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Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zapytanie przekazane w dniu 2 grudnia 2020 r. za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do Ministerstwa Zdrowia, w sprawie wynajmu pomieszczeń na 

spotkania zawodowe i służbowe, Departament Prawny uprzejmie informuje, jak niżej.

Zgodnie z § 28 ust. 9 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132), dalej jako „rozporządzenie”, 

ustanowiony został zakaz organizowania innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń 

(tj. zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo 

o zgromadzeniach - Dz.U. z 2019 r. poz. 631), w tym imprez, spotkań i zebrań 

niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych 
i zawodowych. Z tego przepisu można wywodzić, że wyłączone z ogólnego zakazu są 

spotkania i zebrania niezbędne w wykonywaniu działań i zadań służbowych czy 
zawodowych, wpisujące się w wykonywanie określonej działalności służbowej czy 

zawodowej, np. odprawa przed służbą czy prezentacja narzędzia pracy niezbędnego 

w jej wykonywaniu (np. nowe oprogramowanie komputerowe) połączona z kursem, 

nauką lub szkoleniem w zakresie korzystania z niego. Prawodawca, w celu zawężenia 

zakresu przedmiotowego wyłączenia, celowo posłużył się takim zwrotem (tj. „spotkania 

lub zebrania służbowe i zawodowe”), a nie innym, np. „spotkań i zebrań związanych, 

powiązanych z wykonywaniem czynności zawodowych czy służbowych”. Takie 

brzmienie przepisu (spotkania i zebrania związane z wykonywaniem czynności…) było 
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stosowane w poprzednich rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

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

(np. § 14 ust. 2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii – Dz. U. poz. 697, z późn. zm.) i należy uznać, że był to przepis szerszy 

niż obecnie obowiązujący. 

Dodatkowo, prawodawca w § 28 ust. 11 rozporządzenia wskazał wykaz zebrań 

i spotkań, które – niezależnie od powyżej opisanego wyłączenia – mogą się obyć. 

W katalogu tym są m.in. szkolenia i egzaminy w ramach kształcenia w zawodach 

medycznych, egzaminy na biegłych rewidentów i doradców podatkowych czy kursy 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W związku z prowadzoną przez Pana działalnością wskazać należy, że zgodnie z § 6 

ust. 15 rozporządzenia, do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez 

inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem 

imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając 

działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów 

i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju 

działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Wobec tego, cała ww. opisana działalność zakazana jest w formie 
stacjonarnej. Powyższe obostrzenie odnosi się zatem również do spotkań i zebrań 

służbowych, które odbywa się w takiej formule tj. targów, kongresów, konferencji itd.

Jednocześnie, rozporządzenie nie wprowadziło ogólne zakazu wynajmu czy 

udostępniania lokali lub pomieszczeń (poza udostępnianiem miejsc do tańczenia 

organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni - 

§ 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). Wobec tego, z puntu widzenia przepisów 

rozporządzenia, nie ma zakazu wynajmu pomieszczeń na spotkania czy zebrania 

zawodowe lub służbowe. Jednakże, wracam uwagę na fakt, że taka działalność 

(tj. wynajem sal czy pomieszczeń konferencyjnych) może zostać potraktowana przez 

służby, które kontrolują przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń związanych 

z obowiązującym stanem epidemii, jako działalność opisaną w § 6 ust. 15 

rozporządzenia (organizacja, promocja lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, 

wystawy, kongresy, konferencje, spotkania) i próbę ominięcia ww. przepisów 

ograniczających tę działalność. To, czy w danym przypadku będziemy mieli do czynienia 
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jedynie z samym wynajmem pomieszczenia lub sali, a nie de facto organizacją kongresu 

pod pozorem spotkania służbowego w wynajętej sali, będzie podlegało każdorazowej 

ocenie przez odpowiednie służby – w przypadku gdy dojdzie do kontroli. Jak też 

zaznaczano wcześniej, nie każde spotkanie czy zebranie organizowane lub zlecane 

przez pracodawcę może być potraktowane jako spotkanie lub zebranie służbowe czy 

zawodowe. 

Odnosząc się do sformułowanego pytania o to, kto odpowiada za określenie charakteru 

spotkania, informuję, że za to odpowiedzialny jest organizator takiego spotkania czy 

zebrania, gdyż przepisy rozporządzenia odnoszą się w tym miejscu (§ 27 ust. 11 

rozporządzenia) do „zakazu organizowania”. Wydaje się zatem, że podmiot 

wynajmujący pomieszczenia czy sale, powinien uzyskać zapewnienie od organizatora 

spotkania (najemcy sali), iż dane spotkanie lub zebranie jest służbowe lub zawodowe, 

gdyż działalność, o której mowa § 6 ust. 15 rozporządzenia, jest dozwolona obecnie 

jedynie w formie zdalnej. Istotny okazać się może również aspekt, jaki stosunek prawny 

będzie łączył podmioty w takim wypadku – przedmiotem takiego stosunku prawnego jest 

bowiem wynajem określonej rzeczy (pomieszczenia lub sali) a nie usługa (organizacja 

spotkania). 

Przedstawiając powyższe, przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem do dnia 

27 grudnia 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. 

poz. 374 i 568) jest dopuszczalne m.in. wyłącznie dla gości korzystających z tych usług 

w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami 

służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności 

gospodarczej. 

Z kolei, w zakresie braku ograniczenia liczby uczestników spotkań zawodowych lub 

służbowych, zaznaczam, że ograniczenie liczby osób na spotkaniach wynika 

z konieczności zapewnienia jego uczestnikom odpowiednich odstępów (1,5 m) i przez 

to wpływa na określony limit osób w danym pomieszczeniu. 

Z poważaniem 

Damian Jakubik 

Dyrektor 
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