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Szanowna Pani Prezes, 

w odpowiedzi na pismo znak l.dz. 679/KRIA/2021/w z dnia 8 listopada 2021 r., dot. 

organizacji Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w formie posiedzenia stacjonarnego lub 

hybrydowego, który planowany jest w pierwszej połowie grudnia 2021 r., przekazuję 

informacje  w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie wskazać należy, iż sytuacja epidemiologiczna SARS-CoV-2 podlega 

dynamicznym zmianom. Aktualnie trwa w Polsce czwarta fala epidemii COVID-19. 

Według danych ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) dominujący 

obecnie w Polsce i na świecie wariant Delta SARS-CoV-2 charakteryzuje się znacznie 

zwiększoną transmisją zakażeń pomiędzy ludźmi. Wariant Delta uznaje się za najbardziej 

agresywny typ koronawirusa od początku pandemii. Wariant ten łatwiej się rozprzestrzenia, 

szybciej namnaża, zaraża więcej osób. Ocenia się, że jedna osoba zakażona mutacją Delta 

infekuje od pięciu do ośmiu osób. W przypadku wariantu brytyjskiego (znanego dziś jako 

Alfa) były to trzy do pięciu osób. Miano wirusa wariantu Delta, w organizmach 

zainfekowanych nim osób, jest ponad 1,2 tys. razy wyższe niż u zakażonych dzikim typem 

wirusa. W wynikach dwóch niezależnych badań z Kanady i Szkocji pacjenci zakażeni 

wariantem Delta częściej byli hospitalizowani niż pacjenci zakażeni wirusem alfa lub 

oryginalnym wirusem wywołującym COVID-19. 

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zbyt niski poziom zaszczepienia 

przeciw COVID-19, przebieg epidemii oraz wynikające z niego możliwe obostrzenia, które 
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mogą być nakładane w perspektywie nadchodzących tygodni, są w chwili obecnej trudne do 

określenia.

Kwestie dot. organizacji spotkań, konferencji itp. wydarzeń w zależności od poziomu 

zagrożenia w danym momencie i na danym obszarze, w związku z epidemią COVID-19, 

regulowane są nie wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego lecz przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 861 z późn.zm.). Aktualne ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązują do dnia 30 

listopada 2021 r.

Jednocześnie, informuję uprzejmie, iż Główny Inspektorat Sanitarny nie jest autorem 

przywołanych w piśmie znak l.dz. 679/KRIA/2021/w zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). Główny Inspektorat Sanitarny nie jest 

uprawniony do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa, a 

poglądy prawne wyrażone przez Główny Inspektorat Sanitarny nie są wiążące dla sądów i 

organów kontroli stosowania prawa.

Zgodnie z  aktualnym MODELEM EPIDEMIOLOGICZNYM ICM, który dostępny jest na 

stronie internetowej https://covid-19.icm.edu.pl/biezace-prognozy/, https://covid-

19.icm.edu.pl/analizy-scenariusze/  szczyt czwartej fali epidemii COVID-19 w Polsce  

przewidywany jest w pierwszej połowie grudnia 2021 r. 

Organizacja Zjazdu w formie online stanowiłaby rozwiązanie, które nie powodowałoby 

konieczności wprowadzania zmian w sposobie jego organizacji w przypadku pogorszenia się 

sytuacji epidemiologicznej i wynikających z tego ewentualnych zmian w przepisach 

obowiązującego prawa. 

Nie można wykluczyć sytuacji, gdy w przypadku znacznego wzrostu liczby 

przypadków COVID-19 zostaną wprowadzone przez rząd dodatkowe ograniczenia, nakazy i 

zakazy (na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym), które mogą utrudnić bądź 

uniemożliwić organizację Zjazdu w trybie stacjonarnym. 

Należy stwierdzić, że decyzje co do formy organizacji Krajowego Zjazdu Izby 

Architektów RP należą całkowicie do władz statutowych Krajowej Izby Architektów RP. 

W przypadku organizacji wydarzenia na danym terenie należy kontaktować się z 

właściwą miejscowo Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną, która sprawuje na nim 

nadzór i posiada pełną wiedzę nt. sytuacji epidemiologicznej na danym terenie.

Dodatkowo informuję, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 

znajdują się ponadto Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji 
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i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2, którą mogą być wykorzystane pomocniczo 

także przy organizacji zgromadzeń, które mają charakter spotkań lub zebrań służbowych i 

zawodowe https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-

konferencje-i-kongresy. 

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/
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