
     mszs1@wp.pl
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ZARZĄD KRAJOWY SZS 
UL. CIOŁKOSZA 1/29  03 - 134 WARSZAWA

  

email: zgszs.warszawa@wp.pl

ADRESY
Zarządów Powiatowych

Szkolnego Związku Sportowego - członków MSZS
i innych powiatowych koordynatorów

662512649BOCHEŃSKI
Starostwo 
Powiatowe

Wszołek Beata
Grzegorz Orgóg

ul. Parkowa 3
32-700 Bochnia
info@mosirbochnia.pl

603 811 834BRZESKI
Starostwo
Powiatowe

Ciura Paweł ul. Głowackiego 51
32-800 Brzesko
sport@powiatbrzeski.pl

606 741 631CHRZANOWSKI 
P SZS

Łączka Agnieszka 
– Prezes

ul. Smółki 1
32-540 Trzebinia
agalaczka2013@gmail.com 

691 290 524DĄBROWSKI
P SZS

Panek Mirosław - 
Prezes

ul. B. Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska
pszsdt@op.pl

12/282 14 65
571 401 056
602 726 353

KRAKOWSKI
POWIAT- Centrum 
Kultury i Sportu

Czyż Paweł ul. Walkowskiego 1
32 – 065 Krzeszowice
p.czyz@ckiskrzeszowice.pl

13/445 70 22
603 666 998

GORLICKI
PZPO - MOS

Bugno Jerzy ul. Parkowa 1
38-340 Biecz  
mosgor@wp.pl

500741229KRAKÓW MIASTO Pytlarz Andrzej  - 
Prezes

ul.Powstania Warszawskiego 6
 31-549 Kraków

18/ 533 08 33
608 206 220

LIMANOWSKI
PSZS

Piwowar Feliks - 
Prezes

ul. Zygmunta Augusta 8
34-600 Limanowa
http:www.moslimanowa.pl
szslimanowa@interia.eu 

41/383 18 28
602 537 535

MIECHOWSKI
PSZS

Pituch Ewa - 
Prezes

os. W. Sikorskiego 9/9
32- 200 Miechów
praca – Gimnazjum nr 1
ewapituch607@interia.p

12/272 16 58
12/272 05 89
501 673 662

MYŚLENICKI
PSZS

Magiera Piotr - 
Prezes

MOS Myślenice
ul. K. Wielkiego 5
32-400 Myślenice
mos@mos.myslenice.pl

502 708 993

18/442 05 19
572 240 855

NOWY SĄCZ MIASTO Cempa -Pulit Grażyna 
Prezes PSZSN. Sącz
 
MOS Nowy Sącz
org. powiatowy
Dumana Dawid

ul.Partyzantów 16
grazyna_cempa@vp.pl 
33-300 Nowy Sącz
ul. Lenartowicza 4 
mos.nowysacz@op.pl
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604 537 932NOWOSĄDECKI 
Zespół Szkół            
i Placówek

Marek Mirek 33-350 Piwniczna Zdrój
ul. Zdrojowa 1
piwniczadwdz@poczta.onet.pl
pmosns@poczta.onet.pl

12/386 16 94
12/386 80 70 fax 
501 160 924

PROSZOWICKI
PSZS

Marzec Wojciech - 
Prezes
Opatkowice 94
32-100 
Proszowice

Gimnazjum Nr 1
ul. Kopernika 7
32-100 Proszowice
woj4445@wp.pl 

668803392SUSKI
PSZS

Miklusiak Łukasz– 
Prezes
Barbara Zyzańska

Powiatowy SZS
ul.Płk.Semika 1
34-200 Sucha Beskidzka
lukas.miklusiak@interia.pl
bzyzanska13@onet.pl

33/842 21 24
691 093 938
698 965 764

OŚWIĘCIM
PSZS

Kuśka Piotr - 
Prezes
Salon Jerzy
Zieliński Paweł

SP nr 4
ul. Śniadeckiego 26
32-600 Oświęcim
jusal2@wp.pl

32/641 30 38

 513 381 490

OLKUSKI
PSZS

Wdowik Agata ul. Kr. Kaz. Wielkiego 43
32-300 Olkusz
agatawdowik@wp.pl

604 147 459

18/26 627 85

NOWOTARSKI PSZS

Organizator Powiatowy

Mrowca Stanisław 
- Prezes PSZS

ul. Na Skarpie 5/4
mrowcast@interia.pl
ul. J. Kazimierza 20

18/206 69 71TATRZAŃSKI Watras Wiesław MOSiR Zakopane
ul. Orkana 6
34-500 Zakopane
stadionum@op.pl

14/633 15 17
14/633 00 40
692 731 118

TARNOWSKI
SZS

Pajor Włodzimierz  
Prezes - Ryszard 
Surdej

Zespół Szkół Sportowych
ul. Zbylitowska 7 
33-101 Tarnów
wlodek@zss.tarnow.pl

14/651 42 33
503 028 265

TARNOWSKI PSZS Cudek Edward Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie
ul.G.Narutowicza 38
33-100 Tarnów
cudek_family@wp.pl

510259249WADOWICKI
PSZS

Szewczyk Jan - 
Prezes

jan.szewczyk1957@wp.pl

12/288 19 29 
509 519 628
508 391 990

WIELICKI PSZS Zawiślan Dariusz 
– Prezes
Siemieniec 
Grzegorz 

MOS
ul. Marii Konopnickiej 13/5
32-020 Wieliczka
mos@powiatwielicki.pl 

PCK Nowy Targ
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CZŁONKOWIE
MAŁOPOLSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Powiat   Nazwisko i 
imię

                Adres

               
    Telefon

Gminny SZS
Gorlice

Lewek Krzysztof Urząd Gminy
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice

