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Pan
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw 
Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2020 r., znak: BPK.801.6.2020.MP, dotyczące 

zgłoszonej przez Starostę Rybnickiego skargi z dnia 10 sierpnia 2020 r., znak: 

ST.031.6.2020, dotyczącej podziału województwa śląskiego na strefy zielone, żółte 

i czerwone w związku z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na stan epidemii 

wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

Podział na strefy wynika z art. 46a pkt 1 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.), zgodnie z którym w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości 

działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu 

terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie 

danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:

1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan 

epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,

2) rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w art. 46b
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- mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące 

możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Właśnie rodzaj stosowanych rozwiązań w powiązaniu z określeniem zagrożonego 

obszaru umożliwia podział na obszary, o którym mowa w piśmie Pana Rzecznika. 

Rozporządzenie 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 poźn. zm.), wydane podstawie 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, w § 1 poza ustaleniem, że obszarem, na którym wystąpił stan 

epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wskazuje obszary, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy 

i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii – odpowiednio obszar czerwony oraz 

obszar żółty – wraz ze wskazaniem powiatów, objętych dodatkowymi ograniczeniami.

Odnosząc się do braku w przepisach ww. rozporządzenia wskaźników nowych zakażeń 

wirusem SARS-CoV-2 jako podstawy zaliczenia powiatu do poszczególnych obszarów, 

czy systematyki gromadzenia danych przekazanych przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia, obowiązku i częstotliwości ich aktualizacji, uprzejmie wyjaśniam, 

iż uregulowanie przedmiotowych kwestii w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowiłoby przekroczenie upoważnienia 

ustawowego do wydania niniejszego aktu prawnego. Niemniej jednak ww. wskaźniki 

stanowiły podstawę zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii i wynosiły one odpowiednio dla:

1) ustanowienia tzw. obszaru żółtego:

a) liczba nowych zakażeń w okresie ostatnich 14 dni w przeliczeniu na 10 tysięcy 

mieszkańców większa niż 6 i mniejsza niż 12 oraz liczba nowych zakażeń w okresie 

ostatnich 3 dni w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców większa niż 1 lub

b) liczba nowych zakażeń w okresie ostatnich 14 dni w przeliczeniu na 10 tysięcy 

mieszkańców większa niż 12 oraz liczba nowych zakażeń w okresie ostatnich 3 dni 

w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców mniejsza niż 1;

2) ustanowienia tzw. obszaru czerwonego: liczba nowych zakażeń w okresie ostatnich 

14 dni w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców większa niż 12 oraz liczba nowych 
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zakażeń w okresie ostatnich 3 dni w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców większa 

niż 1.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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