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Dotyczy:  telefonicznego nałożenia obowiązku kwarantanny 

Odwołanie 
od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie nałożenia na mnie zakazu
opuszczania miejsca kwarantanny.

Zaskarżam powyższą decyzję w całości,
zarzucając  jej  sprzeniewierzenie  się  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  uchwalonej  w  dniu  2
kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25
maja 1997 r., ogłoszonej w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, weszła w życie w dniu 17 października
1997 r.,  ostatnio zmienionej ustawą z dnia 7 maja 2009 r.  o zmianie Konstytucji  Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 114, poz. 946, poprzez rażącą i oczywistą obrazę:

 art.  2.  Rzeczpospolita  Polska jest  demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej, 

 art.  5.  Rzeczpospolita  Polska  (...),  zapewnia  wolności  i  prawa  człowieka  i  obywatela  oraz
bezpieczeństwo obywateli,(...), 

 art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, 

 art. 8.1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucji stanowi inaczej, 

 art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, 

 art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i
obywatela.  Jest  ona  nienaruszalna,  a  jej  poszanowanie  i  ochrona  jest  obowiązkiem  władz
publicznych, 

 art. 31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej
2.  Każdy jest  obowiązany szanować wolności  i  prawa innych.  Nikogo nie  wolno zmuszać  do
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje 
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane
tylko w ustawie (...). Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, 

 art. 32.1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne. (…), 
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 art.  37.1.  Kto  znajduje  się  pod  władzą  Rzeczypospolitej  Polskiej,  korzysta  z  wolności  i  praw
zapewnionych w Konstytucji, 

 art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, 

 art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu i karaniu. (…), 

 art. 42.1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod
groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. (…), 

 art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej, 

 art.  87.1.  Źródłami  powszechnie  obowiązującego  prawa  Rzeczypospolitej  Polskiej  są:
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. (…), 

 art.  91.1.  Ratyfikowana  umowa  międzynarodowa,  po  jej  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Ustaw
Rzeczypospolitej  Polskiej,  stanowi  część  krajowego  porządku  prawnego  i  jest  bezpośrednio
stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy
2.  Umowa  międzynarodowa  ratyfikowana  za  uprzednią  zgodą  wyrażoną  w  ustawie  ma
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

I, konsekwentnie, rażącą i oczywistą obrazę przepisów:
 -  Europejskiej  Konwencji  o  Ochronie  Praw Człowieka  i  Podstawowych  Wolności  sporządzona  w
Rzymie  dnia  4  listopada  1950  r.,  zmienionej  następnie  Protokołami  nr  3,5  i  8  oraz  uzupełniona
Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284):

 art. 3. Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu, 

 art.  5.  ust.  1.  Każdy ma prawo do wolności  i  bezpieczeństwa osobistego.  Nikt  nie  może być
pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo:

a) zgodnego z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd; 
b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodporządkowania się

wydanemu  zgodnie  z  prawem  orzeczenia  sądu  lub  w  celu  zapewnienia  wykonania
określonego w ustawie obowiązku;

c) zgodnego  z  prawem zatrzymania  lub  aresztowania  w celu  postawienia  przed  właściwym
organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą lub jeśli
jest to konieczne w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki
po jego dokonaniu; (…)

 art. 7.1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub
zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił
czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. (...). 

 art. 17. Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako przyznanie
jakiemukolwiek  Państwu,  grupie  lub  osobie  prawa  do  podjęcia  działań  lub  dokonania  aktu
zmierzającego do zniweczenia praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji,  albo ich
ograniczenia w większym stopniu, niż to przewiduje Konwencja.

-  Międzynarodowego Paktu  Praw Obywatelskich I  Politycznych otwartego do  podpisu w Nowym
Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167):

 art.  2.1.  Każde  z  Państw-Stron  niniejszego  Paktu  zobowiązuje  się  przestrzegać  i  zapewnić
wszystkim osobom, które znajdują się na jego terytorium i  podlegają jego jurysdykcji,  prawa
uznane w niniejszym Pakcie (…), 

 art.  7.  Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu
traktowaniu lub karaniu (…), 

 art. 9.1. Każdy ma prawo do wolności (...). Nikt nie może być pozbawiony wolności inaczej, jak
tylko na zasadach i w trybie ustalonym przez ustawę, 

 art. 26 Wszyscy są równi wobec prawa (...).
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-  rażącą  i  oczywistą  obrazę  przepisów Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168 z późn. zm.):

 art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

 art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z
urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny
interes obywateli.

