
BI.OI.054.54.2020 Warszawa, dnia 01 lipca 2020

Pani
Gabriela Morawska-Stanecka 
WICEMARSZAŁEK SENATU

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na pismo z dnia 04 czerwca 2020 r. znak: BPS/043-11-347/20 w sprawie 

oświadczenia złożonego przez Panią Senator Barbarę Zdrojewską na 11. posiedzeniu 

Senatu RP w dniu 03 czerwca 2020 r., uprzejmie informuję, co następuje:

Kary administracyjne nakładane w formie decyzji administracyjnej organu Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej są nakładane na podstawie art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1239, z późn zm.). Ww. przepis ustawy zawiera regulacje w zakresie niezastosowania 

się do ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii nakazów, 

zakazów lub ograniczeń, wprowadzając kary pieniężne w wysokości od 5 000 zł do 30 000 zł 

w zależności od rodzaju czynu. Ograniczenia i zakazy ustawione zostały w przepisach 

wykonawczych do omawianej ustawy, wydanych na podstawie art. 46 i 46 b. tj. w kolejnych 

wydaniach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (ostatnie wydanie z dnia 

19 czerwca 2020 r. z dnia 19 czerwca 2020 r. /Dz.U. z 2020 r. poz. 1066/.

Zgodnie z art. 48a ust. 3 pkt 1 kary pieniężne oraz ich wysokość, wymierza, w drodze decyzji 

administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor 

sanitarny. Organem II instancji w postępowaniu administracyjnym jest państwowy 

wojewódzki inspektor sanitarny, na decyzję którego służy odwołanie do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego.

Odpowiadając na pytanie nr. 2 oświadczenia Pani Senator, na podstawie informacji 

przekazanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, 
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tj. organu który wymierzył karę, informuję, że w niniejszej sprawie nie dokonano 

zawiadomienia stron o toczącym się postępowaniu administracyjnym, ponieważ organ ten 

skorzystał z dyspozycji art. 10 § 2 kpa. Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi poświęcone karom 

administracyjnym mają na celu niemalże natychmiastowe zdyscyplinowanie osób do 

przestrzegania rygorów sanitarnych w trosce o zdrowie i życie innych ludzi. 

Administracyjna kara pieniężna ma w pierwszej kolejności spełniać funkcję prewencyjną, 

zarówno w znaczeniu prewencji indywidualnej (oddziałującej na adresata decyzji), 

jak i, zwłaszcza w danej sytuacji, kary administracyjnej jako narzędzia zwalczania epidemii - 

prewencji ogólnej (oddziałującej również na społeczeństwo). Powszechnie wiadomo, że aby 

kary miały skutek muszą być odpowiednio surowe, szybkie i nieuchronne. Aby spełniało swój 

cel, nakładanie kary administracyjnej musi odbyć się odpowiednio szybko, która to szybkość 

musi być kwalifikowana w świetle całości okoliczności sprawy — w tym trwającej epidemii, 

a tylko takie działanie, tj. odpowiednio szybkie i sprawne jest w stanie należycie wypełnić 

swoje zadania, szczególnie, prewencyjne. Zwalczanie epidemii opiera się głównie 

na szybkości wprowadzanych rozwiązań w ujęciu administracyjnym (opóźnienia we 

wprowadzaniu ograniczeń mogą skutkować wzrostem zachorowalności jak i śmiertelności, 

czego dowodem może być tragiczna sytuacja epidemiologiczna we Włoszech, Hiszpanii, 

Wielkiej Brytanii i USA), oraz w ujęciu wpływu na zachowania ludzi, rozumianym jako 

element oddziaływania poprzez system kar na obywatela (prewencja indywidualna) 

i społeczeństwo (prewencja ogólna). 

