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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

VII.5600.4148.2020.MM 

Szanowny Panie Ministrze,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek Pani Agaty Chmielowskiej 

(kopia pisma w załączeniu). Wnioskodawczyni wskazuje, że jako członkini 

niezarejestrowanego związku wyznaniowego doznaje ograniczeń swobody wyznania 

w związku z wyrażonym w § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 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). zakazem organizowania zgromadzeń 

organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz 

imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju Należy przypomnieć, że Konstytucja RP 

w art. 53 gwarantuje każdemu wolność sumienia i wyznania. Zgodnie z art. 2 pkt 2 z dnia 

17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1153) 

korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w szczególności zgodnie 

z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach religijnych oraz 

wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne. Uprawnienie to nie jest 

uzależnione od uregulowanego statusu prawnego danego związku wyznaniowego. W uwagi 

na stopniowe znoszenie ograniczeń obowiązujących w ostatnich tygodniach w związku 

z zagrożeniem wirusem COVID-19 zasadne wydaje się więc zapewnienie skutecznego 
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korzystania ze swobody sumienia i wyznania poprzez zagwarantowanie możliwości 

prywatnego sprawowania kultu religijnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie przy tym podkreślić, że nawet w przypadku 

wprowadzenia w Polsce na czas epidemii, na podstawie Konstytucji RP, stanu 

nadzwyczajnego nie byłoby możliwe wprowadzenie ustawą ograniczeń, określająca zakres 

ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie takiego stanu, wolności i praw 

określonych w art. 53 Konstytucji RP (wolność sumienia i religii). Tymczasem Rada 

Ministrów wprowadziła takie ograniczenie mocą swojego rozporządzenia i to na czas 

nieokreślony, aż do odwołania. Tym samym rząd wprowadził aktem wykonawczym, 

 głębsze ograniczenia wolności sumienia i wyznania niż mogłoby to mieć miejsce w 

czasie stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, a nawet w czasie stanu wojennego.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się 

do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie. 

      Z poważaniem

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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