18/353 57 62

UKS „Jedynka”
Tarnów -

ul. Piłsudskiego 40
33-100 Tarnów

604214125

MKS „Tempo”
Kęty

Andrzej Foks ul. Wyspiańskiego 1
32-650 Kęty -

MKS”Gryf” Brzesko Dobrzański 
Krzystof

32 – 800 Brzesko
ul. Królowej Jadwigi 18

509656799

UKS „Górnik” Libiąż Szumniak Hubert Ul. Szybowcowa 7
32-590 Libiąż

501875801

UKS „Regis”  Wieliczka Siemieniec 
Grzegorz

ul. Moniuszki 1                        
32 – 020 Wieliczka   

12/288 19 29
509 519 628

MKS „KRAKUS” Obszański 
Stanisław

os. Szkolne 34
31-950 Kraków

12/644 19 77

UKS „Polfin” Oświęcim Krzyżak 
Stanisław

Oświęcim 501020326
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REJONOWI ORGANIZATORZY SPORTU
MAŁOPOLSKIEGO

SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

606 741 631CHRZANOWSKI
powiaty: 
Chrzanów, 
Oświęcim, Olkusz, 
Wadowice

Łączka Agnieszka ul. Smółki  1
32-540 Trzebinia
agalaczka2013@gmail.com

608 609 086WIELICKI
powiaty: 
Bochnia,  
Kraków  pow, 
Miechów, 
Proszowice, 
Wieliczka

Nowak Andrzej 32-067 Tenczynek
ul. Ks. W. Smoczyńskiego 11
andrzejnowak7@wp.pl

18/533 08 33 
608 206 220

LIMANOWSKI
powiaty:
Gorlice,
Limanowa,
Nowy Sącz – m,
Nowy Sącz – pow.

Piwowar Feliks 34-600 Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 8
szslimanowa@interia.eu 

604 147 459NOWOTARSKI
powiaty:
Myślenice,
Nowy Targ,
Sucha Beskidzka,
Tatrzański

Mrowca 
Stanisław

34-400 Nowy Targ
ul. Na Skarpie 5/4
mrowcast@interia.pl 

14 /622 07 10
502 922 776

TARNOWSKI
powiaty:
Brzesko,
Dąbrowa Tarnowska
Tarnów m.
Tarnów pow.

Małek Marek 33-100 Tarnów
ul. Promienna 22 a/22
mmalek22@poczta.fm 

 Telefon Rejon   Nazwisko 
i imię

Adres

12/685 58 25
793 01 11 07  

KRAKÓW miasto Grzegorczyk 
Artur

ul.Ptaszyckiego 6
31-979 Kraków
Centrum Rozwoju Com Com 
Zone
biuro@kom.krakow.pl
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MAŁOPOLSKIE
IGRZYSKA DZIECI,

IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ

I MAŁOPOLSKA
 LICEALIADA

w roku szkolnym 2021/2022



Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022 
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie przygotowuje się do organizacji Współzawodnictwa 
Sportowego dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży
Szkolnej oraz Licealiada Młodzieży. 
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2021/2022: 
- utrzymujemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zawodów SZS w odniesieniu do COVID-19 
- przypominamy że szkoła biorąca udział w Systemie Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży 

województwa małopolskiego winna opłacić jednorazową opłatę roczną w wysokości 30 złotych (słownie 
trzydzieści złotych). 

- W związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz niemożliwym do przewidzenia jej rozwoju, Małopolski SZS
  zastrzega sobie prawo do bieżących zmian w regulaminach, 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie 
województwa małopolskiego, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować ( dokonać uzupełnienia rejestracji )
przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi oraz zgłosić chęć
startu w poszczególnych dyscyplinach nie później niż do 30 września 2021 roku. Zgłoszenia dokonujemy
za pomocą w/w systemu do poszczególnych zawodów. Nie ma innej możliwości zgłoszenia się do
zawodów. 

II. CELE I ZADANIA 
1. Zawody szkolne i międzyszkolne stanowią integralną część ogólnopolskiego systemu
    współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 
2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych stanowi: 
a) kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego 
b) przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej 
c) popularyzowanie i upowszechnianie sportu 
d) możliwości tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach
    sportowania 
e) możliwość intensyfikacji działalności, oceny pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych
    współpracujących ze szkołami 
3. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej 
    w formie zajęć sportowych. 
4. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. 
5. Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkołach. 

III. ORGANIZATORZY 
1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

zawartego w załączonym kalendarzu zawodów sprawuje Małopolski Szkolny Związek 
Sportowy w Krakowie . 

2. Bezpośrednimi organizatorami zawodów są: 
a) w szkole – Szkolny, Uczniowski Klub Sportowy 
b) w gminie (w mieście) – Zarząd Gminny Szkolnego Związku Sportowego, Gminny Organizator Sportu
w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego i z samorządem lokalnym 
c) w powiecie – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a tam gdzie nie został on powołany – Szkolny, 

Uczniowski Klub Sportowy lub jednostka organizacyjna wytypowana przez Starostwo 
Powiatowe 

d) w rejonie ( półfinały wojewódzkie) – Rejonowy Organizator Sportu wspólnie z Powiatowymi Szkolnymi 
Związkami Sportowymi. 

e) w województwie – Małopolski Szkolny Związek Sportowy wspólnie z Powiatowymi Szkolnymi 
Związkami Sportowymi. 

f) Do finałów wojewódzkich reprezentacje zgłaszają – szkoły poprzez SRS z porozumieniem
z Powiatowymi SZS lub jednostkami organizacyjnymi współdziałającymi z Małopolskim SZS.

