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W związku z zamieszczonym na profilu sieci IKEA w portalu Facebook komunikatem, iż w sklepach 

IKEA nie będą obsługiwane osoby niestosujące się do wymogu zasłaniania ust i nosa – poza osobami 

zwolnionymi z tego obowiązku na mocy przepisów prawa – zwracam się do Państwa w trybie art. 4 

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

sposób w praktyce weryfikowane będzie spełnienie przez danego klienta prawnych przesłanek 

zwolnienia z powyższego obowiązku. 

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 IKEA będą żądały w tym zakresie zaświadczeń lekarskich, a jeśli 

tak to komu konkretnie zaświadczenia te miałyby być okazywane w sklepach sieci IKEA. 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 IKEA zamierza w 

takiej sytuacji zapewnić poszanowanie praw tych osób, w tym ich godności. Pytania te są tym bardziej 

zasadne, że z literalnego brzmienia komunikatu wnioskować można, że osoby niezakrywające twarzy 

wprawdzie zostaną wpuszczone na teren sklepu, ale dojdzie do ewentualnej odmowy ich obsługi, co 

jak można mniemać, nastąpi dopiero przy kasie, w obecności szeregu osób postronnych. Wydaje się, 

że niepodobna w takiej sytuacji oczekiwać od klientów tłumaczenia się ze swoich przypadłości, ani 

okazywania stygmatyzujących ich zaświadczeń kasjerowi – zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma takiego 

prawnego obowiązku. 

 

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). Zespół ten charakteryzuje się m.in. 



 
 

uporczywymi trudnościami w akceptowaniu zmian i ograniczoną elastycznością myślenia, co objawia 

się działaniem w codziennym życiu według stałych, utartych schematów czy rytuałów, w tym w 

trakcie robienia zakupów. W zależności od stopnia nasilenia zaburzenia osoby cierpiące na tę 

przypadłość mogą odczuwać trudny do przezwyciężenia opór przed przełamaniem wyuczonego 

schematu robienia zakupów w sklepie, choćby przez dokonanie dodatkowej, niewykonywanej dotąd 

czynności, jaką jest założenie maseczki lub przyłbicy. Jednocześnie przy charakterystycznych dla 

zespołu Aspergera ograniczonych umiejętnościach społecznych osoby takie mogą mieć jeszcze 

większe nawet trudności z obroną swoich praw w sytuacji konfrontacji z pracownikiem sklepu, 

kategorycznie żądającym zakrycia twarzy. Podkreślenia wymaga przy tym, że zespół Aspergera nie 

jest związany z upośledzeniem umysłowym, w związku z czym przy lżejszym nasileniu tej przypadłości 

cierpiące na nią osoby, nauczywszy się określonych schematów działania, w zasadzie pełnią swoje 

role społeczne i nie stwarzają przez to wrażenia osób z zaburzeniami. Proszę zatem o udzielenie 

odpowiedzi, w jaki sposób sieć IKEA – wobec stanowiska zaprezentowanego w komunikacie – 

zamierza przeciwdziałać wykluczeniu osób z zespołem Aspergera z grona swoich klientów i zapewnić, 

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

zakupów z obawy przed konfrontacją z pracownikami sklepu, co jest dla nich szczególne trudne. Tym 

bardziej, że osoby te i tak są w obecnie zaistniałej sytuacji z powodu braku zakrywania twarzy 

narażone na stres wywołany nagabywaniem przez różnego rodzaju służby porządkowe, a ostatnio 

nawet i przez zwykłych obywateli, nie mających do tego żadnych uprawnień. 

 

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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