
COVID-19
a odpowiedzialność 
karna



Wczoraj zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U 2020 r. Poz.522). Przewiduje ono znaczące ograniczenia

dla swobód obywatelskich, które ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się na terenie kraju COVID-19. 

Na podstawie aktu prawnego, w okresie od dnia 25 marca 2020r. do dnia 11 kwietnia 2020r. zakazano na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej 

osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub 

prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania  niezbędnych  potrzeb  związanych  z bieżącymi  sprawami  życia  codziennego,  w tym  uzyskania 

opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w,a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo-staje 

we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu 

towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym

w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej 

osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Za złamanie zakazu można zostać ukaranym grzywną. O fakcie jej nałożenia zadecydują funkcjonariusze Policji, którzy 

dokonają oceny, czy np. opuszczenie miejsca zamieszkania było zasadne bądź nie. 

Nadto, zgodnie art. 165 § 1 pkt 1 kodeksu karnego,

§  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,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego oznacza spowodowanie stanu grożącego skutkiem w postaci szerzenia się 

choroby zakaźnej, zarazy zwierzęcej lub roślinnej. Jest to choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, mogąca powodować 

szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania. 

W zależności od okoliczności, odpowiedzialności karnej na gruncie cytowanego przepisu mogą odpowiadać osoby

ze stwierdzonym zakażaniem COVID-19 czy objęte kwarantanną w związku z podejrzeniem zakażenia. Wskazać jednak należy, 

że spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego może wynikać nie tylko z faktu zakażenia, ale także podejmowania działań 

bądź zaniechań, które mogą przyczynić się do szerzenia choroby zakaźnej. 

Można wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca, pomimo wiedzy o objęciu kwarantanną pracownika, dopuszcza go do 

pracy w zakładzie pracy bądź dopuszcza pracowników do pracy bez wymaganych środków bezpieczeństwa, pomimo takiego 

wskazania wobec zagrożenia zakażeniem COVID-19. Powstaje pytanie, kto i na jakiej podstawie będzie odpowiadać za 

złamanie zakazów określnych we wczorajszym rozporządzeniu.  Co w sytuacji przemieszczania się zbiorowym transportem 
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większej liczby pasażerów – kierowca autobusu, „nadwyżkowi” pasażerowie? Czy sprzedawca odpowiada za wypadek,

w którym przy ladzie sklepowej stanie więcej niż dwoje klientów? 

To tylko kilka z hipotetycznych sytuacji i z pewnością karanie nie stanowi ratio legis obostrzeń wynikających z zagrożenia 

epidemiologicznego. Z pewnością jednak sytuacja epidemiczna zaistniała w kraju będzie rodzić szereg interpretacji na wielu 

płaszczyznach, w tym postępowania karnego. 
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