(pkt c) oraz Rejonowymi Organizatorami Sportu.
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3. Na wszystkich szczeblach organizacji zawodów organizatorzy winni dążyć do prowadzenia
   całorocznej działalności umożliwiającej każdemu uczniowi udział we współzawodnictwie 
   sportowym. Zawody sportowe winny być przeprowadzane w różnych dyscyplinach sportowych, 
   zgodnie z zainteresowaniami dzieci i młodzieży oraz zapotrzebowaniem środowiska.
4. Do obowiązków organizatora należy:
a) opracowanie szkolnego, gminnego, powiatowego, rejonowego kalendarza zawodów sportowych
    oraz zamieszczenie go na stronie srs.szs.pl na odpowiednich szczeblach współzawodnictwa.
b) powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów sportowych poprzez SRS
    i inne formy komunikacji.
c) zapewnienie obsady sędziowskiej, protokołów zawodów, przygotowanie obiektów sportowych,
    zabezpieczenie sprzętu sportowego i niezbędnych przyrządów pomiarowych.
d) odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych uczestników zawodów, oraz 
    podpisanie stosownego porozumienia z Małopolskim SZS.
e) zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie i zakończenie
    zawodów, przygotowanie nagród, zaproszenie gości itp.)
f) po zakończeniu zawodów sportowych w ciągu 5 dni opracowanie i ewentualne rozesłanie
   komunikatów końcowych do:
- zainteresowanych szkół – z zawodów gminnych
- Powiatowych SZS – z zawodów gminnych
- Rejonowych Organizatorów Sportu – z zawodów powiatowych
- obowiązkowo umieszczenie na stronie www.srs.szs.pl
- Małopolskiego SZS z zawodów powiatowych (w dyscyplinach, w których nie przeprowadzane są
   eliminacje ½ woj.- i z zawodów rejonowych tj. ½ wojewódzkich. 
  lub zamieszczenie na stronie srs.szs.pl/zawody, stronach internetowych dostępnych dla uczestników. 
5. Z zawodów powiatowych i ½ wojewódzkich do finałów wojewódzkich komunikaty końcowe należy
    przesyłać systematycznie. 
6. Organizatorzy winni zainteresować wynikami końcowymi zawodów sportowych także władze
    samorządowe i media.

IV. UCZESTNICTWO: 

UWAGA! 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować poprzez system 

rejestracji szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem wojewódzkim do 30 
września br. jednak nie później niż do 15 października 2021r. 

Każda szkoła biorąca udział w Systemie Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży 
województwa małopolskiego winna opłacić jednorazową opłatę roczną 
w wysokości 30 złotych (słownie trzydzieści złotych). 

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2021r. na konto Małopolskiego Związku Sportowego - numer 
konta: 07 1240 2294 1111 0000 3708 7009 (w tytule przelewu prosimy wpisać numer szkoły, 
miejscowość oraz kategorię współzawodnictwa - za dokonaną wpłatę MSZS będzie wystawiał 
fakturę). 

W przypadku niedokonania wpłaty szkoła nie będzie brana pod uwagę w punktacji szkół do 
podsumowania za dany rok szkolny. 

1. W zawodach szczebla gminnego i powiatowego reprezentanci szkół startują wg ustaleń regulaminów 
i kalendarzy gminnych i powiatowych. 

2. W zawodach (rejonowych – tj. półfinały wojewódzkie) i w finałach wojewódzkich prawo startu mają 
reprezentanci powiatów zgodnie z ustaleniami regulaminów szczegółowych. 

3. Prawo reprezentowania szkoły w roku szkolnym 2021/22 mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tej 
szkole nie później niż 1 października 2021 roku lub w wyjątkowych przypadkach za zgodą 
Małopolskiego SZS. 

