Sztaby i wolontariusze WOŚP w czasie 29. Finału
Omówienie obostrzeń prawnych dot. COVID-19

1. Wstęp
Dokument powstał, żeby pomóc Wam – Szefom sztabów oraz wolontariuszom 29. Finału –
w poradzeniu sobie z przeprowadzeniem Finału w czasie pandemii. Dziękujemy, że jesteście i gracie
z nami!
Poniżej możecie przeczytać o przepisach, które regulują działanie sztabów i wolontariuszy w czasie
epidemii.
Dokument dotyczy przede wszystkim Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (wszędzie niżej będzie nazywane „Rozporządzeniem”).
Rozporządzenie nie jest niestety przykładem dobrze napisanego prawa. Przepisy są niejasne
i powodują wiele wątpliwości. Nie poświęcają też one zbyt wiele uwagi kwestiom szczegółowym – nie
mniej ważnym niż ogólne zakazy. Dlatego najważniejsze jest Wasze odpowiedzialne podejście i zdrowy
rozsądek. Przepisy Rozporządzenia to jedynie minimum wymogów jakie musimy spełnić – bardzo
ważne jest wprowadzenie zasad zapewniających bezpieczeństwo w każdym sztabie, w tym prawidłowe
wdrożenie rekomendacji znajdujących się w „Zasadach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Sztabu
29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.
Niedoskonałe prawo ma to do siebie, że może być interpretowane przez organy państwowe
w wybiórczy i wygodny dla nich sposób. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, bo Fundacja
WOŚP ma za sobą wiele lat świetnej współpracy ze służbami państwowymi. Gdybyście jednak mieli
problem z forsowaniem krzywdzącej interpretacji przepisów, korzystajcie z wyjaśnień zamieszczonych
poniżej. Każdy z punktów jest przygotowany w taki sam sposób – najpierw odpowiedź, później
wyjaśnienie. Treść wszystkich powoływanych przepisów znajdziecie na samym dole.
W sytuacjach nagłych polecamy ostatni punkt – najpopularniejsze pytania z odpowiedziami (FAQ).
Zupełnie odrębną kwestią jest to czy Rozporządzenie jest zgodne z Konstytucją i zasadami stanowienia
prawa. Zdecydowana większość prawników jest zgodna, że tak znaczne ograniczenia nakładane na
obywateli, mogą znajdować się wyłącznie w ustawach (a nie w rozporządzeniu Rady Ministrów).
Dlatego na samym końcu wyjaśnień prawnych znajdziecie też punkt o legalności rozporządzenia, który
może być wykorzystany w ostateczności (nie ma potrzeby powoływania się na Konstytucję, gdyż w
Rozporządzeniu nie ma przepisów zakazujących działania Fundacji WOŚP, sztabów czy prowadzenia
zbiórki publicznej).
Żeby przygotować się na ewentualne problemy przygotujcie w sztabie wydruki:
1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
2. Tego dokumentu (Omówienie obostrzeń prawnych dot. COVID-19)
3. Regulaminu Działania Sztabów 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2. Podstawa prawna działania Fundacji WOŚP, sztabów i wolontariuszy w czasie pandemii
Fundacja WOŚP, sztaby i wolontariusze działają na tych samych podstawach co zawsze.
W Rozporządzeniu wprowadzono wiele przepisów zakazujących czasowo prowadzenia działalności
zgodnie ze wskazanymi tam kodami PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Żaden przepis Rozporządzenia nie zabrania działalności prowadzonej przez Fundację WOŚP czy też jej
sztabów i wolontariuszy (PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana). W Rozporządzeniu nie wprowadzono także zakazu prowadzenia zbiórek
publicznych, ani działania wolontariuszy – jest to zresztą całkowicie zrozumiałe, bo zgodnie z prawem
wolontariat to świadczenie na rzecz szczególnych podmiotów, które prowadzą działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych. Ważnym argumentem za legalnością działalności wolontariuszy
w ramach obowiązującego Rozporządzenia jest też to, że:


Rozporządzenie wprost przewiduje ograniczenia dla pewnego typu wolontariatu (harcerstwa)
w §28 ust. 10 Rozporządzenia



wcześniejsza jego treść do 19 kwietnia 2020 r. zakazywała przemieszczania się wolontariuszy,
z wyjątkiem tych którzy przeciwdziałali skutkom COVID-19 (§5 pkt 3 – „Do dnia 19 kwietnia
2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób
przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom
COVID-19, w tym w ramach wolontariatu”)
Można to odnieść do podstawowej zasady nowożytnego prawa karnego – co nie jest zakazane
prawem jest dozwolone (nullum crimen sine lege).

