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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Nawiązując do szczegółowych regulacji prawnych, które weszły w życie rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmieniającym rozporządzenie 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, 1797 i 1829), uważam za celowe zwrócenie Pana uwagi na 

konieczność wyprzedzającego wprowadzenia dodatkowych przepisów, regulujących organizację rozmaitych 

imprez sportowych, artystycznych, ale też np. sylwestrowych. 

Dyscyplina obywateli w przestrzeganiu rozmaitych obostrzeń musi wynikać z ich adekwatności, sensow-

ności, konsekwencji i finalnej logiki. Zamykanie lasów, kiedy otwarte są sklepy, zamykanie teatrów, kiedy 

otwarte są stadiony, a ostatnio odwrotnie, zamykanie stadionów, kiedy otwarte są teatry, nie budzi zaufania 

do wszystkich decyzji władz. 

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na logikę i potrzebę wyprzedzania pandemii, a nie pogoni za jej skutkami. 

Obywatele powinni być uprzedzani albo przynajmniej informowani o zagrożeniu obostrzeniami w przypadku 

spełnienia określonych warunków. Np.: jeśli przez 3 kolejne dni będzie ponad 10 tysięcy zakażeń, to… Albo 

odwrotnie: jeśli odnotujemy w takim i takim okresie spadek liczby chorych na COVID-19, to… Można przy-

jąć inne kryteria, ale te kryteria powinny być znane i mieć charakter warunkowy. 

Dla podmiotów gospodarczych logika zdarzeń, wyprzedzanie w czasie ma niezwykle istotne znaczenie. 

Daje szansę ograniczyć koszty, straty, ale też zmniejsza zwykły stres. Wchodzimy w najtrudniejszy okres 

pandemii. Może się ona połączyć za kilka, kilkanaście tygodni z grypą. Już dziś trzeba wyprzedzać czas 

i mieć wyobraźnię co do najbliższych tygodni. 

Grudzień to czas wielu rozmaitych aktywności, przede wszystkim rodzinnych, ale też artystycznych, 

w tym np. imprez sylwestrowych. Jak wynika z wieloletnich doświadczeń, imprezy te organizowane były 

w latach ubiegłych zarówno przez podmioty państwowe (np. TVP), jak i samorządowe (gminy, gminne jed-

nostki kultury, itp.), a także przez przedsiębiorców i osoby fizyczne. Stały się trwałym elementem wielolet-

niej tradycji, odbywały się zarówno w przestrzeni otwartej, jak i w zamkniętych obiektach, np. w lokalach 

gastronomicznych, a także w jednostkach kultury, np. operach, teatrach itp. Imprezy te gromadziły wiele 

osób. Należy też pamiętać, że były atrakcyjnym źródłem dochodu dla podmiotów je organizujących. 

Obecna regulacja prawna, zawarta w §28 ust. 9 przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 października 2020 r., brzmi: „Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 

zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: 1) spotkań lub ze-

brań służbowych i zawodowych; 2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku 

wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie”. 

Regulacja ta nie wydaje się wystarczająca. Przestrzegam jednak przed zaskakiwaniem nowymi regulacjami, 

wprowadzaniem ich w ostatniej chwili. 

Podkreślić należy, że w najnowszej wersji cytowanego rozporządzenia nie ma słowa o kolejnych ograni-

czeniach w ramach działalności kulturalnej. Ma to szczególne znaczenie wobec faktu, że skreślono w całości 

regulujący poprzednio te kwestie rozdział 5 (tj. §29 i 30) z rozporządzenia w pierwotnej wersji z dnia 

9 października 2020 r. (vide: §1 pkt 18 rozporządzenia z 23 października 2020 r., – „18) uchyla się roz-

dział 5”). Podkreślić należy, że w rozporządzeniu z dnia 23 października br. dodano odrębne regulacje odno-

śnie do np. targów, wystaw, miasteczek i parków rozrywki, itp. (vide: §6 ust. 15 i 16). 

Zorganizowanie np. imprezy sylwestrowej z planowanym udziałem większej liczby osób wymaga licz-

nych działań podjętych z odpowiednim wyprzedzeniem, a ponadto wiąże się z koniecznością zaciągania zo-

bowiązań, ponoszeniem kosztów zaliczek itp. Obecny stan niepewności nie sprzyja ani interesom podmiotów 

zajmujących się taką organizacją, ani budowaniu wiarygodności władzy państwowej, i tak już znacznie nad-

wyrężonej. 

Nie mam pewności co do konieczności przyjmowania takich czy innych uregulowań prawnych. Wiem 



jednak, że ich wprowadzanie nie powinno mieć miejsca w ostatniej chwili, powinno być dobrze skonsulto-

wane, adekwatne i logiczne. Ważne także, by z ewentualnymi ograniczeniami związane były stosowne od-

szkodowania lub rekompensaty. 

Bogdan Zdrojewski 
 