4. O udziale drużyn – zawodników w następnym szczeblu zawodów decyduje start w zawodach niższego 
szczebla. 

5. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa 
kooptacji). 
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6. Wiek startujących jest określony w regulaminach szczegółowych. 
7. W ramach ID prawo startu mają uczniowie z rocznika , 2009, 2010, 2011, oraz 2012 pod warunkiem 
   że jest uczniem klasy IV. ( chyba że regulamin niektórych zawodów mówi inaczej) 
8. W zawodach sportowych we wszystkich grupach wiekowych prawo startu ma młodzież ucząca się w
   szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową, nie mają prawa startu słuchacze szkół
   wieczorowych i zaocznych. 
9. W półfinałach wojewódzkich ( zawody rejonowe) i w finałach wojewódzkich w dyscyplinach
    zespołowych szkoła ( Zespół Szkół – szkoła ponadpodstawowa) może być reprezentowana tylko przez
    jedną drużynę. 
10. Do zawodów sportowych – drużyny, zawodnicy zgłoszeni są na imiennych listach, wygenerowane z
   systemu SRS, podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna-nauczyciela wychowania fizycznego ( w
   dniu zawodów). Opiekun drużyny, zawodników, którzy awansowali do zawodów rejonowych czy
  wojewódzkich mają obowiązek wcześniejszego ich zgłoszenia do tych zawodów na obowiązujących
  drukach ze strony www.srs.szs.pl w terminie wskazanym przez organizatora w formie elektronicznej. 
11. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać na zawodach ważną legitymację szkolną, a w szkole
    posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach, wykorzystywanie danych osobowych i publikowanie
    wizerunku wg. wzoru zamieszczonym w systemie SRS na stronie www.srs.szs.pl 
12. W okresie pandemii COVID 19 wszyscy uczestnicy Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa
    Sportowego Dzieci i Młodzieży musza stosować się do zaleceń władz państwowych oraz „ Zasad
    Bezpieczeństwa podczas zawodów SZS organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego
    szkół ", które stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 
13. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający
    grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego i
    wymienieni na zgłoszeniach szkoły. 
14. Młodzież ma prawo startu tylko w zawodach jednej kategorii wiekowej. Wykluczony jest start
    zawodnika młodszego w starszej kategorii. 
15. Nauczyciele – opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach wszystkich szczebli maja
    obowiązek dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia zawodów – młodzież brała udział w strojach
    sportowych. Nie stosowanie się do tego zalecenia może spowodować nie dopuszczenie przez
    organizatora zespołów do udziału w zawodach. 
16. Niesportowe zachowanie się uczestników zawodów, opiekunów i osób towarzyszących drużynom
    uczestniczącym w zawodach wszystkich szczebli może być przyczyną nie dopuszczenia zespołów do
    dalszych rozgrywek oraz pisemnego powiadomienia dyrekcji szkoły i Starostwa Powiatowego. 
    Ze względów estetycznych młodzież startująca w zawodach systemu współzawodnictwa musi
    obowiązkowo mieć koszulkę włożoną do spodenek. 
17. W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym 2021/22 obowiązują
    następujące roczniki: 
a) Igrzyska Dzieci – 2009 i młodsi 
b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 2007,2008 
c) Licealiada – 2002 i młodsi 
18. Na bezpośrednich organizatorów zawodów nakłada się obowiązek przeprowadzenia szczegółowej
    weryfikacji uczniów – przyjmowane będą tylko zgłoszenia wygenerowane z systemu SRS. 
19. Szkolny Związek Sportowy w województwie małopolskim organizuje wszystkie zawody sportowe dla
    dzieci i młodzieży w ramach upowszechnienia sportu. W związku z tym organizatorów zawodów ( ½
    woj. - rejonowych) i finałów wojewódzkich nie obowiązuje dostosowywanie się do terminów zawodów
    Okręgowych i Polskich Związków Sportowych. 
20. Wprowadzamy w bieżącym roku szkolnym zawody w dyscyplinach podstawowych, których 
    regulaminy i przepisy zostały ujednolicone w całej Polsce. Większość tych dyscyplin mogą
    kończyć się Finałami Ogólnopolskimi. Dodatkowo w województwie małopolskim przeprowadzone
    zostaną zawody w najpopularniejszych, innych niż podstawowe dyscyplinach, w których start umożliwi
    uatrakcyjnienie oferty Szkolnego Związku Sportowego skierowanej do uczniów i szkół 
21. Zwracamy się z prośbą do nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół o ograniczenie ilości
    startu uzdolnionych sportowo uczniów, tak by umożliwić wzięcie udziału w zawodach jak największej
    ilości uczniów z danej szkoły. 
22. Zaleca się, żeby szkoły uczestniczące w zawodach brały w nich udział od ich rozpoczęcia aż do
    uroczystego zakończenia i rozdania medali i dyplomów. 
23. Szkoła czy nauczyciel , który nie dokona elektronicznego zgłoszenia szkoły czy uczniów do zawodów
    Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży poprzez System Rejestracji
    Szkół na stronie www.srs.szs.pl nie będzie dopuszczona do zawodów i nie może się znaleźć na
    komunikacie końcowym. 
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V. PUNKTACJA W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH 
W/g regulaminów poszczególnych dyscyplin sportowych. 

V. ZASADY FINANSOWANIA 
1. Koszty organizacji zawodów na szczeblu gminnym i powiatowym pokrywają Gminne, Powiatowe SZS 
    ze środków samorządowych. 
2. Koszty organizacyjne zawodów rejonowych – ½ wojewódzkich i finałów wojewódzkich pokrywa
   Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa
   Sportu (poprzez Zarząd Krajowy SZS) we współpracy z lokalnymi organizatorami. Koszty udziału 
   w zawodach na poszczególnych szczeblach zawodów pokrywają zainteresowane szkoły lub jednostki
   delegujące. 

VI. NAGRODY 
1. W zawodach gminnych i powiatowych nagrody przydzielane są wg ustalonych dla tych zawodów
    regulaminów. 
2. W półfinałach wojewódzkich za miejsca I-VI indywidualnie i drużynowo przyznawane będą dyplomy 
    i w miarę posiadanych możliwości finansowych za I miejsce puchary. 
3. W finałach wojewódzkich za miejsca I-III indywidualnie i drużynowo wręczane będą dyplomy i medale,
    a za miejsca IV-VI dyplomy. Drużyny za miejsca I-III otrzymują też pamiątkowe puchary. 

VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 
1. Kalendarze zawodów powiatowych i rejonowych – systemów współzawodnictwa – Powiatowe SZS 
   i powiatowe jednostki organizacyjne (w powiatach gdzie nie ma Szkolnego Związku Sportowego)
   opracowują do 25 września br. Rejonowi Organizatorzy Sportu kalendarz zawodów półfinałowych 
   -rejonowych przesyłają do Małopolskiego SZS do 30 września br. 
2. Powiatowe SZS i inni członkowie Małopolskiego SZS winni systematycznie opłacać składki
    członkowskie – przeznaczone m.in. na ubezpieczenie uczestników zawodów w ramach WSDiM. 
3. Zgłoszenia do zawodów ½ finału wojewódzkiego (rejonowych) z zawodów powiatowych – przesyłają 
    szkoły po uzgodnieniu z organizatorami wyższego szczebla. 
4. Ustala się podział organizacyjny eliminacji do finałów wojewódzkich ( w wypadku organizowania
    zawodów rejonowych) jako eliminacji do finałów wojewódzkich. wg podziału na 6 grup ( ½ finałów
    wojewódzkich) : 

REJON KRAKÓW MIASTO - (18 dzielnic) – Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze, Śródmieście 
REJON WIELICKI - powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki 
REJON LIMANOWA - powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz 
REJON NOWOTARSKI - powiaty: nowotarski, myślenicki, suski, tatrzański 
REJON CHRZANOWSKI - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki 
REJON TARNOWSKI - powiaty: miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski 
5. Ustala się podział organizacyjny ½ finałów wojewódzkich ( w wypadku nie organizowania
   zawodów rejonowych) jako eliminacji do finałów wojewódzkich. wg podziału na 2 grupy ½ Finałów
   wojewódzkich ( podział na 2 części woj. małopolskiego) 