Ogólne podstawy działania Fundacji WOŚP:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest organizacją pozarządową, działającą jako fundacja oraz
posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Podstawą prawną jej działania jest:


Konstytucja – art. 12
„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,
organizacji społecznozawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.”



Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach



Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie



Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych



Statut. Dostępny pod adresem: https://s2.wosp.org.pl/uploaded/files/files/statutWOSP.pdf

Sztaby 29. Finału działają w oparciu o zgodę na podjęcie działalności przez sztab (zasady działania
reguluje w szczególności Regulamin Działania Sztabów 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy). Sztab działa w imieniu własnym na rzecz Fundacji WOŚP.

3. Liczba wolontariuszy w sztabie
Rozporządzenie nie określa maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać w sztabach
(rekomendujemy ograniczenie tej liczby do niezbędnego minimum).
Praca wolontariuszy w sztabie to realizacja porozumienia wolontariackiego - nie jest to zgromadzenie,
tak samo jak zgromadzeniem nie jest praca pracowników w biurze czy fabryce firmy. Do pracy
wolontariuszy nie stosuje się §28 ust. 11 Rozporządzenia – zgromadzeniem będzie dopiero osobiste
spotkanie wolontariuszy w celu omówienia konkretnego zagadnienia (np. w sprawie ustalenia zasad
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu koronawirusa, czy też inne spotkania informacyjne, zbiórki, apele).

Jeżeli jest taka możliwość warto ograniczyć liczbę osób do 5 w jednym pomieszczeniu, jeżeli nie jest to
możliwe, to sugerujemy stosować się do ograniczeń dla spotkań harcerskich (odległość 1,5m i nie
więcej niż 1 osoba na 7m2 oraz obowiązek zakrywania ust i nosa) - §28 ust.10 pkt 1 Rozporządzenia.

4. Spotkania w sztabach
Zgodnie z rozporządzeniem na spotkaniu sztabu może być więcej niż 5 osób (zalecamy unikania tak
dużych spotkań).
W §28 ust. 11 Rozporządzenia zakazano organizowania zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań
niezależnie od ich rodzaju. Od tego zakazu wprowadzono podstawowy wyjątek – mogą być
organizowane spotkania służbowe i zawodowe (§28 ust. 11 pkt 1 Rozporządzenia). Drugi wyjątek
(§28 ust. 11 pkt 2 Rozporządzenia) dotyczy spotkań i imprez domowych.
W żadnym akcie prawnym nie ma pojęcia spotkania służbowego czy zawodowego. Dlatego nie ma
podstaw, by ograniczać definicję spotkań służbowych i zawodowych wyłącznie do osób, które są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę (szczególnie, że w Rozporządzeniu wiele zasad dotyczy
bezpośrednio pracowników, pracodawców, czy też zakładów pracy). Nie ulega więc wątpliwości, że
zebrania służbowe i zawodowe mogą prowadzić także osoby działające na podstawie umów
cywilnoprawnych czy właśnie porozumień wolontariackich.
Porozumienie z wolontariuszem, tak samo jak umowa o dzieło i umowa zlecenie, jest umową
regulowaną przez Kodeks Cywilny – art. 44 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie stanowi, że: „do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w
zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.”
Wolontariat jest właściwie nieodpłatną pracą. Obie umowy mają zresztą bardzo podobne cechy.
Wolontariusz tak jak pracownik deklaruje się, że osobiście będzie świadczył swoje „usługi”, a także musi
on posiadać odpowiednie kwalifikacje (art. 42-44 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie w 2010 r.)
Zresztą aż do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2010 r. art. 42
tej ustawy wprost stwierdzał, że świadczenie wolontariusza odpowiada świadczeniu pracy.
Dowodem bycia wolontariuszem jest posiadanie identyfikatora 29. Finał WOŚP.