 art. 8. § 1. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie
jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i
równego traktowania.

 art.  9.  Organy  administracji  publicznej  są  obowiązane  do  należytego  i  wyczerpującego
informowania  stron  o  okolicznościach  faktycznych  i  prawnych,  które  mogą  mieć  wpływ  na
ustalenie  ich  praw  i  obowiązków  będących  przedmiotem  postępowania  administracyjnego.
Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły
szkody  z  powodu  nieznajomości  prawa,  i  w  tym  celu  udzielają  im  niezbędnych  wyjaśnień  i
wskazówek.

 art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w
każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 art.  11.  Organy  administracji  publicznej  powinny  wyjaśniać  stronom  zasadność  przesłanek,
którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do
wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

 art.  12.  §  1.  Organy  administracji  publicznej  powinny  działać  w  sprawie  wnikliwie  i  szybko,
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji  lub wyjaśnień, powinny być
załatwione niezwłocznie.

Dlatego wnoszę o uchylenie zaskarżonej  decyzji  w całości  oraz o ściganie sprawcy za popełnione
czyny karalne.

Uzasadnienie
Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  uchwalona  w  dniu  2  kwietnia  1997  r.  przez  Zgromadzenie
Narodowe, zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r., ogłoszonej w Dz. U. Z
1997 r. Nr 78, poz. 483, która weszła w życie w dniu 17 października 1997 r., ostatnio zmieniona
ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 114, poz.
946) stanowi, iż:
Art. 31.1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia
tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3.Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i
praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art.  228.1.  W  sytuacjach  szczególnych  zagrożeń,  jeżeli  zwykłe  środki  konstytucyjne  są
niewystarczające,  może  zostać  wprowadzony odpowiedni  stan nadzwyczajny:  stan wojenny,  stan
wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.
2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia,
które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.
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3.  Zasady  działania  organów  władzy  publicznej  oraz  zakres,  w  jakim  mogą  zostać  ograniczone
wolności i  prawa człowieka i  obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa
ustawa.
Art.  230.1.  W  razie  zagrożenia  konstytucyjnego  ustroju  państwa,  bezpieczeństwa  obywateli  lub
porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na
czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.
2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż
60 dni.
Art.  231.  Rozporządzenie  o  wprowadzeniu  stanu  wojennego  lub  wyjątkowego  Prezydent
Rzeczypospolitej  przedstawia  Sejmowi  w  ciągu  48  godzin  od  podpisania  rozporządzenia.  Sejm
niezwłocznie  rozpatruje  rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej.  Sejm  może  je  uchylić
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Art.  232.  W celu  zapobieżenia  skutkom katastrof  naturalnych  lub  awarii  technicznych  noszących
znamiona klęski  żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić  na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa.
Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.
Art.  233.1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności  i  praw człowieka i  obywatela w czasie
stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność
człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4
(humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu),
art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i
dziecko).
3.  Ustawa  określająca  zakres  ograniczeń  wolności  i  praw  człowieka  i  obywatela  w  stanie  klęski
żywiołowej  może  ograniczać  wolności  i  prawa  określone  w  art.  22  (wolność  działalności
gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust.
1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do
strajku),  art.  64  (prawo  własności),  art.  65  ust.  1  (wolność  pracy),  art.  66  ust.  1  (prawo  do
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) stanowi:
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
11) izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy
osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika
chorobotwórczego na inne osoby; 
11a) izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej
niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub
pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych; 
12)  KWARANTANNA  –  odosobnienie  osoby  zdrowej,  która  była  narażona  na  zakażenie,  w  celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;
17) nosiciel – osobę bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne czynniki
chorobotwórcze, stanowiącą potencjalne źródło zakażenia innych osób;
20) podejrzany o chorobę zakaźną – osobę, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od
stanu  prawidłowego  w  badaniach  dodatkowych,  mogące  wskazywać  na  chorobę  zakaźną;  21)
podejrzany o zakażenie – osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która
miała  styczność  ze  źródłem  zakażenia,  a  charakter  czynnika  zakaźnego  i  okoliczności  styczności
uzasadniają podejrzenie zakażenia;
25) styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego
kontaktu  zagrażał  lub  zagraża  przeniesieniem  na  tę  osobę  biologicznych  czynników