Zachodni - powiaty; tatrzański, nowotarski, suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski,
                 olkuski, krakowski, miechowski, m. Kraków, 
Wschodni - powiaty; nowosądecki, limanowski, m. Nowy Sącz, gorlicki, tarnowski, proszowicki, brzeski,
                 bocheński, wielicki, dąbrowski, m. Tarnów, 

6. Zgłoszenia do finałów wojewódzkich przesyłają organizatorom: 
a) Zainteresowane Szkoły w uzgodnieniu z Powiatowym SZS i powiatową jednostką organizacyjną -
   organizatorem zawodów (– bezpośrednio do organizatora zawodów wojewódzkich drogą elektroniczną
   poprzez SRS. 
b) Szkoły z uzgodnieniem z Rejonowy Organizatorem Sportu, po zakończeniu zawodów ½ woj.
   -rejonowych łącznie z komunikatem końcowym z zawodów - bezpośrednio do organizatora zawodów
    wojewódzkich drogą elektroniczną poprzez SRS. 
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7. Zgłoszenia do zawodów ½ woj.- rejonowych i finałów wojewódzkich: 
a) należy przesłać w terminach podanych w kalendarzu zawodów „systemu współzawodnictwa" i na
    stronie www.srs.szs.pl , drogą elektroniczną poprzez system SRS. 
b) nie przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną spowoduje niedopuszczenie reprezentacji
    szkoły/powiatów do startu w zawodach ½ woj.-rejonowych i wojewódzkich. 
c) Nauczyciel musi uzyskać od rodziców oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w zawodach, uzyskać
   informację o posiadaniu licencji PZS oraz mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
   Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS. (elektronicznie w SRS lub wg.
   wzoru oświadczenia na stronie SRS) oraz posiadać podpisane oświadczenie COVID -19 danego dziecka 

i uczestnika zawodów.
8. W dyscyplinach indywidualnych – zasady awansu określone zostały w komunikatach szczegółowych. 
9. W dyscyplinach zespołowych – obowiązują następujące zasady awansu: z zawodów powiatowych do
    rejonowych tj.( 1/2 woj.) i finałów wojewódzkich (P – R - W). 
10. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów w grach zespołowych organizator finałów
   wojewódzkich dokonuje podziału drużyn na dwie grupy ustalone na konferencji technicznej w drodze
   losowania, 
a) w grupach zawody będą rozgrywane systemem „ każdy z każdym" po losowaniu kolejności spotkań, 
   a następnie drużyny w zależności od zajętego miejsca w grupie rozgrywać będą zawody o miejsca : 
- zdobywcy 3 miejsc w grupie grają o miejsce V w turnieju.
- zdobywcy 1 i 2 miejsc grać będą o miejsca I-IV, systemem „każdy z każdym" w grupie 4 drużynowej
  ( z zaliczeniem wyników meczy między drużynami z grup eliminacyjnych). 
b) w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości drużyn zawody finałowe rozgrywane będą systemem „każdy
   z każdym", o czym decydują organizatorzy zawodów na konferencji technicznej 
c) względy organizacyjne mogą zadecydować o innym systemie rozgrywek finałowych, o czym decyduje
    organizator zawodów. 
11. Drużyny przyjeżdżające na zawody rejonowe (1/2 f.w) i finały wojewódzkie winny przywieźć ze sobą
    piłki lub inny sprzęt do przeprowadzenia rozgrzewki. 
12. Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków (NW) i
    od odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok szkolny 2021/22 : 
    a) uczestników zawodów „Systemu Współzawodnictwa Sportowego SZS" od etapu powiatowego do
    finałów wojewódzkich w ramach struktur organizacyjnych Związku 
    b) uczestników zawodów „Systemu Współzawodnictwa sportowego SZS" w zawodach rejonowych(1/2
    woj.) i finałach wojewódzkich . 
   c) członków sekcji sportowych klubów – SKS, UKS, MKS, które są członkami struktur Szkolnego Związku
    Sportowego i regularnie opłacają składki członkowskie 
 13. W sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji regulaminów „Systemu Współzawodnictwa
   Sportowego Dzieci i Młodzieży – Szkolnego Związku Sportowego" decyduje Komisja Sportowa przy
   Zarządzie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Protesty należy składać do 24 godzin po
   zakończonych zawodach sportowych (poprzez organizatora zawodów) do Komisji Sportowej
   Małopolskiego SZS. Protest może składać bezpośredni opiekun zespołu lub zawodników oraz dyrekcja
   zainteresowanej szkoły. 
14. Zakres opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym także w aspekcie wychowania fizycznego – reguluje
   obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki. 
15. Komunikaty o miejscu oraz terminie zawodów ½ woj.- rejonowych i finałów wojewódzkich wysyłane
   będą przez organizatora zawodów do Rejonowych Organizatorów Sportu. Ponadto będą się znajdować
   na stronie internetowej: www.srs.szs.pl oraz www.mszs.krakow.pl 
16. Do zawodów rejonowych i finałów wojewódzkich reprezentacje szkolne zgłaszane są przez system
   SRS z powiadomieniem powiatowej jednostki organizacyjnej, po przeprowadzonych zawodach
   powiatowych na odpowiednich drukach zgłoszeń drogą elektroniczną przez system SRS. 
17. Opiekunowie – nauczyciele wychowania fizycznego zawodników i drużyn którzy (-re) awansowali do
     zawodów szczebla wyższego, winni interesować się terminem i miejscem przeprowadzania tych
     zawodów. 
18. Strona internetowa ( www.mszs.krakow.pl ) – jest oficjalną stroną Małopolskiego SZS.
    Zawiadomienia i komunikaty umieszczone na niej nie wymagają podpisów i uwierzytelnienia. 
    Wyniki zawodów umieszczone na stronie Małopolskiego SZS w Krakowie są podstawą do naliczania pkt
    za udział ucznia w etapie finałów wojewódzkich. 
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 19. Reprezentacje szkół zgłaszają się do zawodów lekkoatletycznych najpóźniej 1 godzinę przed
    wyznaczonym terminem rozpoczęcia zawodów. 
20. W zawodach lekkoatletycznych obowiązują buty z kolcami długości 6 mm. 
21. Komunikaty o zawodach i z zawodów wojewódzkich nie będą przesyłane do szkół i powiatów.
   Wszystkie komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej Małopolskiego SZS oraz w systemie
   SRS. 
22. Zarząd Małopolskiego SZS może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu zawodów – ½ woj.
  -rejonowych i finałów wojewódzkich w przypadku nie otrzymania z MKDNiS oraz Urzędu 

