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Pani

Alicja Darkowska-Kowalska

Dyrektor Zarządu Fundacji

Biuro Służby Krajowej

Anonimowych Alkoholików

w Polsce

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2020 r. dotyczące umożliwienia bezpośrednich 

spotkań grup wsparcia Anonimowych Alkoholików, Departament Zdrowia Publicznego i 

Rodziny uprzejmie informuje, że na bieżąco analizowane są kwestie dotyczące 

liberalizowania obostrzeń związanych ze stanem epidemiologicznym. 

Jednak 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) do odwołania zakazuje się: 1) organizowania 

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 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, z późn. zm.) lub z osobami najbliższymi 

osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. Wyłączenie przedmiotowego 

ograniczenia dotyczy wyłącznie spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem 
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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. 

W związku z faktem, że mitingi grupy Anonimowych Alkoholików nie są spotkaniem 

zaliczającym się do powyższego katalogu nie jest możliwa ich organizacja. W tej sytuacji 

obecnie Departament proponuje dalsze prowadzenie „spotkań” za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznych lub systemów łączności.

Z poważaniem, 

Dariusz Poznański 

zastępca dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Dagmara Lebiecka - ZPP
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