Departament Zdrowia Publicznego

Warszawa, 27 października 2020 r.

ZPP.643.4.2020.DL

Pan
Radosław Knap
Dyrektor Generalny
Polskiej Rady Centrów
Handlowych

Szanowny Panie Dyrektorze,
w odpowiedzi na pismo z dnia 7 września 2020 r. wskazujące na problemy
z egzekwowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie obiektów handlowych,
Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych informacji.
Obowiązek zakrywania ust i nosa m.in. w obiektach handlowych, wynika z § 27 ust. 1
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. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.).
Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez Departament Porządku Publicznego w
Ministerstwie Spaw Wewnętrznych i Administracji, w ocenie Komendy Głównej Policji,
zachowania polegające na nieprzestrzeganiu wskazanych w ww. rozporządzeniu
ograniczeń, nakazów i zakazów popełnione w miejscu publicznym mogą wyczerpywać
znamiona wykroczenia z art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.
U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).
Z Informacji dotyczącej działań Policji w związku z wystąpieniem na terenie Polski
koronawirusa SARS CoV-2, według stanu na dzień 22 października 2020 r., wynika, że
od dnia 16 kwietnia 2020 r. (tj. od dnia wprowadzenia tego obowiązku) Policja: w 201
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258 przypadkach zastosowała środki oddziaływania wychowawczego z art. 41 k.w.,
nałożyła 72 942 grzywny w drodze mandatu karnego, skierowała 17 547 wniosków o
ukaranie do sądu za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa w określonych
miejscach.
Ponadto, Policja przeprowadziła 304 998 kontroli placówek handlowych, w tym 33 207 z
przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że aktualnie na etapie prac parlamentarnych
znajduje się uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 22 października 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z
wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy 683), która ma doprecyzować niektóre przepisy
związane z egzekwowaniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii, w tym ustanowić nową podstawę ustawową do nałożenia na wszystkich
obywateli obowiązku zakrywania ust i nosa, prawo do odmowy obsługi (sprzedaży)
osobie, która nie ma zakrytych ust i nosa oraz nowy przepis penalizacyjny w tym
zakresie.
Z poważaniem,
Anna Miszczak
Dyrektor
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