Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
na 16. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 października 2020 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Podczas konferencji prasowej ministra zdrowia i komendanta głównego Policji dnia 6 października została
ogłoszona polityka „zero tolerancji” w egzekwowaniu zasad reżimu sanitarnego. Komendant główny Policji
uściślał: „Chcielibyśmy jednak w przypadku odmowy przyjęcia mandatu wprowadzić mechanizm kierowania
wniosku o ukaranie do sądu oraz wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do Inspekcji Sanitarnej, by kary były bardziej odczuwalne”.
1. Czy elementem zapowiedzianej polityki „zero tolerancji” jest skierowanie wobec obywateli groźby dodatkowej sankcji administracyjnej – kary pieniężnej nałożonej przez Inspekcję Sanitarną – za skorzystanie
z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego i doprowadzenie do skierowania sprawy do rozpoznania
przez niezawisły sąd?
2. Czy skierowanie przez Policję wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego przez Inspekcję
Sanitarną w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad reżimu sanitarnego może być instrumentem służącym wymuszeniu przyjęcia mandatu karnego?
9 października na łamach portalu DoRzeczy.pl i PCh24.pl prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, a w kolejnych dniach prawnicy karniści w portalu Dogmaty Karnisty, rzecznik praw obywatelskich
w radiu TokFM i eksperci Fundacji FOR na łamach dziennika „Rzeczpospolita” podnosili zgodnie brak podstaw prawnych do stosowania – za niezasłanianie ust i nosa – sankcji z art. 54 kodeksu wykroczeń oraz
z art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wskazywano na niedostateczną delegację art. 46b pkt 4 ww. ustawy, który pozwala jedynie
na nałożenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na „osoby chore i podejrzane o zachorowanie”. Media przytaczały także przykłady orzeczeń sądów karnych, które odmawiały wszczęcia postępowań z wniosku o ukaranie po odmowie przyjęcia mandatu.
3. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa nowelizację ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tak aby delegacja ustawowa art. 46b pkt 4 ustawy pozwalała
na nałożenie obowiązku zasłaniania ust i nosa nie tylko na „osoby chore i podejrzane o zachorowanie”?
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