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Dotyczy: ograniczenia dostępności świadczenia usług do osób zaszczepionych 
przeciw COVID-19

Szanowny Panie Rzeczniku,

uprzejmie dziękuję za uwagi i propozycje przedstawione w wystąpieniu z 29 kwietnia 2021 

r. (V.7018.472.2021.ŁK), dotyczącym sposobu otwierania infrastruktury usługowej 

dla obywateli w warunkach ustępowania epidemii COVID-19.

Pragnę podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma pełną świadomość 

skutków epidemii tak dla usługodawców, jak korzystających z usług, w tym branży 

gastronomicznej lub turystycznej. Epidemia stanowi poważne wyzwanie dla gospodarki 

kraju, w tym także dostępności towarów i usług dla ludności.

Jednym z naczelnych założeń działalności mojego resortu jest wspieranie 

przedsiębiorców, będących podstawą i kreatorem polskiej gospodarki. Dlatego razem 

z przedsiębiorcami, pracownikami, organizacjami społecznymi i obywatelami pracujemy 

nad tworzeniem jak najlepszych warunków dla rozwoju polskich firm.

Mam świadomość, że wolność gospodarcza przedsiębiorców, jak także prawa i wolności 

obywatelskie są nierozłącznymi składnikami jednego procesu gospodarczego, wzajemnie 

wspierające się, uwarunkowane i powiązane oraz niezbędne do prawidłowego 

kształtowania i rozwoju życia społeczno-gospodarczego.

Wdrożenie dla zaszczepionych specjalnego certyfikatu, który usprawniał i upraszczałby 

prowadzenie działalności usługowej, w tym gastronomicznej lub turystycznej, nie jest 

wykluczone i może stanowić racjonalne rozwiązanie przejściowe w warunkach ustępującej 

epidemii COVID-19.
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Takie zaświadczenie w żaden sposób nie oznaczałoby dyskryminacji osób 

niezaszczepionych, a miało jedynie charakter progospodarczy, a także edukacyjno-

wychowawczy i promocyjny dla postaw obywatelskich.

Tym bardziej chciałbym podkreślić, że postulaty przedsiębiorców jak usługobiorców, 

zwłaszcza dotyczące ewentualnego prowadzenia w okresie przejściowym działalności 

w alternatywnym reżimie sanitarnym (certyfikat lub obecne zasady higieny), są 

poddawane na bieżąco wnikliwym analizom i ocenom w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 

i Technologii z uwzględnieniem zasady równego traktowania.

Zapewniam, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nieprzerwanie zabiega 

o jak najszybsze otwarcie gospodarki, zawłaszcza branż najciężej dotkniętych 

ograniczeniami i zakazami, nie wykluczając stosowania dodatkowych narzędzi działania, 

takich jak certyfikaty.

Chciałbym podkreślić, że dzięki naszym staraniom mogliśmy dotychczas ochronić ponad 

7,2 mln miejsc pracy oraz zadbać o bezpieczeństwo finansowe setek tysięcy 

przedsiębiorców i ich rodzin. Wartość przekazanej dotychczas pomocy oceniamy na 216,1 

mld zł.

Podejmujemy wszelkie możliwe działania, w tym na forum rządowym, by jak najszybciej 

gospodarka, przedsiębiorcy i obywatele mogli czuć się bezpiecznie, powrócić do 

normalności gospodarczej i społecznej oraz zacząć na nowo funkcjonować. Na bieżąco 

monitorujemy sytuację na rynku wewnętrznym w warunkach epidemii i w razie 

konieczności będziemy podejmowali kolejne działania w celu udzielenia wsparcia 

przedsiębiorcom, ich rodzinom i konsumentom.

Jesteśmy także otwarci na postulaty i propozycje, uwagi i opinie Rzecznika Praw 

Obywatelskich, które są starannie analizowane i w miarę możliwości uwzględniane, w tym 

także konkretyzowane w procesie tworzenia nowych rozwiązań legislacyjnych.

Z poważaniem
Jarosław Gowin
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