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Szanowny Panie Przewodniczący, 

 
w nawiązaniu do pisma z dnia 26 października 2020 r., znak: SGiPW/2032/2020, zawierającego 

prośbę o wyjaśnienie i doprecyzowanie sytuacji prawnej związanej z organizowaniem sesji rad oraz 
spotkań komisji radnych, w świetle rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, bądź uszczegółowieniem tej 
kwestii w kolejnych zapisach legislacyjnych związanych z organizacją życia społecznego i publicznego w 
obliczu pandemii, poniżej uprzejmie wyjaśniam 

Na gruncie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii z (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871) zostały wprowadzone zmiany w § 28 
dotyczące m.in. ograniczenia liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniu „maksymalna liczba 
uczestników nie może być większa niż 5” (vide ust. 1 pkt 1) oraz organizowania innych niż określone 
w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: spotkań 
lub zebrań służbowych i zawodowych (vide ust. 9 pkt. 1). Warto wspomnieć, że ww. zmiany weszły w 
życie z dniem 24 października 2020 roku.  

Wyżej wymienione przepisy formułujące zakaz imprez, spotkań i zebrań nie mają 
bezpośredniego zastosowania do działalności organów kolegialnych. Trzeba przy tym podkreślić, że 
obowiązujące prawo daje organom samorządowym możliwość obradowania stacjonarnego jak również 
zdalnego. W pierwszym przypadku, gdy przewodniczący rady bądź sejmiku zarządzi obrady w trybie 
stacjonarnym winny się one odbywać z poszanowaniem obowiązujących zasad sanitarnych i ochrony 
zdrowia ich uczestników. W razie wątpliwości kwestie te powinny być konsultowane z inspekcją 
sanitarną. Na koniec trzeba podkreślić, ustalanie zasad na jakich odbywają się sesje organów 
samorządowych pozostaje jednym z atrybutów samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
które decyzje w tym zakresie powinny podejmować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa 
i zasad bezpieczeństwa.  

Z poważaniem, 
Zastępca Dyrektora 

Departamentu Administracji Publicznej MSWiA 
Szymon Wróbel 
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