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Andrzej Turczyn

Od: Biuro Komunikacji <biurokomunikacji@mz.gov.pl>
Wysłano: środa, 25 marca 2020 17:35
Do: Andrzej Turczyn
Temat: RE: PROSZE O PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ PRZEPISÓW KARNYCH

Ważność: Wysoka

Szanowny Panie Redaktorze, 
 
Przesyłam odpowiedź Rzecznika Prasowego Ministra Zdrowia, p. Wojciecha Andrusiewicza: 
 
Uprzejmie informuję, że w przypadku złamania postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (z późn.zm.) 
stosowane są przepisy Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950): 
  
Art. 165 [Inne niebezpieczeństwa] 
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach: 
1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy 
zwierzęcej lub roślinnej, 
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne 
artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym 
warunkom jakości, 
3) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności 
urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed 
nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia, 
4) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie 
lub przekazywanie danych informatycznych, 
5) działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, 
  
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
  
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu 
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu 
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
  

Odnośnie osób indywidualnych  
 
Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 821) 
Art. 24 [Grzywna] 
§ 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
§ 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę 
aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe. 
§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i 
rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. 
  

Art. 116 [Nieprzestrzeganie zarządzeń leczniczych] 
§ 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, 
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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. 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 
 
Z poważaniem, 
 
 
Jarosław Rybarczyk 
  
Główny specjalista 
Biuro Komunikacji 
Ministerstwo Zdrowia 
  
tel: + 48 22 831 30 71 
e-mail: biurokomunikacji@mz.gov.pl 
  

 
  
Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w 
Ministerstwie Zdrowia można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dane-osobowe. 
 
From: Andrzej Turczyn [mailto:andrzej@turczyn.pl]  
Sent: Tuesday, March 24, 2020 10:40 PM 
To: kancelaria@ <mz.gov.pl kancelaria@mz.gov.pl>; Biuro Komunikacji <biurokomunikacji@mz.gov.pl> 
Subject: PROSZE O PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ PRZEPISÓW KARNYCH 
Importance: High 
 
Dzień Dobry  
Proszę o podanie podstawy prawnej umożliwiającej ukaranie osoby, która nie przestrzega 
przepisów ogłoszonych w dniu 24.03.2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 522 
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522  
 
Andrzej Turczyn 
tel. 502 525 535 
www.trybun.org.pl 
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