Wskazać też należy, że obowiązujący system prawny akceptuje przypadki niestosowania 

zasad ogólnych kpa, w tym dotyczących obowiązku zawiadomienia stron o wszczęciu 

postępowania (np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 października 2010 r. II SA/Łd 531/10) 

i wynika to z natury określonych postępowań administracyjnych mających szczególny cel 

i prowadzonych w wyjątkowych uwarunkowaniach, gdzie po wyważeniu interesu 

indywidualnego i społecznego (publicznego) organ zobowiązany jest przyznać prymat 

interesowi społecznemu (publicznemu). Zdarzają się przypadki, w których postępowania 

prowadzone przez organ administracji publicznej mają charakter działania w stanie wyższej 

konieczności i ukierunkowane są na likwidację zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, 

ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Ukształtowany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi system kar administracyjnych jest typowym przykładem kar 

administracyjnych, w których podstawą ich wymierzenia jest samo obiektywne naruszenie 

prawa. Kary mają przede wszystkim charakter prewencyjny, albowiem przez zapowiedź 
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negatywnych konsekwencji, jakie nastąpią w wypadku naruszenia obowiązków motywują 

adresatów do wykonywania obowiązków narzuconych prawem. W tym zakresie stanowią 

one niemalże środek specyficznego przymusu, dyscyplinujący obywateli do przestrzegania 

poszanowania prawa powszechnie obowiązującego (wyrok NSA z dnia 18 października 2011 

r. II GSK 1047/10, posiłkujący się m.in. wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

25 marca 2010 r. P 9/08), w danym przypadku mającego na celu ochronę zdrowia i życia 

innych ludzi. W tej sytuacji szczególnie istotny jest cel prewencji ogólnej, jakim jest 

zniechęcenie do naruszania obowiązków i skłonienie do zapobieżenia naruszaniu 

określonych obowiązków w przyszłości (wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2012 r. I OSK 1087/12), 

która to przyszłość ze względu na negatywne skutki wynikające z niezwykle szybkiego 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zawiera się w przedziale od 7 do 21 dni. W tym 

okresie następuje skutek w postaci zakażenia kolejnych osób, w wyniku czego osoby te albo 

będą dalej roznosić wirusa (w sposób „wykładniczy” powodując wzrost zakażonych) 

albo zachorują na COVID-19, w wyniku czego ich domownicy co najmniej zostaną 

ograniczeni w prawie do swobodnego poruszania się poprzez nałożenie obowiązkowej 

kwarantanny, a w najgorszym przypadku - doznają uszczerbku na zdrowiu, 

z konsekwencjami w postaci zgonu włącznie. 

W zakresie braku czynnego udziału strony w postępowaniu istotne jest również to, że typowy 

dla postępowań administracyjnych, w wyniku których nakładane są kary pieniężne, brak winy 

jest elementem konstytutywnym administracyjnych kar pieniężnych, odróżniającym je od kar 

prawa karnego i należy do istoty tej instytucji prawnej, której konstytucyjność nie budzi 

wątpliwości (wyrok NSA z dnia I OSK 848/13). Kara administracyjna ma charakter 

prewencyjny i ma zapobiegać na przyszłość zachowaniom niepożądanym z punktu widzenia 

zwalczania epidemii. I jest to argument, który bezpośrednio uzasadnia konieczność 

zastosowania art. 10 § 2 kpa, na co bezpośrednio wskazuje znaczenie słowa „epidemia” i 

zrozumienie konieczności jej „zwalczania”, zwłaszcza w obecnych realiach (krajowych i 

zagranicznych). Kara administracyjna może spełnić swój cel prewencyjny (zarówno w ujęciu 

indywidualnym jak i ogólnym) i zapobiegawczy jedynie w sytuacji szybkiego jej nałożenia 

(co jest postulatem odnośnie skuteczności kar nie tylko administracyjnych, ale i karnych). 

Wydanie decyzji administracyjnych nakładających karę nie cierpiało zatem zwłoki ze względu 

na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. 

Specyfika zagrożenia powodowanego wirusem SARS-CoV-2 wynika z jego bardzo 

szybkiego rozprzestrzeniania się (wysoka zdolność zakażania kolejnych osób). Z tych 

względów zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostało sklasyfikowane jako choroba 

szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
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5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Niewątpliwie jest to choroba wysoce zakaźna, o wysokiej śmiertelności 

(5% w Polsce, w krajach w których nie podjęto działań zapobiegawczych jakie zostały 

naruszone działaniem adresata sięga 12-14% i więcej), powodująca istotne zagrożenie dla 

zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania. 

