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Zasady i katalog zaostrzonych kar w dobie epidemii 

Zaostrzenie kar za naruszenia nakazów i zakazów  

W dwóch ustawach w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, znalazły się przepisy, 

które wprowadzają surowe kary pieniężne za naruszenia zakazów i nakazów indywidualnych, jak  

i ogólnych – wynikających z rozporządzeń. Kary do 30 000 zł w trybie natychmiastowej wykonalności 

dotyczą także przedsiębiorców (nie tylko osoby fizyczne) i inne podmioty zbiorowe. System karania w 

trybie decyzji administracyjnych  jest bardziej dolegliwy, niż przewiduje to Kodeks Wykroczeń, a prawo do 

obrony przed nałożeniem kary może okazać się iluzoryczne. Jednocześnie kary będą traktowane jak 

zobowiązania podatkowe.    

Katalog kar pieniężnych za naruszenie nakazów i zakazów 

Kara  Zachowanie → Naruszenie 

do 30 000 zł. > Obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji nałożonego przez właściwy organ 

lub wynikającego z przepisów prawa 

Od 5000 zł 

do 30 000 zł 

> Ograniczenia sposobu przemieszczania się  

> Nakazu ewakuacji  

> Nakazu lub zakaz przebywania w określonych miejscach  

> Zakazu opuszczania strefy zero  

> Nakazu określonego sposobu przemieszczania się 

Od 10 000 zł 

do 30 000 zł 

> Czasowego ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów  

lub produktów spożywczych 

> Czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły 

> Czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 

> Zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności 

> Obowiązku wykonania zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z 

funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych  

lub innych obiektów 

> Czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców 

> Czasowego ograniczenia korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich 

zabezpieczenia 

> Obowiązku zabezpieczenia lokali lub terenów  

Od 5 000 zł 

do 10 000 zł 

> Nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów 

> Nakazu dostarczenia środków transportu  

     do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi 

> Obowiązku przeprowadzenia szczepień ochronnych 

> Obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków 

profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie 
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Kary pieniężne natychmiastowo wykonalne  

Próg maksymalny kar to 30 000 zł. 

W przypadku ponownego złamania nakazu lub zakazu – kara nakładana będzie w wysokości kary 

poprzednio nałożonej powiększonej o 25 %.Za naruszenia zakazów i nakazów indywidualnych jak i 

ogólnych, tj. tych wynikających z rozporządzeń ministra zdrowia lub Rady Ministrów. 

Kary mogą być także nakładane na przedsiębiorców – osoby prawne (inne podmioty zbiorowe). 

Organem właściwym do ich nałożenia jest powiatowy inspektor sanitarny lub graniczny inspektor sanitarny. 

Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

Obowiązują obok aktualnie obowiązujących kar wykroczeniowych za naruszenie kwarantanny lub zakazów 

dotyczących przemieszczania się. 

Zagrożenia związane z przewidywanymi karami 

Kary są o wiele bardziej dolegliwe, niż te, jakie przewiduje kodeks wykroczeń (500 zł mandatu lub 5 000 zł 

grzywny po przeprowadzeniu rozprawy). 

Organ administracji wymierzający karę ma ograniczoną swobodę decyzyjną w porównaniu z sądem karnym. 

Prawo do obrony przed nałożeniem kary może okazać się szczątkowe: 

> rozprawa w postępowaniu administracyjnym nie jest regułą; 

> przedstawienie argumentów obrony przed ukaraniem będzie możliwe w drodze pisemnej, o ile organ 

administracji nie uzna, że sprawa jest oczywista i nie wymaga zbierania dowodów i informacji oraz 

wyjaśnień; 

> prawo do czynnego udziału w postępowaniu może być ograniczone w związku z panująca epidemią. 
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