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Pan 
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na pismo z dnia 15 maja 2020 r. znak BPS/043-10-295-GIS/20, 

przy którym przekazano oświadczenie senatorskie złożone przez Pana Senatora Janusza 

Pęcherza na 10. Posiedzeniu Senatu w dniu 13 maja 2020 r., skierowane do Ministra 

Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

informacji, pozostających we właściwości Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na wstępie należy wskazać, że w związku z sygnalizowaniem przez podmioty zajmujące 

się odbiorem / utylizacją odpadów problemów zachodzących przy procesach wstępnego 

sortowania przez pracowników tych przedsiębiorstw odpadów wytwarzanych w miejscu 

kwarantanny lub izolacji przez osoby, które były narażone na zakażenie, zakażone 

lub mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi SARS-CoV-2 przygotowano 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania 

z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 

i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii)1.  Zaproponowany w ww. Wytycznych sposób postępowania z odpadami, 

w tym m.in. zapewnienie jednoznacznej ich identyfikacji, ma na celu zapobieganie 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, poprzez m.in. zapewnienie odpowiedniego 

sposobu postępowania po odebraniu ich od konsumenta, aby nie narażać życia i zdrowia 

pracowników podmiotów zajmujących się odbiorem / utylizacją odpadów. W tym miejscu 

należy podkreślić, że wkład Głównego Inspektora Sanitarnego do ww. Wytycznych polegał 

przede wszystkim na opracowaniu zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego w przedstawionym powyżej zakresie.

Odnosząc się natomiast do kwestii określenia sposobu udostępniania danych adresowych, 

pod którymi przebywają osoby pozostające w izolacji i kwarantannie podmiotom administracji 

1 https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2
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publicznej oraz podmiotom zobowiązanym do odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, należy wskazać, że powyższe zagadnienie wykracza poza zakres właściwości 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami organy władzy 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa2. Oznacza to, że wszelkie działania 

organu administracji publicznej są oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej3. 

Wymóg działania organów władzy publicznej na podstawie przepisów prawa oznacza 

w szczególności nakaz podejmowania przez te organy działań tylko w przypadkach prawem 

przewidzianych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane dotyczące m.in. osób poddanych 

obowiązkowej kwarantannie, osób podlegających izolacji w warunkach domowych oraz osób 

zakażonych tym wirusem zostały wyraźnie wskazane w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii4.  Zgodnie z § 2 ust. 10 pkt 1 

ww. rozporządzenia dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych mogą zostać udostępnione przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej wyłącznie na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej, kuratora sądowego lub komornika 

sądowego złożony w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz sądu 

lub prokuratora w związku z prowadzonymi postępowaniami.

W świetle obowiązujących przepisów organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są zatem 

uprawnione do udostępniania danych, w tym danych adresowych, osób poddanych 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, podmiotom innym 

niż wskazane w § 2 ust. 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 29 maja 

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

z wystąpieniem stanu epidemii.

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Marek Kuciński

Dyrektor Generalny

/dokument podpisany elektronicznie/

2 Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)
3 Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. 
zm.) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 964, z późn. zm.


		2020-06-05T06:48:33+0000
	Marek Kuciński




