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Pan 

Katarzyna Tokarczuk

Dyrektor

Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2020 r., znak: EFS-IV.410.2.8.2020.DRJ, 

w sprawie możliwości prowadzenia szkoleń/kursów w trybie stacjonarnym, Departament 

Zdrowia Publicznego i Rodziny uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego. 

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 

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

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), dalej jako „rozporządzenie”, zakazane 

jest:

1) organizowanie zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – 

Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności 

kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań 

niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:

a) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 

r. poz. 568 i 875) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we 

wspólnym pożyciu,

b) 2 osób.
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Ograniczenia, o którym mowa w pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych 

z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac 

w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji 

pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 

i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów 

określonych w przepisach odrębnych. Wobec tego, przeprowadzenie szkolenia czy 

kursów w formie stacjonarnej, polegającej na zebraniu określonej liczby uczestników 

w określonym pomieszczeniu, nie jest obecnie możliwe. Wyłączenie, o którym mowa 

powyżej, pozwalające na przeprowadzenie spotkań i zebrań dotyczy tylko takich spotkań 

i zebrań, które są związane z wykonywaniem działalności gospodarczej 

a nie tych, które są samym przedmiotem wykonywania tej działalności gospodarczej. 

Wyłączenie dotyczy więc przede wszystkim sytuacji spotkania czy zebrania w ramach 

struktury danego podmiotu – pracodawcy z pracownikami czy też samych pracowników 

(współpracowników) bądź np. spotkań pomiędzy przedsiębiorcami w celu omówienia 

zasad współpracy. 

W tym miejscu nie ma również znaczenia, że działalność szkoleniowa nie została wprost 

zakazana. Działalność ta może być realizowana (w postaci np. szkoleń zdalnych czy 

online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość), 

ale przy zachowaniu obostrzeń wynikających z rozporządzenia, w tym omawianym 

zakazie zgromadzeń (§ 13 rozporządzenia).

Niemniej jednak należy zaznaczyć, że kolejne etapy znoszenia wprowadzonych 

ograniczeń związanych ze zwalczaniem i ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania 

się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mogą zakładać likwidacje zakazu zgromadzeń, 

w tym organizacji szkoleń, warsztatów i innych spotkań (z pewnymi warunkami). 

Na dzień dzisiejszy nie można jednak określić dokładnej daty zniesienia tego 

obostrzenia.

Z poważaniem, 

Dariusz Poznański 

zastępca dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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