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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

Adam Bodnar

 V.7018.275.2020.GH

Wielce Szanowny Panie Premierze,

pragnę przypomnieć, że w skierowanym do Pana wystąpieniu z dnia 20 maja 2020 r. 
(V.7018.275.2020.GH) wskazałem, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie znajduje 
oparcia w przepisach art. 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 2019 r. poz. 
1239, z późn. zm., dalej jako: ustawa). W związku z tym, w oparciu o art. 16 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627) 
zwróciłem się do Pana Premiera o zainicjowanie prac legislacyjnych, mających na celu 
wyeliminowanie tego istotnego uchybienia poprzez usunięcie ograniczenia wprowadzonego 
bez podstawy w ustawie albo pilne skierowanie do Sejmu RP projektu ustawy 
pozwalającego na wprowadzenie takiego ograniczenia.  

Niestety, wystąpienie to nie przyniosło oczekiwanego rezultatu w postaci 
przeprowadzenia takich zmian w przepisach prawa, które usunęłyby wskazane naruszenie 
praw i wolności obywatelskich. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku 
zakrywania ust i nosa zostały wydane na niezmienionej podstawie prawnej, uwagi 
Rzecznika dotyczące prawidłowości tej regulacji pozostają zatem aktualne.

Powyższe uchybienie może mieć istotne znaczenie dla efektywnego egzekwowania 
przedmiotowego obowiązku. W związku z tym, w trosce o ochronę życia i zdrowia 
ludzkiego, a z drugiej strony uzasadnione konstytucyjnie oczekiwanie obywateli ponoszenia 
odpowiedzialności prawnej na podstawie i w granicach prawa, ponownie apeluję do Pana 
Premiera o pilne zainicjowanie działań legislacyjnych mających na celu doprowadzenie do 
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zgodności z art. art. 92 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stanu prawnego w powyższym 
zakresie.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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