
Minister Zdrowia

Warszawa, 28 lipca 2020

DSZ.054.127.2020.JP

Pan

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze,

mając na uwadze pismo1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy którym 

przekazano wystąpienie2 Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie korespondencji3

trudności związanych z organizowaniem w trakcie epidemii spotkań domowej wspólnoty 

chrześcijańskiej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r. stan 

zagrożenia epidemicznego, a następnie od dnia 20 marca 2020 r. -  do odwołania -  stan 

epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, spowodował wprowadzenie 

szeregu działań w celu ochrony zdrowia publicznego i ograniczenia szerzenia się wirusa, 

m.in. został ustanowiony zakaz organizowania zgromadzeń.

W  związku ze stabilizacją sytuacji epidemicznej i opanowaniem krzywej zachorowań 

zostały zaproponowane, a następnie przyjęte od 30 maja 2020 r. nowe reguły 

ułatwiające organizację i odbywanie zgromadzeń. Tym samym, z dniem 29 maja 2020 r. 

utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904) oraz uchylone zostały przepisy zakazujące 

organizowania zgromadzeń w ramach działalności kościołów i innych związków

1 Pismo MSWiA znak: BM P-0790-6-l/2020/MSi/LW
2 Wystąpienie RPO znak: VII.5600.4148.2020.M M  z dnia 25 maja 2020 r.
3 Korespondencja e-mail Pani, z dnia 17 maja 2020 r.

Pani poruszającej kwestie ograniczeń swobody wyznania oraz
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wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, o których mowa 

w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Natomiast odnosząc się do kwestii dotyczących niekonstytucyjnego ustanawiania 

ograniczeń w drodze rozporządzeń uprzejmie informuję, że dokonując takich ocen 

należy przede wszystkim koncentrować się na kwestiach związanych z koniecznością 

podejmowania szybkich i skutecznych działań zapobiegawczych w zakresie zwalczania 

epidemii, które są istotą tych regulacji. Należy wyraźnie podkreślić, że wydawane w 

okresie pandemii rozporządzenia - nie są nakierowane na ograniczenie praw i swobód 

obywateli lecz na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, które to wartości, niezależnie od 

tego czy pozostajemy w okresie obowiązywania stanu epidemii, albo innego stanu 

określonego przepisami prawa, są wartościami nadrzędnymi, a prawna ochrona życia 

ludzkiego jest pierwszym z praw i wolności osobistych określonych w Konstytucji RP.

Wskazać też warto, że powyższe regulacje związane ze zwalczeniem chorób zakaźnych 

i możliwościami wprowadzania istotnych ograniczeń związanych z ich zwalczaniem 

i przeciwdziałaniem istnieją w polskim prawodawstwie już od kilkunastu lat. Nie były one 

jednak stosowane na tak szeroką skalę i być może dlatego nie były przedmiotem analiz 

formalnoprawnych Rzecznika Praw Obywatelskich. Zwrócić należy również uwagę na 

fakt, że konstrukcje prawne przewidziane w ustawie, które są obecnie przedmiotem 

różnych analiz, w pierwszej kolejności należy ocenić pod względem ich skuteczności 

w zwalczaniu epidemii i ta ocena dotychczas wypada pozytywnie. Rozwiązania te 

bowiem pozwoliły na wprowadzenie skutecznych działań ograniczających rozwój 

epidemii.

Informuję również, że wszystkie dotychczas wprowadzone rozwiązania na poziomie 

rozporządzeń zostały wprowadzone na podstawie upoważnień ustawowych przyjętych 

przez parlament w procesie legislacyjnym i jako takie korzystają z domniemania 

zgodności z Konstytucją RP.

Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

2


