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Międzynarodowego i Europejskiego

VII.600.14.2020.MM

dotyczy sprawy: DAP-WSUST-0748-38/2020

Szanowny Panie Dyrektorze,

uprzejmie dziękuję za informacje przedstawione w piśmie z 25 maja 2020 r. 

W niniejszej sprawie za konieczne uznano jednak uzyskanie dodatkowych wyjaśnień. 

Rzecznik Praw Obywatelskich ma świadomość, że w zależności od regulacji 

statutowych to w  gestii sołtysa, rady sołeckiej lub organów samorządu gminnego pozostaje 

decyzja o organizacji zebrania wiejskiego w trybie zdalnym. Jak zwrócono jednak uwagę 

w wystąpieniu RPO z dnia 20 maja 2020 r. w wielu sołectwach brak jest technicznych 

możliwości do organizacji zebrań w tym trybie. Dlatego też kluczowa jest odpowiedź na 

pytanie, czy zakaz organizacji imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju wyrażony 

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 ze zm.) stoi na przeszkodzie organizacji zebrań wiejskich 

w formie tradycyjnej. 

Warszawa, 27-05-2020 r.

Szymon Wróbel
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Administracji 
Publicznej
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji
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Wątpliwości w tym zakresie kierują do Rzecznika sołtysi. Podnoszą oni, że brak jest 

wytycznych co do tego, jak należy zorganizować w obecnych warunkach legalne 

i bezpieczne zebranie. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna z uwagi na 

konieczność podejmowania przez sołectwa decyzji dotyczących funduszu sołeckiego. 

Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika, w oparciu o art. 13 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 2020 r., 

poz. 627 ze zm.), zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o zajęcie stanowiska we 

wskazanej wyżej kwestii. 

 Z wyrazami szacunku

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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