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Wielce Szanowny Panie Komendancie,

do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące problemu
realizacji obowiązku zakrywania ust i nosa opisanego w przepisach rozporządzeń Rady
Ministrów wydawanych z powołaniem na 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 2019 r. poz.
1239, z późn. zm.). Aktualnie obowiązek ten określony został § 17 ust. 1 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).
W skargach, o których mowa, pojawiają się obawy związane z niestosowaniem się
przez część obywateli do zalecanego zakrywania ust i nosa. Zgłaszający się do mnie
obywatele wyrażają wątpliwości, czy działania kontrolne właściwych służb (w
szczególności Policji i Inspekcji Sanitarnej) są wystarczająco skuteczne. Informując o
przypadkach obecności w przestrzeni publicznej osób niezakrywających ust i nosa,
obawiają się, że uprzedni wysiłek całego społeczeństwa zmierzający do powstrzymania
rozprzestrzeniania się epidemii może pójść na marne.
Przy wszelkich wątpliwościach dotyczących trybu wprowadzenia obowiązku
zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i związanymi z tym trybem wątpliwościami
odnośnie do karania za brak „maseczek”, nie neguję, że stosowanie się do zalecenia
noszenia „maseczek” może mieć istotny wpływ na ochronę zdrowia publicznego. W
związku z tym, zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o informację na temat
działań kontrolnych i edukacyjnych Policji w omawianym zakresie.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

Niezależnie od tego, będę wdzięczny za informację, w jaki sposób organy Policji
ustalają, czy osoba niezakrywająca ust lub nosa działa w warunkach określonych obecnie w
§ 17 ust. 2 pkt 3 powołanego wyżej rozporządzenia z dnia 16 maja 2020 r. Zgodnie z tym
przepisem, obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osoby, która nie
może tego uczynić z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo
głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
Mając na względzie zasadę legalizmu i konieczność egzekwowania przepisów prawa
przyjętych przez Radę Ministrów w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, a z drugiej
uzasadnione konstytucyjnie oczekiwanie obywateli ponoszenia odpowiedzialności prawnej
w jasno zdefiniowanych okolicznościach, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), uprzejmie
proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informuję, że wystąpienie o tożsamej treści skierowałem do Głównego
Inspektora Sanitarnego.
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