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chorobotwórczych; 26) szczepienie ochronne – podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu
sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie;
31) zagrożenie epidemiczne – zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących
na ryzyko wystąpienia epidemii; 
32) zakażenie – wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego;
Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w
załączniku do ustawy, oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te zakażenia i
choroby. 
2. W razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż wymienione w
wykazie,  o którym mowa w ust.  1,  minister  właściwy do spraw zdrowia  może ogłosić,  w drodze
rozporządzenia,  zakażenie  lub  chorobę  zakaźną  oraz,  o  ile  jest  znany,  wywołujący  je  biologiczny
czynnik chorobotwórczy, a jeżeli to konieczne, szczególny sposób postępowania świadczeniodawców
i osób narażonych na zakażenie lub zachorowanie przez czas określony w rozporządzeniu. 
3.  Do  zakażenia  lub  choroby  zakaźnej  oraz  wywołującego  je  biologicznego  czynnika
chorobotwórczego określonych na podstawie ust. 2 stosuje się przepisy ustawy.
 4. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia: 
1) kryteria rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej,
w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, 
2) metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej oraz lekooporności biologicznych czynników
chorobotwórczych wywołujących te choroby,
3)  rodzaje  badań  laboratoryjnych  niezbędnych  do  rozpoznania  oraz  identyfikacji  biologicznych
czynników  chorobotwórczych  –  mając  na  względzie  zapewnienie  poprawności  rozpoznawania
zakażeń  i  chorób  zakaźnych,  potrzeby  nadzoru  epidemiologicznego  oraz  ochronę  zdrowia
publicznego.
Art.  46.  2.  Jeżeli  zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego
województwa,  stan  zagrożenia  epidemicznego  lub  stan  epidemii  ogłasza  i  odwołuje,  w  drodze
rozporządzenia,  minister właściwy do spraw zdrowia  w porozumieniu z  ministrem właściwym do
spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. 
3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia
lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby (…) oraz przeciw innym
zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.
 4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić: 
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 
2)  czasowe  ograniczenie  lub  zakaz  obrotu  i  używania  określonych  przedmiotów  lub  produktów
spożywczych, 
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 5)  obowiązek  wykonania  określonych  zabiegów  sanitarnych,  jeżeli  wykonanie  ich  wiąże  się  z
funkcjonowaniem  określonych  obiektów  produkcyjnych,  usługowych,  handlowych  lub  innych
obiektów, 
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań
przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, 
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust.  3, oraz grupy osób
podlegające  tym  szczepieniom,  rodzaj  przeprowadzanych  szczepień  ochronnych  –  uwzględniając
drogi szerzenia się zakażeń i  chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym
ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. 
5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są: 
1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu
aktów normatywnych; 
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2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 
6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o
których mowa w ust. 1–4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze
i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i
organów  jednostek  samorządu  terytorialnego,  Rada  Ministrów  może  określić,  w  drodze
rozporządzenia,  na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:
 1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan
zagrożenia epidemicznego, 
2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b – mając na względzie zakres
stosowanych  rozwiązań  oraz  uwzględniając  bieżące  możliwości  budżetu  państwa  oraz  budżetów
jednostek samorządu terytorialnego. 
Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
 1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4; 
2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców; 
3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły
4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i
zabiegów przez OSOBY CHORE I PODEJRZEWANE O ZACHOROWANIE; 
5) obowiązek poddania się KWARATANNIE; 
6) miejsce kwarantanny; 
8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia; 
9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów; 
10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; 
12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
W  dniu  nałożenia  na  mnie  zakazu  opuszczania  miejsca   kwarantanny  nie  został  w  Polsce
wprowadzony żaden ze stanów wyjątkowych. Tym samym, biorąc pod uwagę treść przytoczonych
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odwołanie od decyzji jest zasadne i dlatego należy ja
uchylić  w  trybie  art.  156  §  1.  k.p.a.,  który  stanowi,  iż  Organ  administracji  publicznej  stwierdza
nieważność  decyzji,  która:  2)  wydana  została  bez  podstawy prawnej  lub  z  rażącym naruszeniem
prawa.
W sprawie  nie  przeprowadzono postępowania  administracyjnego z  zapewnieniem wzięcia  w nim
czynnego stronie, do której adresowana jest decyzja.
To uzasadnia petitum w całości.

…………………………………………..………..
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