Marszałkowskiego dotacji we wnioskowanej kwocie. 
23. Organizator zawodów powiatowych jest odpowiedzialny za powołanie reprezentacji powiatu na
   zawody wyższego szczebla. 

VIII. OGÓLNE ZASADY OBLICZANIA WSPÓŁZAWODNICTWA MIĘDZYPOWIATOWEGO
         W ROKU SZKOLNYM 2021/22 
1. Punktacja w dyscyplinach indywidualnych prowadzona będzie dwustopniowo: 
a) wg punktacji pomocniczej, zgodnie z którą za miejsca zawodniczek i zawodników od I – XII
    przyznawane będą punkty wg zasady : I m – 13 pkt., II m – 11 pkt., III m – 10 pkt., IV m – 9 pkt. ... XII
    m – 1 pkt. 
b) uzyskana w ten sposób ilość punktów da powiatowi określone miejsce w danej dyscyplinie, następnie
    punktowane jak w punktacji zespołowej. 
2. Punktacja zespołowa obejmować będzie drużyny uczestniczące w finałach wojewódzkich wg. zasady : 
    Im – 10 pkt, IIm – 8 pkt, IIIm – 6 pkt, IVm – 5 pkt, Vm – 4 pkt, VIm – 3 pkt. W przypadku startu większej
   liczby zespołów , od miejsca VII i dalsze za udział w finale wojewódzkim drużyny otrzymują 2 pkt 
   (dotyczy np. zespołów w biegach przełajowych sztafetowych, tenisie stołowym i innych dyscyplinach
   sportowych drużynowych)
3. Zbilansowanie punktów za starty w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych, za udział w zawodach
   wojewódzkich – daje ostateczną kolejność powiatów we współzawodnictwie międzypowiatowym
   w roku szkolnym 2021/22 
4. Od kilku lat prowadzona jest punktacja szkół w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych 
   w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie. Punkty dla szkół obliczane będą
   zgodnie z pkt 1, 2 i 3 współzawodnictwa. ( Tylko szkoły które dokonają opłaty za udział we
   współzawodnictwie sportowym szkół ). 

      Zarząd Małopolskiego 
          Szkolnego Związku Sportowego 
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 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
PODCZAS ZAWODÓW SZS ORGANIZOWANYCH 