5. Obowiązek poinformowania wolontariuszy o zasadach bezpieczeństwa
Szef sztabu nie ma prawnego obowiązku poinformować wolontariuszy o zasadach bezpieczeństwa.
Sugerujemy kilkukrotne informowanie wolontariuszy (oraz rodziców wolontariuszy, którzy nie
ukończyli 16 roku życia), o tym że muszą zakrywać usta i nos oraz o obowiązku utrzymywania
bezpiecznej odległości, maksymalnej liczbie uczestników i odległości podczas organizowania sztabów.
Takie informacje najlepiej ustawić przy wejściu do sztabu.

6. Odległości pomiędzy wolontariuszami oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa w sztabie
Brak regulacji w zakresie odległości pomiędzy wolontariuszami.
Z związku z brakiem szczegółowych zasad sugerujemy stosowanie się do wymogów określonych dla
zakładów pracy w §11 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia:


rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,



odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m.

Z racji tego, że w wielu sztabach w dniach około finałowych może dziać się naprawdę dużo, musimy
przyjąć, że będą to miejsca ogólnodostępne, a w takich zgodnie z Rozporządzeniem należy zakrywać
nos i usta (§27 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia). Ma to tym większy sens, że ten obowiązek dotyczy także
na pracowników w zakładach pracy (§27 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia).

7. Nagrania i transmisje w sztabie
Nagrania i transmisje mogą odbywać się pod warunkiem, że będą zorganizowane bez udziału
publiczności (§10 ust. 11 pkt 2 i 3 Rozporządzenia).
Jako publiczność należy rozumieć wszystkie osoby postronne – w czasie transmisji i nagrań wszystkie
osoby będące w pobliżu powinny być albo osobami obsługującymi transmisję, albo uczestniczyć w
nagraniu/transmisji.

8. Osoby postronne w sztabie (nie dotyczy wolontariuszy)
W Rozporządzeniu nie ma zakazu czy ograniczeń co do przebywania osób postronnych w sztabach,
chyba że uzna się, że sztab to jednostka organizacyjna wykonująca zadania o charakterze publicznym.
Fundacja to organizacja pozarządowa, która zgodnie z przepisami prowadzi działalność społecznie
użyteczną w sferze zadań publicznych. Dlatego lepiej stosować się do limitów wprowadzonych dla
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym:


§22 ust. 2 Rozporządzenia - nie więcej niż jedna osoba postronna na stanowisko obsługi
(do obsługi ewentualnych osób postronnych powinno być wyznaczone osobne pomieszczenie)

9. Wolontariusze kwestujący
Wolontariusze mogą chodzić obok siebie bez zachowywania 1,5 m odległości, ale muszą zakrywać nos
i usta (rekomendujemy zachowanie odległości) - §25 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Radzimy, by
wolontariusze i osoby wpłacające nie tworzyli większych grup niż 5 osób.
Przypominamy, że wolontariusze do ukończenia 16 roku życia muszą kwestować pod opieką rodzica.
Zgodnie z prawem do wolontariuszy i osób wpłacających nie stosuje się limitu 5 osób, jednak istnieje
duża szansa, że przekroczenie tej liczby może być podstawą kontroli przez policję (wiele komunikatów
rządowych wprost odnosiło się do limitu 5 osób).
Do wolontariuszy i osób wpłacających nie stosuje się limitu 5 osób, gdyż nie jest to ani zgromadzenie,
ani spotkanie, ani impreza, ani zebranie. Nawet gdyby uznać, ze jest to zgromadzenie, to trzeba je
traktować jako spotkanie służbowe (uzasadnienie dlaczego będzie to spotkanie służbowe znajdziecie
w pkt 4 Spotkania w sztabach).

10. Naruszenie Konstytucji
Ograniczanie praw i wolności obywatelskich może następować jedynie w formie ustaw, chyba że na
terenie kraju wprowadzony zostaje jeden ze stanów nadzwyczajnych – wtedy ograniczenia mogą być
wprowadzone także w rozporządzeniach. Wynika to wprost z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz rozdziału
XI Konstytucji o stanach nadzwyczajnych.
Oznacza to, że ustawa musi samodzielnie określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa
i wolności (potwierdzają to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego). Tylko unormowania, które nie
stanowią podstawowych elementów składających się na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności

mogą być treścią rozporządzenia. W rozporządzeniu powinny być zamieszczane jedynie przepisy
o charakterze technicznym, nie mające zasadniczego znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności
jednostki.
Natomiast w tym Rozporządzeniu zamieszczane są przepisy ograniczające prawa i wolności obywateli.
W sprawie 29. Finału WOŚP ma to tym większe znaczenie, że swobodę działania fundacjom gwarantuje
art. 12 Konstytucji.
W związku z tym ograniczenia wprowadzone w Rozporządzeniu mogą być uznane za niezgodne
z Konstytucją.

