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2. Rzecznik Praw Obywatelskich 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 17 
00-090 Warszawa

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 132 § 1 , oraz art. 104, 
art. 105 § 1 w związku z art.189c ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpoznaniu odwołania Pani 

z dnia 29 maja 2020 roku

uchyla swoją decyzję z dnia 25 maja 2020 roku /znak: E.4403.424.2020.AD.2 w sprawie nałożenia na 
Panią , administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) i umarza postępowanie w całości.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 25 maja 2020 roku znak: E.4403.424.2020.AD.2, Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Elblągu nałożył na Panią administracyjną karę pieniężną w wysokości
10.000 zł za naruszenie zakazu zgromadzeń.

Decyzja ta została wydana na podstawie art. 48a ust. 1 pkt. 3, ust.3 pkt. 1, ust.4 ust. 7 i ust. 8 w związku 
z art. 46 ust. 4 pkt 4, 46b pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) w związku z § 13 ust. 1 pkt. 2a 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r, poz.878 ze 
zm).

Informację o naruszeniu przez Panią przepisów prawa organ powziął z notatki
urzędowej Policji.

Pismem z dnia 29 maja 2020 roku Pani wniosła odwołanie od w/w decyzji PPIS
w Elblągu. W odwołaniu strona zarzuciła organowi naruszenie przepisów postępowania 
administracyjnego. Ponadto w odwołaniu strona wskazała, że zarzut jej udziału w nielegalnym 
zgromadzeniu jest nieprawdziwy albowiem poprzez interwencję Policji polegającej na utworzeniu 
kordonu zabezpieczającego znalazła się wśród grupy ludzi, która nie miała możliwości zachowania 
bezpiecznego odstępu i rozejścia się.
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Pismem z dnia 15 czerwca 2020 roku w postępowaniu zgłosił udział Rzecznik Praw Obywatelskich, który 
zarzucił także w odwołaniu od decyzji naruszenie przepisów postępowania administracyjnego jak 
i też naruszenie przepisów ustawy o Policji oraz naruszenie art. 51 ust. 5 Konstytucji RP.

Po zapoznaniu się pczez organ z argumentacją zawartą w odwołaniu Pani j ,  jak
i ze stanowiskiem i argumentacją prawną zawartą w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich, PPIS 
w Elblągu jako organ I instancji na zasadzie art. 132 § 1 Kpa uwzględnia wniesione odwołania.

Organ wskazuje ponadto, że przy wydawaniu decyzji nie miał wiedzy o okolicznościach wskazanych 
przez stronę w odwołaniu, że w zgromadzeniu uczestniczyła bez swojej woli.

Zdaniem organu wobec odbywających się manifestacji w Warszawie, Pani mogła
znaleźć się w grupie osób, które otaczała Policja. W takim przypadku oczywistym jest, że nie można 
stronie przypisać winy za naruszenie zakazu zgromadzeń.

Ponadto rozpoznając sprawę ponownie organ bierze pod uwagę przepis art. 189c Kpa.

Przepis ten nakazuje organowi rozpatrzenie spraw dotyczących administracyjnych kar pieniężnych także 
pod względem zmian w przepisach. Oznacza to, że jeżeli obecnie obowiązuje ustawa, która jest 
korzystniejsza dla strony to należy stosować tą ustawę.

W niniejszej sprawie organ wskazuje, że obecnie zakaz zgromadzeń został znacznie złagodzony. 
Oznacza to, że organ jest zobligowany do zastosowania art. 189c Kpa w niniejszej sprawie jako 
okoliczność korzystna dla strony.

Mając na uwadze powyższe organ uważa, że w niniejszej sprawie zasadne są wniesione odwołania 
wobec powyższego organ uchyla niniejszym swoją decyzję w całości i umarza postępowanie ze względu 
na jego bezprzedmiotowość.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazursiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie wniesione za pośrednictwem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania /art. 132§ 3 
Kpa/.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji 
w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru): 
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2y Rzecznik Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa (e-PUAP)
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