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Andrzej Turczyn

Od: Dawid Marciniak <dawid.marciniak@policja.gov.pl>
Wysłano: czwartek, 26 marca 2020 12:57
Do: andrzej@turczyn.pl
Temat: Odpowiedź ws. przestrzegania zaleceń

Szanowny Panie, 
 
 
 
W odpowiedzi na Pańskie zapytanie w pierwszej kolejności pragnę podkreślić, że wprowadzone 
przepisy są dla ludzi, a nie przeciwko nim. Priorytetem jest przecież zdrowie i bezpieczeństwo nas 
wszystkich. Policjanci już informują o zakazie gromadzenia się osób, zakazie zgromadzeń itp. - 
wykorzystujemy do tego m.in.  urządzenia nagłaśniające podając specjalne komunikaty. Będziemy 
zwracać uwagę przede wszystkim na osoby grupujące się, przypominając, że obowiązuje zakaz 
gromadzenia się więcej niż 2 osób. Od razu uspokajamy, że przepisy mają na celu minimalizowanie 
ryzyka zarażenia się wirusem. To jest w tej chwili najważniejsze. Przez cały czas działa kolej, 
komunikacja zbiorowa, nikt nie zamyka dróg, mamy prawo przemieszczać się do zakładu pracy, do 
apteki, sklepu czy odwiedzić rodzinę, nikt nie będzie za to karał. 
 
Policja i inne służby wspierają także służby sanitarne, m.in. poprzez kontrolę czy osoby podlegające 
kwarantannie pozostają we wskazanym miejscu. Patrole na ulicach zwracają uwagę na ograniczenia 
dotyczące grupowania się osób, zgodnie ze wskazaniami Premiera RP i Ministra Zdrowia mogą to być 
max. dwie osoby. Będziemy także sprawdzać czy w środkach transportu publicznego znajduje się max 
dopuszczalna liczba pasażerów.  
 
Przestrzeganie wszystkich zaleceń i obostrzeń jest absolutnie niezbędne w skutecznej walce z 
wirusem. Liczymy na mądrość i odpowiedzialność obywateli. Zakładamy, że osoba 
deklarująca, że idzie do sklepu będzie mówiła prawdę. Służymy pomocą i wsparciem, jednak 
jeśli funkcjonariusze ujawnią, że łamane jest prawo, a zalecenie nie są przestrzegane, będziemy 
wyciągać konsekwencje.  
 
Przepisy określające odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ograniczeń wprowadzonych w związku ze 
zwalczaniem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa znajdują się w 
następujących aktach prawnych:  
 
1. art. 50-53 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, 
2. Art. 161 i art. 165 kodeksu karnego, 
3. Art. 116 i art. 54 kodeksu wykroczeń. 
 
Zachęcam także do zapoznania się z treścią artykułu zamieszczonego na naszej stronie:  
 
http://policja.pl/pol/aktualnosci/186622,Za-narazenie-zycia-i-zdrowia-innych-osob-groza-surowe-
kary-zostanwdomu.html 
 

 
z poważaniem 
 
insp. Mariusz Ciarka 
Rzecznik Prasowy 
Komendanta Głównego Policji 
tel. +48 22 6013007 
www.policja.pl 
www.facebook.com./PolicjaPL 
twitter.com/PolskaPolicja 
z up. 
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