11. FAQ
W tej części znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości, co robić
w sytuacjach nagłych.
Rozporządzenie, o którym mowa w całym dokumencie to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21
grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
Ostatecznym argumentem w sytuacji kryzysowej może być zawsze niezgodność Rozporządzenia
z konstytucją czyli art. 31 ust. 3 (argumentacja powyżej).
W każdej sytuacji przedstawiciel organu władzy publicznej powinien podać Wam podstawę prawną
swojego żądania i wskazać jakie przepisy jego/jej zdaniem naruszyliście.
Jeżeli macie inne pytania to przesyłajcie je na prawnik@wosp.org.pl – dostaniecie od nas odpowiedź
i dodamy je do FAQ.

FAQ sztab:
 Zarzut nielegalnego zgromadzenia
Odpowiedź znajdziesz w pkt 3. Liczba wolontariuszy w sztabie i pkt 4. Spotkania w sztabach.
 Zarzut - w sztabie jest więcej niż 5 osób
Odpowiedź znajdziesz w pkt 3. Liczba wolontariuszy w sztabie i pkt 4. Spotkania w sztabach.
 Co w przypadku wizyty policji/sanepidu w sztabie?
Policja i sanepid mają bardzo szerokie uprawnienia. Sztaby powinny dostarczać organom wszelkich
informacji o zabezpieczeniach przeciwepidemicznych. Prawdopodobnie jedynym celem służb
będzie sprawdzenie zabezpieczeń i stworzenie odpowiedniej notatki.
O prowadzonej kontroli powiadom dział sztabów. Możesz także skontaktować się z prawnikiem
Fundacji WOŚP pod numerem wskazanym przez Koordynatora Działu Obsługi Sztabów.
Każdy obywatel ma obowiązek współpracować z organami państwowymi, które realizują swe
uprawnienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W każdym przypadku
możesz poprosić przedstawiciela służby państwowej o podanie podstawy prawnej jego działania.
Policja
Wśród uprawnień policjantów wymienionych w art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
znajduje się prawo do przeszukiwania pomieszczeń zgodnie z wymogami kodeksu postępowania

karnego (czyli po przedstawieniu postanowienia sądu lub prokuratora, a wypadkach niecierpiących
zwłoki także po okazaniu legitymacji służbowej policji).
Na podstawie art. 116 §1a i 2 Kodeksu wykroczeń policja może nakładać mandaty (grzywna) za
nieprzestrzeganie ograniczeń. Mandatu można nie przyjąć (co w przypadku przestrzegania
obostrzeń jest jak najbardziej wskazane).

Sandepid (Państwowa Inspekcja Sanitarna)
Sandepid powinien powiadomić o kontroli 7 dni przed (więc zawsze warto się na to powołać), ale
tak naprawdę dotyczy to przedsiębiorców (art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), a i dla przedsiębiorców przewidziano wiele wyjątków jak np.
gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub
środowiska (co przy epidemii można zawsze obronić).
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Sanepid
w czasie prowadzonej kontroli ma prawo do:
1) wstępu do obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych;
4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych.
Kontrola kończy się sporządzeniem protokołu, w którym opisany jest przebieg kontroli oraz
zalecenia pokontrolne. Masz prawo nie podpisać protokołu oraz zawrzeć w nim swoje uwagi.
Sandepid jest uprawniony do nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podstawie art. 48a
(rozdział 8a kary pieniężne) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi.
 Kontakt telefoniczny z sanepidu
Z racji tego, że przepisy nie przewidują kontroli w formie połączenia telefonicznego, nie masz
obowiązku odpowiadania na telefoniczne zapytania pracowników sanepidu.
 Jedzenie w sztabie
Zgodnie z §10 ust. 9 Rozporządzenia przygotowywanie posiłków może być realizowane tylko w razie
podawania ich na wynos. Oznacza to, że sztab nie może przygotowywać posiłków dla wolontariuszy.
Wolontariuszom można podawać zakupione, gotowe, zapakowane produkty.

