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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na oświadczenie z dnia 17 grudnia 2020 r. złożone na 19. posiedzeniu 

Senatu przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego, dotyczące wprowadzenia w noc 

sylwestrową godziny policyjnej, tj. zakazu przemieszczania się między godziną 19.00 

dnia 31 grudnia 2020 r. a godziną 6.00 dnia 1 stycznia 2021 r., uprzejmie proszę o 

przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Uprzejmie informuję, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.) nie wprowadziło w dniach: 

31 grudnia 2020 r. - 1 stycznia 2021 r. zakazu przepieszczenia się, a wyłącznie 

ograniczenie w tym zakresie. Zgodnie z przepisem § 26 ww. rozporządzenia, od dnia 31 

grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze 

było możliwe wyłącznie w celu: 

1) wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności 

gospodarczej; 

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia 

codziennego.

Zatem nie był to bezwzględny zakaz przemieszczania się, a regulacja, która ograniczała 

cele w jakich można przemieszczać się w określonym w rozporządzeniu przedziale 

czasu. 

Pragnę wyjaśnić, że ww. rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46a i art. 46b 

pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.). Zgodnie z 
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przepisami ww. ustawy rozporządzenie to może m.in. określać nakaz lub zakaz 

przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, a 

także zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. Czasowe 

ograniczenie przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest sine qua 

non związane z nakazem pozostawania w miejscu zamieszkania lub pobytu na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Opuszczenie zamieszkania lub pobytu na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 

1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 było możliwe tylko i wyłącznie w określonych w 

rozporządzeniu sytuacjach, co czyniło zadość wytycznej do wydania ww. 

rozporządzenia zawartej w art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, gdyż obecny stan epidemii ma taki 

charakter i rozmiary, którego zwalczenie przekracza możliwości lokalne, a wymaga 

podejmowania działań na poziomie centralnym, w tym wprowadzania ograniczeń na 

poziomie ogólnym.

Nie ulega także wątpliwości, że w ww. dniach i godzinach mogło następować 

gromadzenie się ludności w związku z zabawami sylwestrowymi oraz obchodami 

Nowego Roku. Tym samym czasowe ograniczenie przemieszczania się na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej było związane z zakazem organizowania innych zgromadzeń 

ludności.

Wobec powyższego, omawiana regulacja mieści się w zakresie upoważnienia 

ustawowego, a tym samym jest zgodna z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a materia 

rozporządzenia jest nieodłącznie związana z ustawą oraz zwalczaniem epidemii COVID-

19. Jednocześnie nie ulega żadnej wątpliwości, że zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, źródłami powszechnie obowiązującego prawa w 

Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. ww. ustawa i rozporządzenie. Tym samym nie ma 

wątpliwości co do konstytucyjności tych regulacji.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

(DSP.INT.4513.11.2021)
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