
Subject: Komisja - proponowana zmiana specustawy - materiał na Komisję 11.03.20 r. 

 

Primo 
Proponowana zmiana przywracająca kontrolę nad ograniczeniem wolności obywatelskich 

(obowiązek hospitalizacji wynikający z decyzji w razie niezastosowania się do zaleceń 

lekarza, a nie z mocy ustawy - nowy art. 34 należy rozumieć że lekarz bez możliwości 

odwołania decyduje o osobie „podejrzanej” i koniecznych zabiegach - zakłada się, że jest 

nieomylny.  

 

Dodatkowo w nowym art. 34 wykaz chorób zakaźnych został przesunięty do rozporządzenia 

co stwarza możliwość nadużyć - dopisywania chorób (ograniczających wolności 

obywatelskie w każdym czasie bez możliwości kontroli w ramach procesu legislacyjnego np. 

Konsultacji).  

 

Dlatego proponuje się przywrócenie poprzedniego brzemienia art. 34 ustawy o zwalczeniu 

chorób zakaźnych (choroby w ustawie oraz dodatkowo dodajemy nową "zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2”). I tak jak w starym brzemieniu art. 34 - lekarz zaleca, a jak 

się „podejrzany: nie stosuje to lekarz zawiadamia sanepid i ten wydaje decyzje, która podlega 

już kontroli (odwoławczej, sądowej (sądy administracyjne) choć może być natychmiast 

wykonalna). W Państwie prawa obywatel w sporze z organem nie może być bez prawa do 

sądu, a tak jest według „specustawy”.  

 

W świetle nowej ustawy, obowiązek hospitalizacji, osoby "podejrzanej" wynika wprost z 

ustawy. Kto i w jakim trybie podejmuje decyzje ograniczające podstawowe wolności? 

Dotychczas była to decyzja wydawana na podstawie USTAWAY O ZAPOBIEGANIU 

ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI tj. z dnia 6 

czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) jeśli ktoś nie zastosował się do zaleceń lekarza. 

Można było się odwołać. 

Art. 33 [Podejrzenie lub rozpoznanie zakażenia; postępowanie] 

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny 

może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę 

podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze 

źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki określone w art. 5 ust. 1. 

Art. 5 [Obowiązki osób przebywających na terytorium RP] 

1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach 

określonych w ustawie do: 

1) poddawania się: 

a) zabiegom sanitarnym, 

b) szczepieniom ochronnym, 

c) poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, 

d) badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu 

pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań, 

e) nadzorowi epidemiologicznemu, 

f) kwarantannie, 

g) leczeniu, 

h) hospitalizacji, 

i) izolacji; 

 

Nowy wynikający ze specustawy „Art. 34. 1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i 

chorób zakaźnych, osoby 



chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na choroby zakaźne 

mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. 

2. Osoby zdrowe, które pozostawały wstyczności z osobami chorymi na choroby zakaźne 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak 

postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od 

ostatniego dnia styczności. 

3. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, o których mowa w ust. 2, 

mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) **wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji**, o którym 

mowa 

w ust. 1.  
Zakładam, że nie chodzi tylko o "koronawirus". Rozporządzeń wykonawczych jeszcze 

nigdzie nie widziałem. Poprzednio choroby z obowiązkiem hospitalizacji (ale w formie 

decyzji) wymienione były w ustawie teraz MZ będzie określać je w rozporządzeniu.  

 

Proponowany do przywrócenia art. 34 w starym brzmieniu + dodany koronawirusem 

SARS-CoV-2. 
 

Art. 25 W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) 

wprowadza się następujące zmiany art. 34 otrzymuje brzmienie: 
 

Art. 34 [Obowiązkowa hospitalizacja, kwarantanna, nadzór epidemiologiczny]  

1. Obowiązkowej hospitalizacji podlegają: 

1)  osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym 

podejrzeniem o prątkowanie; 

2)  osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:  

a)  błonicę,  

b)  cholerę,  

c)  dur brzuszny,  

d)  dury rzekome A, B, C,  

e)  dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera),  

f)  dżumę,  

g)  grypę H7 i H5,  

h)  ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, 

w tym zespół Guillaina-Barrégo,  

i)  ospę prawdziwą,  

j)  zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS),  

k)  tularemię,  

l)  wąglik,  

m)  wściekliznę,  

n)  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,  

o)  wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą gorączkę, 

p)  zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 

1a. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, o której 

mowa w ust. 1, lekarz lub felczer jest obowiązany pouczyć pacjenta o obowiązku, o 

którym mowa w ust. 1, oraz skierować go do szpitala. Fakt udzielenia pouczenia jest 

potwierdzany wpisem lekarza lub felczera w dokumentacji medycznej oraz podpisem 



pacjenta. 

1b. Informacja o skierowaniu do szpitala, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywana 

państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca 

rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. 

1c. W przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę, o której mowa w ust. 

1, przed zakończeniem badań diagnostycznych lub leczenia kierownik szpitala jest 

obowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili 

uzyskania informacji o samowolnym opuszczeniu szpitala, powiadomienia o tym fakcie 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla siedziby szpitala. 

2. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na cholerę, dżumę płucną, 

ospę prawdziwą, wirusowe gorączki krwotoczne oraz zespół ostrej niewydolności 

oddechowej (SARS), podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi 

epidemiologicznemu, przez okres nie dłuższy niż: 

1)  5 dni - w przypadku cholery, 

2)  6 dni - w przypadku dżumy płucnej, 

3)  21 dni - w przypadku ospy prawdziwej, 

4)  21 dni - w przypadku wirusowych gorączek krwotocznych, 

5)  10 dni - w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) 

- licząc od ostatniego dnia styczności. 
 

Secundo 
Niestety "kwiatków" jest sporo więcej. Można się zastanowić czemu miała służyć 

dotychczasowa ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych… Ustawa wprowadza coś na wzór 

stanu wyjątkowego a konstytucja nie pozwala aby ten stan był na tak długi. 

 

Art. 230 Konstytucji [Stan wyjątkowy]  

1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porząd

ku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, 

na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytoriu

m państwa. 

2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie 

dłuższy niż 60 dni. 

 

 

Stąd propozycja, aby specustawa obowiązywała nie dłużej niż 60 dni.  

 

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH 

Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH 

CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH z 

dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 

PROPONOWANY NOWY ART. 36 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 

ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM 

COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH 

NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) 

 

"Art. 36  

Przepisy ustawy tracą moc po upływie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy." 
 

 



Rozdział 11 konstytucji reguluje kwestię stanów nadzwyczajnych: to stan wojenny, 

stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Twórcy tej ustawy jakby w ogóle o nim 

zapomnieli. Wprowadzają jakiś nowy stan nadzwyczajny, w dodatku na 180 dni, podczas gdy 

konstytucja mówi o maksymalnie 90 dniach. Dlaczego, tego w ogóle nie tłumaczą. Poza tym 

w konstytucji jest wiele różnych rygorów, które muszą być spełnione w czasie stanu 

nadzwyczajnego. Są one po to, by nie doszło do wynaturzeń władzy. Ustawa o koronawirusie 

na te rygory się nie ogląda. To naruszenie konstytucji stąd zasadnym jest skrócenie terminu 

jej obowiązywania. 

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.  

 

 
Z poważaniem 

AT 