FAQ wolontariusze z puszką:
Zastrzeżenia władz:
 Niezachowanie 1,5 m odległości pomiędzy wolontariuszami:
Zgodnie z §25 ust. 1 pkt 1) lit. c) Rozporządzenia osoby poruszające się pieszo nie muszą
zachowywać odległości 1,5m jeżeli mają na sobie maseczki.
Wolontariuszy nie dotyczy też §28 ust. 2 Rozporządzenia gdyż odnosi się on do uczestników
zgromadzenia publicznego (zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych jest to zgrupowanie
osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w
celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach

publicznych). Wolontariusze WOŚP nie biorą udziału w obradach i wyrażają stanowiska w sprawach
publicznych tylko zbierają pieniądze w ramach zbiórki publicznej.
 zasłonięcie ust i nosa przyłbicą, szalikiem lub innym materiałem zamiast maseczką
§27 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia nakazuje zakrywanie ust i nosa odzieżą lub jej częścią, maseczką,
przyłbicą lub kaskiem ochronnym (nie musi to być maseczka)
 więcej niż 5 osób w jednym miejscu
Odpowiedź znajdziesz w pkt 9. Wolontariusze kwestujący.
 nielegalne zgromadzenie
W § 28 ust. 1 Rozporządzenia wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych bez zawiadomienia.
Odnosi się on do uczestników zgromadzenia publicznego (zgodnie z ustawą o zgromadzeniach
publicznych jest to zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych
imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego
wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych). Wolontariusze WOŚP nie biorą udziału w obradach
i wyrażają stanowiska w sprawach publicznych tylko zbierają pieniądze w ramach zbiórki publicznej.
W sprawie legalności zbiórki i działalności Fundacji WOŚP w czasie pandemii patrz punkt 2.
„Podstawa prawna działania Fundacji WOŚP, sztabów i wolontariuszy w czasie pandemii”

12. Treść powoływanych przepisów
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
 §10 ust. 9
Do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na
przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w
Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10. A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem
napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z) jest dopuszczalne wyłącznie
w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub
jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu
i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca
siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.
 §10 ust. 11
Do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej
związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:
1)

działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2)

nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3) wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość.
 §11 ust. 3 pkt 3
Do dnia 31 stycznia 2021 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub
środki do dezynfekcji rąk,
b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to
niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a
zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.
 § 22 ust. 2
Do dnia 31 stycznia 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych
wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów
przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba
na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi
interesantów.
 §25 ust. 1 pkt 1)
Do dnia 31 stycznia 2021 r. w przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo - jednocześnie
mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie:
a) chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:


dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,



osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

b) z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
c) chyba że realizują nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 27 ust. 1
 §27 ust. 1 pkt 2
Do dnia 31 stycznia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517),
ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju
pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) oraz na terenie takich nieruchomości
o innych formach posiadania,
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że
pracodawca postanowi inaczej,
d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym

śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny,
e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na
targowiskach (straganach);
 §28 ust. 1
Do dnia 31 stycznia 2021 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem
zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22
ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:
1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;
2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 §28 ust. 2
Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania odległości co
najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 27
ust. 1.
 §28 ust. 10
Spotkania lub zebrania mające na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich,
związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
organizowane przez organizacje harcerskie i skautowe objęte Honorowym Protektoratem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy
spotkanie lub zebranie odbywa się:
1) w budynkach lub innych obiektach wykorzystywanych do prowadzenia działalności
statutowej przez te organizacje, przy zachowaniu przez uczestników tych spotkań lub
zebrań odległości nie mniejszej niż 1,5 m, z udziałem nie więcej uczestników niż 1 osoba na
7 m2 powierzchni budynku lub innego obiektu oraz realizacji przez uczestników nakazu
zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;
2) na zewnątrz, z udziałem uczestników w liczbie nie większej niż 10, którzy przebywają
w odległości nie mniejszej niż 1.5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o
którym mowa w § 27 ust. 1.
 §28 ust. 11
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 zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres
miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu
osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią
zamieszkujących lub gospodarujących.
Konstytucja:
 art. 12
Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych
zrzeszeń oraz fundacji.
 art. 31 ust. 3

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo
wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

