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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego, złożone 

podczas 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie ogłoszonej 

6 października 2020 r. polityki „zero tolerancji” w egzekwowaniu reżimu sanitarnego, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Obowiązek zakrywania ust i nosa wynika z przepisów opublikowanego rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 

2091), które wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2020 r. 

Do tego czasu obowiązują przepisy § 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.), 

wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8– 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 

r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1845).

Zgodnie z art. 46b pkt 12 ww. ustawy rozporządzenie to może określać nakaz 

określonego sposobu przemieszczania się (dotyczy to także osób zdrowych lub takich, 

które nie mają świadomości czy nie są chore (tzw. osoby bezobjawowe). Przez „sposób” 

rozumie się m.in. „określony tryb postępowania, formę wykonania czegoś, metodę 
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zrobienia czegoś”, w związku z czym uregulowanie zakrywania ust i nosa mieści 

w upoważnieniu ustawowym do wydania ww. rozporządzenia.

Pragnę zaznaczyć, że w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej 

stanowiskami wyrażającymi krytyczne stanowiska w tym zakresie podjęta została 

inicjatywa legislacyjna (projekt poselski druk nr 683) zmierzająca do jednoznacznego 

określenia przedmiotowego stanowiska. W dniu 28 października 2020 r. Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku 

z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, 

w której w art. 15 w pkt 2 lit. c wprowadzono zmianę w art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i dodaniu 

w tym artykule punktu 13 w brzmieniu:

„13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach 

oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.”.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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