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Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju
e-PUAP

Szanowna Pani Minister,
zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566 ze zm.), w okresie od dnia 1
kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych w
godzinach 10.00 – 12.00 przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia.
Rozporządzenie oraz ustawa na podstawie, której zostało ono wydane nie określiły jednak
w tym zakresie uprawnień sprzedawców do weryfikacji wieku osób przebywających w
obiekcie.
Na gruncie obowiązujących przepisów, tj. art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest
do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy jedynie w przypadku
wątpliwości co do pełnoletności nabywcy. Przeprowadzanie przez pracowników sklepów
kontroli wieku osób przebywających na terenie obiektu handlowego, np. poprzez żądania
okazania przez klienta sklepu dokumentu tożsamości w innym celu, wykraczałoby poza ich
ustawowe uprawnienie. W związku z powyższym wskazana regulacja budzi wątpliwości
Rzecznika związane z konstytucyjną ochroną danych osobowych obywateli, wynikające
z art. 51 Konstytucji RP.
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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 2018 r., poz. 2179 ze zm.),
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie,
w szczególności zaś o poinformowanie Rzecznika w jaki sposób pracownicy obiektów
handlowych i usługowych mają sprawdzać, czy osoba dokonująca zakupów w godzinach
pomiędzy 10.00 a 12.00 jest w wieku powyżej 65 roku życia.

Z wyrazami szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
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