Ponadto, potwierdzone naukowo ustalenia nakazują przyjąć, że ok. 80-90% przypadków 

zakażenia przebiega całkowicie bezobjawowo, tj. bez żadnej wiedzy i świadomości osoby 

zakażonej. Średnio osoba zakażona może zarazić od 2 do 3 osób (niektóre dane naukowe 

wskazują na 4-5), ale tylko w sytuacji zachowania wymogów sanitarnych. Empirycznie 

zostało wykazane, że duże skupiska ludności mające miejsce w przestrzeniach otwartych 

doprowadziły w niektórych państwach do tak masowych zachorowań na COVID-19, 

że systemy ochrony zdrowia stały się niewydolne, w wyniku czego wskaźnik śmiertelności 

wzrósł do wartości niespotykanej w żadnej innej sytuacji niż działania zbrojne. Elementem 

kluczowym w tych skupiskach ludności było nieprzestrzeganie wymaganej odległości, która 

została ustalona umownie na 2 m (co jest odległością bezwzględnie minimalną w celu 

zmniejszenia ryzyka zakażenia innych osób przez osobę całkowicie bezobjawową). Dane 

statystyczne z USA pokazały, że nawet intensywne kilkuletnie działania zbrojne 

nie spowodowały tak dużej śmiertelności jak wirus SARS-CoV-2, rozprzestrzeniający się 

w czasie pokoju wskutek niezachowania reżimu sanitarnego. Jest też niewątpliwe, że na 

chwilę obecną jedyną metodą spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest 

wprowadzenie ograniczeń narzucających restrykcyjny reżim sanitarny, którego nie 

przestrzegali adresaci decyzji. 

Jak wskazał w swoim wyjaśnieniu organ, który nałożył kary tj. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, kary musiały być nakładane szybko, aby odnieść 

pożądany efekt prewencyjny (zarówno w znaczeniu indywidualnym - powstrzymania strony 

od dalszego naruszania reżimu sanitarnego, jak również w znaczeniu ogólnym - 

powstrzymania społeczeństwa przed powielaniem nagannego zachowania adresata decyzji). 

Cel kary w tym aspekcie w pełni wpisuje się w pojęcie znaczeniowe słów „gdy załatwienie 

sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego 

albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę”, użyte w art. 10 § 2 kpa. 

Odpowiadając na pytanie 3. Oświadczenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. 

st. Warszawie poinformował, że wszczęcie postępowania wobec ww. obywateli, będącej 

przedmiotem oświadczenia Pani Poseł, odbyło się na podstawie ustaleń Policji. 
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Odnosząc się do pytania o podstawy prawne nałożonych kar pieniężnych, uprzejmie 

informuję, że decyzję o wymierzeniu ww. osobom administracyjnej kary pieniężnej 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie podjął na podstawie art. 5 ust. 

1 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 46b pkt 12, art. 

48a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), 

§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. poz. 792) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Jednocześnie informuje, że ww. osoby wniosły odwołania od decyzji, z zachowaniem 

ustawowego terminu. Ponowna analiza dostępnego materiału dowodowego oraz 

uzasadnienia odwołań i załączone materiały fotograficzne, pozwoliły Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w m.st. Warszawie rozpatrzyć odwołania 

we własnym zakresie poprzez uchylenie zaskarżonych decyzji w całości, zgodnie 

z żądaniem odwołujących się i umorzyć postępowanie w sprawach.

Odpowiadając na pytania 4. Oświadczenia Pani Senator, informuję, że właściwy w sprawie 

organ Państwowej Inspekcji Sanitarny, nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania 

administracyjnego w przedstawionej przez Panią Senator kwestii.

Z poważaniem

Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

/dokument podpisany elektronicznie/
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