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….........................................................................................
…..........................................................................................

Skarga na decyzję
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Na podstawie art. 3 § 2a Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), który stanowi iż Sądy
administracyjne orzekają także w sprawach sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 §
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 50 § 1
p.s.a., który stanowi, iż Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny,
(…), składam skargę na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w całości, zarzucając jej rażąca i oczywistą obrazę poniżej wymienionych przepisów 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. (…),
 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 sporządzonej 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 (...).
- 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.
 art. 14. § 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) lub za pomocą innych
środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na
przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach
w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji
 art. 77. § 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i
rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
 art. 80. Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału
dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.
 art. 104. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że
przepisy kodeksu stanowią inaczej.
 art. 107. § 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się
odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu
upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu
elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu
powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o
dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od
powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo
podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania
się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które
organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym
dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie
podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie
dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek
odwołania.
§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z
dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia
uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.
 art. 109. § 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
 art. 138. § 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została
wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy
ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. (…)
 art. 156 § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 2) wydana
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
Dlatego też, w oparciu o art. 3 § 1 p.s.a., który stanowi, iż Sądy administracyjne sprawują
kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, i § 2, zgodnie z
którym Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie
w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne, oraz o art. 63 p.s.a., który stanowi, iż Jeżeli ustawy
tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek, wnoszę o wszczęcie postępowania w
sprawie i na podstawie art. 145 § 1 pkt. 2 p.s.a., który stanowi iż Sąd uwzględniając skargę na decyzję
(…)stwierdza nieważność decyzji (…) w całości (…), jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156
Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach, wnoszę o uchylenie zaskarżonej
decyzji w całości. Jednocześnie, na podstawie art. 145a § 1 p.s.a., który stanowi, iż W przypadku, o
którym mowa w art. 145 § 1 (…) pkt 2, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd
zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji (…) wskazując sposób załatwienia
sprawy lub jej rozstrzygnięcie (…), wnoszę o zobowiązanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego do wydania decyzji stwierdzającej nieważność decyzji wydanej przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa.

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.
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
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.
W dniu sporządzenia notatki, na podstawie której została wydana zaskarżona decyzja
administracyjna, nie został w Polsce wprowadzony żaden ze stanów wyjątkowych. Konsekwentnie,
zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP do nałożenia kary administracyjnej jak też obowiązku poddania
się kwarantannie niezbędne jest ustanowienie właściwych przepisów w aktach o randze nie niższej
niż ustawa. A tego brak. To oznacza, że zaskarżona decyzja administracyjna jest bezpodstawna i
wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.
U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.), który stanowi iż Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając
swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub
prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przypominam, że stosownie do treści art.
304. § 2. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555 z
późn. zm), który stanowi, iż Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do
czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa, Szanowny
Adresat niniejszego odwołania ma ustawowy obowiązek zawiadomić podmioty wymienione w tym
przepisie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osobę, która wydała zaskarżoną decyzję.

Inaczej narazi się na odpowiedzialność karną z art. 231 § 1 k.k., który stanowi, iż Funkcjonariusz
publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Co więcej, w sprawie nie przeprowadzono postępowania administracyjnego z zapewnieniem mi
wzięcia w nim czynnego udziału. Nastąpiła rażąca i oczywista obraza art. 10 k.p.a. Nadto, art. 61 § 4
k.p.a. stanowi, iż O wszczęciu postępowania z urzędu (…) należy zawiadomić wszystkie osoby będące
stronami w sprawie. Nic takiego nie nastąpiło. Należy podnieść, iż żadna ustawa nie wyłączyła
ogólnych przepisów dotyczących postępowania administracyjnego. A więc, skoro Kodeks
postępowania administracyjnego gwarantuje stronom tych postępowań udział w nich. Żeby więc
nałożyć karę w takim postępowaniu, trzeba wcześniej skutecznie powiadomić obywatela o tym, że
takie postępowanie się przeciw niemu toczy.
Uchybień proceduralnych w sprawie jest więcej. Art. 75 § 1 k.p.a. stanowi, iż Jako dowód należy
dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W
szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Sprawy administracyjne rozstrzyga się w oparciu o dowody. Takim dowodem nie jest służbowa
notatka policyjna, bo nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Art. 76 § 1 k.p.a. stanowi bowiem, że Dokumenty urzędowe sporządzone w
przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią
dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, a § 2 tego artykułu stanowi, iż Przepis § 1
stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez organy jednostek
organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub porozumienia spraw
wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4. Ponadto, § 3 tego artykułu stanowi, iż Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają
możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów wymienionych w tych przepisach.
Notatka policyjna nie jest sporządzana „w przepisanej formie”, jak wymaga przepis, a jej autorem nie
jest „organ państwowy”. Poszczególni funkcjonariusze Policji nie są „organami” - organem jest
Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, powiatowi, komendanci komisariatu. Istotne
dla rozstrzygnięcia jest to, że Policja nie ma prawa udostępniać takich notatek sanepidowi, gdyż
zawierają dane o obywatelach, a takich danych nie wolno udostępniać bez podstawy w ustawie. To
wynika z konstytucyjnych gwarancji ochrony prywatności i autonomii informacyjnej jednostki. Takiej
podstawy Policja nie dostała. Policja ma w Polsce wiele uprawnień, ale akurat nie w sprawie
wykonywanie jakichkolwiek czynności w celu wymierzenia w postępowania administracyjnym kary
pieniężnej. Policja nie ma też prawa do gromadzenia i przetwarzania danych o obywatelach do
wykorzystania w takich postępowaniach administracyjnych. Z ustawy o Policji (art. 20 ust. 1 i 1a)
wynika bowiem, że Policja jest uprawniona do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych,
jedynie w celu realizacji swoich zadań ustawowych lub wykonywania uprawnień związanych z
prowadzeniem postępowań administracyjnych, realizacją czynności administracyjno-porządkowych
oraz innych czynności, do przeprowadzania których funkcjonariusze Policji są uprawnieni na
podstawie ustaw.
Jako, że przy rozstrzyganiu sprawy nastąpiła rażąca i oczywista obraza przepisów postępowania
administracyjnego, zaś wydanie decyzji administracyjnej nastąpiło z naruszeniem art. 75 § 1 k. p. a.,
tj. oparta jest na dowodzie uzyskanym z naruszeniem prawa powszechnie obowiązującego,
odwołanie złożone do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest zasadne, zaś ona
sama powinna zostać uchylona 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. Skoro organ drugiej instancji dopuścił się rażącej i oczywistej obrazy art.
156 § 1 k.p.a., tj. nie stwierdził jej nieważności, zasadne jest poddanie sprawy rozstrzygnięciu przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny.
To uzasadnia petitum w całości.
…………………………………………..………..

