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Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 listopada 2021 r., znak: VII.715.51.2021.GZ, 

dotyczące prośby o podjęcie, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia, inicjatywy ustawodawczej 

dotyczącej problematyki czasowych ograniczeń w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-

19, w szczególności ograniczenia możliwości dostępu do wydarzeń sportowych dla osób 

niezaszczepionych przeciwko COVID-19, uprzejmie wyjaśniam co następuje. 

Obecnie, jak wskazano w przedmiotowym piśmie, różnicowanie sytuacji osób 

niezaszczepionych i zaszczepionych obywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm) wydanym na podstawie delegacji 

z art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). Wskazany akt wykonawczy wprowadza 

limity liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej 

powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących 

w zgromadzeniach przy prowadzeniu określonych rodzajów działalności. 

Z uwagi na to, iż zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, w tym 

ograniczenia nakładane na wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną, mają 

charakter zdecydowanie szerszy niż tylko związany z wydarzeniami natury sportowej, problematyka 

wskazana w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich wykracza poza ścisłą właściwość Ministra Sportu 

i Turystki, a kompleksowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w przytoczonej wyżej ustawie 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i wydanym na jej podstawie 

rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. Minister Sportu i Turystki uczestniczy w pracach związanych z tymi 

aktami prawnymi w ramach uzgodnień międzyresortowych. Na bieżąco monitoruje też wprowadzane 
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zmiany i ich wpływ na regulowane stosunki, zarówno w zakresie działu administracji rządowej kultura 

fizyczna, jak i turystyka. W tym miejscu należy między innymi odnotować wprowadzony do 

przedmiotowego rozporządzenia, nowelą z dnia 14 grudnia 2021 r.1, nowy § 26a, zgodnie z którym do 

ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, 

obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni 

oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, 

pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia 

o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za 

równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania 

interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z 

COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się 

w czasie pandemii COVID-19.

Dziękując za przekazanie wystąpienia RPO, w podsumowaniu stoję na stanowisku, że 

poruszana problematyka, jako obejmująca całokształt zasad zapobiegania i zwalczania COVID-19, 

w tym nakładania ograniczeń na wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną, 

a nie tylko działalność sportową, wykracza poza ścisłą właściwość ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej, który nie może uznać się za wiodącego do przedkładania inicjatyw ustawodawczych 

Rady Ministrów w tym zakresie.

Z poważaniem

Kamil Bortniczuk
Minister
/ – podpisany cyfrowo/

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2311).

https://sip.lex.pl/#/document/69451536?cm=DOCUMENT
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