
INFORMACJA – konsekwencje naruszania zasad kwarantanny 

 

Organy inspekcji sanitarnej na mocy art. 17 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2019 r poz.1120 ze zm.) posiadają 

uprawnienia oskarżyciela publicznego, a więc uprawnienie o wystąpienie do Sądu                           

z wnioskiem  o ukaranie  w sytuacjach, gdy w zakresie swego działania, w tym w trakcie 

prowadzonych czynności wyjaśniających, ujawniły wykroczenie. Istotne  jest,  aby czyn 

został ujawniony w ramach działań przynależnych organom inspekcji sanitarnej i przy 

wykonywaniu ich urzędowych czynności, które określają ustawy dotyczące  organu inspekcji 

sanitarnej.  

W przypadkach związanych z zagrożeniem  przeciwepidemicznym organy inspekcji 

sanitarnej stosują art. 116 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi:   

§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:  

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę 

chorobę, 

 2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory 

na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,  

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, 

nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym 

chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych 

wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,  

podlega karze grzywny albo karze nagany.  

§ 2. W/w przepis stanowi, że  tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą 

małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała 

się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych. 

W/w przypadkach  z wnioskiem o ukaranie mogą również występować organy ścigania,                        

w sytuacjach, gdy podczas prowadzonych działań  zachodzą przesłanki z art. 116 Kodeksu 

Wykroczeń .  

Art. 24 i 25 Kodeksu Wykroczeń reguluje kwestię orzekania kary grzywny, Kodeks 

Wykroczeń ustala górną i dolną granicę orzekania grzywny, z zastrzeżeniem regulacji innych 

przepisów. Dolna ustawowa granica wynosi 20 a górna 5 000 złotych. godnie z art. 24 § 3 

k.w. przy wymierzaniu kary grzywny bierze się pod uwagę dochody sprawcy, warunki 

osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. 

Do sytuacji zagrożenia epidemicznego  ma także zostawianie art. 161§ 2  Kodeksu karnego, 

który stanowi: 

Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną 

lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z aktem 

oskarżenia w tych sprawach występują  organy ścigania po otrzymaniu zawiadomienia 

organów inspekcji sanitarnej o popełnieniu przestępstwa. 

Ponadto w sytuacji nie stosowania się do obowiązku kwarantanny organy inspekcji sanitarnej: 

1)  w przypadku  wydania decyzji administracyjnej o kwarantannie na podstawie art. 33 ust. 

3, art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń               

http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/kary-i-srodki-karne/


i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.)  na podstawie uprawnień 

z art. 5 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym                 

w administracji (Dz. U. z 2019 r.  poz.1438)  wszczynają postępowanie egzekucyjne. 

2) w przypadku obowiązku kwarantanny wynikającego z przepisów  Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia  z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz.433                

ze zm.)  wystawiają  tytuł wykonawczy  celem wszczęcia egzekucji przez Wojewodę. 

 


