
PR.OP.77.199.2020 Warszawa, dnia 02 września 2020

Pan 
Jacek Trela
Prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2020 r. (znak: NRA-02-JT/11/20), w którym 

zwrócono się z prośbą o wykładnię przepisów § 7 ust. 3 i ust. 4 oraz § 25 ust. 9 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.  

U. poz. 1356, z późn. zm.), mając na względzie zgromadzenie izby, działające w  oparciu o  

przepisy ustawy Prawo o adwokaturze, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Podkreślenia wymaga fakt, że Główny Inspektor Sanitarny nie jest uprawniony do 

dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa. Niemniej jednak, 

w ocenie Głównego Inspektora Sanitarnego, uwzględniając w szczególności art. 57 i 58 

ustawy Prawo o adwokaturze (oraz art. 39 i 40 w przypadku izby adwokackiej) nie jest 

uzasadniony podgląd, iż Naczelna Rada Adwokacka jest podmiotem prowadzącym 

działalność związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, 

wystawy, kongresy, konferencje, spotkania – o którym mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia. 

Stosowany powinien być zatem § 25 ust. 9 rozporządzenia, który dotyczy organizowania 

innych niż określone w § 25 w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju – 

z ograniczeniem, co do zasady, uczestników zebrania do 150 osób. Trudno uznać 

zorganizowanie zebrania izby samorządu zawodowego, które jest zebraniem wyborczym 

służącym wyborowi organów tego samorządu za działalność związaną z organizacją, 

promocją lub zarządzaniem imprezami. 

Niezależnie od kwestii wykładni przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
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epidemii, w ocenie Głównego Inspektora Sanitarnego przy organizowaniu zgromadzeń izb 

należy również mieć na uwadze kwestie epidemiczne. Podkreślenia wymaga, fakt iż dane 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

(https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea) wskazują, że w całej Europie od 

ponad 3 tygodni obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19. Na podstawie 

dostępnych danych epidemiologicznych można przewidywać, że trend wzrostowy liczby 

nowych zachorowań na COVID-19 będzie się utrzymywał w kolejnych tygodniach, również 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Głównego Inspektora Sanitarnego również 

charakter zgromadzeń utrudnia zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

zapobiegającego zakażeniu SARS-CoV-2. Dodatkowo warto również wskazać na charakter 

pracy adwokata związany z udzielaniem porad prawnych oraz występowaniem przed sądami 

i urzędami., który wiąże się z kontaktem z innymi osobami, co w przypadku ewentualnego 

zakażenia może stwarzać dodatkowe zagrożenie epidemiczne. 

Mając powyższe na uwadze, w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego zasadne jest 

rozważenie zorganizowania zgromadzeń izb oraz przeprowadzenia wyborów w sposób, 

które nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania, w szczególności 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wraz z ewentualną zmianą przepisów 

prawnych – przykładowo jak miało miejsce w przypadku art. 77 pkt 9 ustawy z dnia 19 

czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).

Z poważaniem

Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1) Pan Sebastian Kaleta Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;

2) Pan dr n. med. Krzysztof Skórzewski Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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