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Szanowny Panie Dyrektorze,

Rzecznik Praw Obywatelskich został powiadomiony o wątpliwościach dotyczących 

organizacji pracy zebrań wiejskich, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z obowiązującym wciąż 

zakazem organizacji  imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju 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).

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązujący art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach 

samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą 
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zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania 

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie 

(zdalny tryb obradowania). Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele sołectw nie dysponuje 

technicznymi narzędziami, które umożliwiałyby organizację zdalnego trybu obradowania. 

Ten stan rzeczy często uniemożliwia skuteczne wykonywanie zadań przez organy 

pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie Rzecznika wdrażane obecnie 

odmrażanie gospodarki powinno uzasadniać również zmniejszenie restrykcji dotyczących 

organizacji imprez, spotkań i zebrań. Całkowity i bezterminowy zakaz ich organizacji 

w istotny sposób może bowiem ograniczać skuteczne funkcjonowanie społeczeństwa 

obywatelskiego.

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. 

z 2020 r., poz. 627), zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o zajęcie 

stanowiska w niniejszej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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