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W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami o odmowie obsługi 

klientów niezakrywających twarzy w sklepach sieci Carrefour – zwracam się do Państwa w trybie art. 

4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

pracownicy sklepów sieci Carrefour są poinformowani o wyjątkach od powyższego obowiązku, 

przewidzianych dla niektórych osób w aktualnych przepisach, oraz w jaki sposób w praktyce 

weryfikowane jest spełnienie przez danego klienta prawnych przesłanek zwolnienia. 

 

W aktualnym stanie prawnym na mocy § 24 ust. 3 pkt. 3) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

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

wystąpieniem stanu epidemii wspomnianego nakazu nie stosuje się m.in. do osoby, która nie może 

zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Powstaje 

zatem po pierwsze pytanie, czy sklepy Carrefour żądają w tym zakresie zaświadczeń lekarskich, a jeśli 

tak to komu konkretnie zaświadczenia te miałyby być okazywane. Biorąc pod uwagę, że wspomniane 

informacje są po pierwsze danymi wrażliwymi, po drugie zaś charakter tych danych sprawia, że osoby 

spełniające warunki zwolnienia narażone są na silną stygmatyzację społeczną, proszę również o 

udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób sieć Carrefour zamierza w takiej sytuacji zapewnić 

poszanowanie prywatności i godności tych osób. Wydaje się bowiem, że nie należy oczekiwać od 

klientów tłumaczenia się ze swoich przypadłości ani okazywania stygmatyzujących ich zaświadczeń 

kasjerom w kolejce przy kasie czy też ochronie sklepu – zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma prawnego 

obowiązku legitymowania się jakimkolwiek zaświadczeniem. 

 

Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że zakres zwolnienia został zakreślony w rozporządzeniu dość 

szeroko. Obejmuje nie tylko upośledzenia widoczne gołym okiem (abstrahując już nawet od 

kwalifikacji personelu sklepu do oceny takich zaburzeń), ale też całą gamę zaburzeń niemożliwych do 

wykrycia bez przeprowadzenia specjalistycznych testów. Przykładowo do całościowych zaburzeń 

rozwoju zalicza się tzw. zespół Aspergera – wprost zresztą wymieniony w portalu Ministerstwa 

Zdrowia i NFZ jako jedna z przypadłości mogących stanowić podstawę zwolnienia 

(https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kiedy-nosic-maseczke). Do wymienionych w rozporządzeniu 

zaburzeń zaliczają się też różnego rodzaju fobie. Przy lżejszych nasileniach tych przypadłości osoby 

nimi dotknięte w zasadzie pełnią swoje role społeczne i nie stwarzają przez to wrażenia osób z 

zaburzeniami. Proszę zatem o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób sieć Carrefour zamierza 



 
 

przeciwdziałać wykluczeniu osób z takimi zaburzeniami z grona swoich klientów i zapewnić, aby 

osoby te – będąc prawnie zwolnione z obowiązku zakrywania twarzy – nie musiały rezygnować z 

zakupów. 

 

Dla wykazania statusu prasy odsyłam do Statutu Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” 

(http://www.nomos.org.pl/dokumenty/statut.pdf), wskazującego działalność prasową jako jeden ze 

sposobów realizacji celów statutowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości służę dalszymi 

wyjaśnieniami. 
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