W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 

Największym sprzymierzeńcem w walce z wirusem COVID-19 jest, poza odpornością organizmu,
przestrzeganie zasad higieny i zasady dystansu społecznego. Poniższe zalecenia zostały opracowane 
w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych podczas pobytu na
zawodach i uwzględniają aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia,
 Ministra Rozwoju, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu. 
Procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych: 
1. Wejście na obiekt 
a) Wejście na obiekt sportowy jest możliwe wyłącznie za zgodą administratora obiektu. 
b) Na obiekcie sportowym należy przestrzegać wymogów określonych przez administratora obiektu. 
c) Wejście na obiekt sportowy jest ograniczone za pomocą strefowania. 
d) Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy muszą mieć założone maseczki lub przyłbice,
    zakrywające nos i usta. 
e) Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy (uczniowie, opiekunowie, sędziowie, obsługa
   techniczna i medyczna) muszą przekazać organizatorowi zawodów oświadczenie dot. ochrony zdrowia
   w stanie epidemii (zał. nr 1 do niniejszych zasad). Organizator przechowuje oświadczenia przez okres
   min. 30 dni. 
f) Przy wejściu na obiekt i jego opuszczeniu każda z osób musi zdezynfekować ręce. 
g) Do kolejnej konkurencji / meczu zawodnicy mogą być wyprowadzeni tylko jeśli poprzednia
   konkurencja lub mecz się zakończył, zawodnicy opuścili miejsce jej rozgrywania a stanowisko pracy
   zostało zdezynfekowane. 
h) Za przestrzeganie liczby osób znajdujących się na obiekcie odpowiada organizator. Do weryfikacji
    liczby osób na obiekcie uprawniony jest także zarządca obiektu. 
2. Osoby znajdujące się na obiekcie podczas zawodów 
a) Osoby biorące udział w zawodach (uczniowie, opiekunowie, sędziowie, obsługa techniczna
   i medyczna) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały 
   z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed
   zawodami. 
b) Zawody powinny odbywać się bez udziału publiczności. 
c) Maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie sportowym nie powinna przekraczać: 
   • 250 osób – na obiekcie otwartym; 
   • 150 osób – na obiekcie zamkniętym. 
d) Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami,
    które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą. 
e) Zawodnicy są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos w każdej chwili
   poza sytuacją rywalizacji (bieg, mecz, oddawanie próby) lub rozgrzewki. Podczas aktywności fizycznej
   noszenie maseczek jest niewskazane.
f) Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz podziękowaniu za
   rywalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.
g) Po zakończeniu konkurencji / meczu zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić miejsce rozgrywek.
h) Między konkurencjami / meczami na tym samym obiekcie sportowym ma być min. 5 minutowa
    przerwa.
i) Praca sędziów w ramach komisji powinna zakładać utrzymanie wymaganego dystansu.
j) Za logistykę wśród sędziów na zawodach odpowiada sędzia główny zawodów. Jest on zobowiązany do
   przekazania zasad bezpieczeństwa wszystkim sędziom na odprawie sędziowskiej i zobowiązać do ich
   przestrzegania.
k) Wszystkie osoby przebywające na obiekcie sportowym muszą używać maseczek bądź przyłbic
   zakrywających usta i nos. Wyjątek stanowią zawodnicy aktualnie biorący udział w zawodach oraz
   sędziowie prowadzący zawody bezpośrednio na obiekcie sportowym.
l) Spiker zawodów musi bezwzględnie przestrzegać zasad społecznego dystansu.
m) Dodatkowo, w rękawiczki ochronne powinny być wyposażone wszystkie, osoby mające jakikolwiek
   kontakt ze sprzętem zawodniczym, stadionowym bądź urządzeniami wykorzystywanymi przez
   zawodników.
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 3. Przygotowanie miejsc rozgrywania zawodów
a) Organizator każdorazowo musi przygotować obiekt do rozgrywania zawodów w taki sposób, że:
• po zakończonym turnieju/konkursie - obsługa techniczna po uprzednim uprzątnięciu stanowiska 
  przez sędziów, powinna dokonać dezynfekcji miejsca rozgrywania zawodów (np. przy użyciu mopa, 
  który został wypłukany w płynie do dezynfekcji)
• powinny być rozstawione płyny do dezynfekcji w stojakach w wyznaczonych punktach oraz w miejscach
  dodatkowych jak: wejścia na obiekt oraz wyjścia, miejscu rozgrywania konkurencji, biurze zawodów czy
  miejscu weryfikacji sprzętu sportowego;
• toalety należy dezynfekować nie rzadziej niż raz na godzinę;
• nie zaleca się korzystania z szatni na obiekcie sportowym;
• krzesełka/miejsca dla zawodników powinny być wyznaczone tak, aby zachować między nimi odległość
   min. 1,5m;
4. Sprzęt sportowy
a) Organizator zawodów zapewnia wyłącznie sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów (piłki
   meczowe, sprzęt do rzutów, lotki, piłeczki tenisowe, szachownice itp.).
 b) Uczestnicy przywożą ze sobą i korzystają ze sprzętu osobistego (rakietki do badmintona, rakietki do
   tenisa stołowego, kije do unihokeja, itp.).
c) Każdy zespół powinien mieć min. 2 komplety koszulek (w grach zespołowych), tak aby nie było
   konieczności korzystania z narzutek. Każdy ubiór osobisty może być wykorzystywany wyłącznie przez 1
   osobę.
d) Również w miarę możliwości drużyny we własnym zakresie powinny korzystać z własnych piłek do
   rozgrzewki, pałeczek sztafetowych, numerów startowych.
5. Zasady ogólne dla uczestników imprez sportowych
a) Jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a potem od razu je wyrzucaj.
b) Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub przedramieniem, a nie dłonią.
c) Nie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa.
d) W miarę możliwości włączniki światła, klamki itp. naciskaj łokciem lub kostką zgiętego palca.
e) Unikaj dotykania elementów infrastruktury publicznej – barierek, przycisków stop, guzików na
    przejściach dla pieszych itp.,
f) Nie zwilżaj palców, by przewrócić kartkę lub otworzyć plastikową torebkę.
g) Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy.
h) Nie kładź telefonu na ogólnodostępnych ławkach, stołach i nie korzystaj z niego podczas jedzenia.
i) Nie jedz niczego bez umycia lub zdezynfekowania rąk, czyli np. „na mieście” nie rozpakowuj batonika
   czy innego jedzenia, żeby je zjeść.
j) Z jednej butelki napoju może korzystać tylko jedna osoba. Nie dziel się z innymi jedzeniem ani piciem.
k) Natychmiast poinformuj swojego opiekuna, jeśli zauważysz u siebie jakieś niepokojące objawy
   zdrowotne (złe samopoczucie, kaszel, katar, duszności).

UWAGA! Powyższe zasady mogą różnić się w stosunku do wytycznych 
dla regionów  przyporządkowanych do różnych stref zagrożenia.

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie 
z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, 
kwestie sporne rozstrzyga organizator.
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                         OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem SARS–CoV–2

………………………………………….……………………………………
         Imię i nazwisko ucznia/uczestnika - CZYTELNIE

………………………………………….………………………………………
         Nazwa szkoły i miejscowość

…………………………………………………………………………………
          Numer telefonu opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia

1.Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i rozumiem, że 

pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez SZS/organizatora ………...........................……………

…………………................................................... mających na celu maksymalne ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje

2.Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:

· nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla 

zakażonych wirusem SARS–CoV–2, w szczególności nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie 

odczuwam duszności, oraz utraty powonienia i smaku; 

· nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

związanym z wirusem SARS–CoV–2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi 

epidemiologicznemu.

·          w ostatnich 10 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie wirusem 

SARS–CoV–2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.
3 .  Oświadczen ie  sk ładam w związku  z  udz ia łem w organ izowanych  p rzez  SZS/organ iza to ra  

… … … … … … … … … … … … … … … . . . . . … . … … . . . . . … .
na zawodach w ramach:  Igrzysk Dzieci /Igrzysk Młodzież Szkolnej/Licealiady*.

4 .  O ś w i a d c z a m ,  ż e  z a s t o s u j ę  w s z e l k i e  ś r o d k i  b e z p i e c z e ń s t w a  z w i ą z a n e  
z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem SARS–CoV–2 obowiązujące na obiekcie i wprowadzone przez Organizatora 
zawodów.

5. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w SZS 
… … … … … … … … … … … … … … … .  w y s t ą p i ą  
u mnie objawy zakażenia SARS–CoV–2, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo 
s ł u ż b y  s a n i t a r n e  
i  e p i d e m i o l o g i c z n e ,  a  t a k ż e  S Z S  … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  n a  a d r e s  m a i l o w y :  
………………………………… oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS: www.gov.pl/web/koronawirus

Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami 
wykonawczymi informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie, ul. Powstania Warszawskiego 
6, kod 31-549 KRAKÓW.  (Polityka Prywatności dostępna na www.mszskrakow.pl) 
2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny 
Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym. 
3. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli 
od dnia organizacji wydarzenia. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

…………………………………………………………………………..………
               Własnoręczny podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia  

http://www.gov.pl/web/koronawirus
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Komunikat Szkolnego Związku Sportowego w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów 
szkolnych:

Podstawę niniejszych ustaleń stanowią:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r). W 
cz. III niniejszego Rozporządzenia... „Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań 
bilansowych, w tym badań przesiewowych" ustala się, że profilaktyczne badanie lekarskie (bilans 
zdrowia) obejmuje m in. „podsumowanie badania, z określeniem .... „kwalifikacji do grupy na 
zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego". Profilaktyczne badanie lekarskie wykonuje 
się u dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole oraz u uczniów klas III szkół 
podstawowych, klas I gimnazjum i klas I szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Publikacja „Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. 
Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002 (wydana ze środków Ministerstwa Zdrowia) zawierająca 
wytyczne dla lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad młodzieżą szkolną. (Opracowanie A. 
Oblacińska, B. Woynarowska,). W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o 
zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W załączniku do niniejszego 
komunikatu zamieszczamy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji "Rodzaje 
grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach". 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia 
Ustala się co następuje:
1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi 

zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich), jest 
równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w 
sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej 
grupy. 

2./  Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i 
pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.),których program (dyscypliny, konkurencje, wiek 
uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania 
fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. z późn. zmianami) i Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) oraz 
ustalanym co roku przez Zarząd Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk 
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiad.

3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i 
potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. 
Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczających 
do określonych zajęć jest aktualna dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o 
kwalifikacji ucznia do określonej grupy. Dane te znajdują się w dokumentacji medycznej pielęgniarki 
lub higienistki szkolnej, sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. Wskazane jest, aby 
nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie 
kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego sportu szkolnego i w razie potrzeby z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i 
przekazywał im swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. 

Zgodnie z opracowanymi w 2003 r. w Instytucie Matki i Dziecka (ze środków Ministerstwa Zdrowia) 
standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub 
higienistkę szkolną jest ona zobowiązana do: „Przekazywania informacji o kwalifikacji lekarskiej do 
wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego 
w tym: 

 a) Przekazywanie (po zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich), nauczycielom wychowania 
fizycznego (wf) informacji o kwalifikacji lekarskiej uczniów do grupy na zajęciach wf oraz zaleceń 
lekarskich dotyczących udziału w tych zajęciach. 

 b) Dokonywanie, w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego, we współpracy z nauczycielami 
wf, analizy kwalifikacji uczniów do grupy na zajęciach wf, odnotowanie symbolu tej grupy w liście 
klasowej. 
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 c) Dokumentowanie w Karcie zdrowia ucznia długotrwałych (1 miesiąc i dłużej) oraz częstych, 
krótszych zwolnień z zajęć wf. Ustalenie z nauczycielem wf zasad postępowania w stosunku do tych 
uczniów, na podstawie opinii lekarza. 

4./ W świetletych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed 
kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście jak też aby badania te były 
przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej. Niezbędne kwalifikacje w 
tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. 

5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr.z dnia 14 kwietnia 2011r.w sprawie 
trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r.ż. oraz 
zawodników pomiędzy 21 a 23 r. ż. (Dz. U 20011 nr 88, poz. 500). Rozporządzenie todotyczy 
zawodników i określonej dyscypliny sportu. 

6.)  Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między 
innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile 
uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego 
komunikatu.

Załącznik do komunikatu SZS 

( f r a g m e n t  w w  p u b l i k a c j i  I n s t y t u t u  M a t k i  i  D z i e c k a  a u t o r s t w a  

A. Oblacińskiej  i B. Woynarowskiej) 

Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów tych 

Ewentualne zmiany i uaktualnienia dotyczące powyższych kwestii będą zamieszczane na stronie 
internetowej szs.pl

j.w.Bk      Zdolni do wf z 
ograniczeniem, wymagający 
dodatkowych zajęć ruchowych 
korekcyjnych 

Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia 
wymagają dodatkowych zajęć ruchowych, 
w tym także korekcyjnych 

Grupa / podgrupa
Symbol        nazwa

Udział w zawodach
sportowych

i sprawdzianach

Charakterystyka uczniów
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych 
w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;
5) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
6) transport sanitarny.

§ 3. 1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w:
1) § 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) § 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) § 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) § 2 pkt 5, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z 
wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie 
niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 4. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca 
zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 
ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pełny tekst na: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000736/O/D20190736.pdf 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 736): 

Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r. 
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3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, 
że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale 
wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka 
transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 
stycznia 2014 r.

2. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy 
dotychczasowe.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.)

                                                                                                                                                                     
                                                                                      Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

1 - Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i 
Nr 284, poz. 1672).

2 - Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 
157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 
842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 
1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 
112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, 
poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.

3 -  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 i Nr 211, 
poz. 1642 oraz z 2010 r. Nr 208, poz. 1376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na 
podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 
2013 r. poz. 766).
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