
SANEPID - JAK POSTĄPIĆ GDY OTRZYMAMY ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU 

POSTĘPOWANIA 

Szanowani Państwo pragniemy wszystkim Państwu przypomnieć, iż w przypadku gdy otrzymacie 

zawiadomienie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w stosunku do Państwa w związku z otrzymaną notatką z policji, iż nie 

dostawaliście się do rzekomo obowiązującego reżimu sanitarnego poprzez nie stosowania się do 

pseudo nakazu zasłaniania ust i nosa nie lekceważcie tego pisma tylko zawsze zajmijcie 

stanowisko na takie pismo odnosząc się do zarzuty jaki kieruje w nim sanepid. 

Przypominamy iż: 

1. Obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez 

sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo 

określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej 

ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu  

z artykułów art. 48a. 

Po zmianie przepis ten stanowi, że „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo 

Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg 

oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w 

tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz 

bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”. 

A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma”, która została uchwalona 

później, uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość 

karania sanepidowi obywateli został uchylona nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca. 

2. Zgodnie z powyższym podczas kiedy będziecie Państwo zajmować stanowisko na otrzymane 

zawiadomienie zasadnym będzie powołanie się w nim na treść art. 189c k.p.a. z jakiego wynika, 

iż jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje 

ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w którego następstwie ma być nałożona kara, stosuje 

się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona 

względniejsza dla strony i na tej [podstawie wnioskować w myśl art. 105 k.p.a. o umorzenie 

bezpodstawnie wszczętego postępowania administracyjnego. 

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID. 

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie 

spraw związanych z COVID. 

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 

579636527 lub 22 266 86 18. 

Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną  

w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie, które nie 

wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism 

takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie 

mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym 

przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy. 

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie 

pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek 

bankowy Kancelarii LEGA ARTIS: 

Anonimowe wsparcie bitcoin: 

1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9 

Wsparcie paypal: 

paypal.me/legaartis 

Dane do przelewu: 

nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752 

Kancelaria Lega Artis 

ul. Przasnyska 6a lok 336a 

01-756 Warszawa 

Tytuł: "darowizna na działalność" 

IBAN: PL04102039030000140201226752 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpaypal.me%2Flegaartis%3Ffbclid%3DIwAR2HqgjlDkFf3nFL3o_DQuQ3_b5K7B6H3vRzHDbDmwlDWdXhs6EzjQ8APM8&h=AT2iX-WW38GxDaqNtQytli31V3RyAy9KKT0RXpFAyTCTvCTlEXT7HKoyiZUktQ-qZYDgCOuK9nHkKfdC3bWVFlIePhu7_jQpv2Jy7hwOIwtK80-HY8mNMP2NHvriVP7OA0g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3B8fnzbaQF65Ylg3YCq1eFwi3bHkZpzq6oK_Z-vh5UIsXei9w0rOhk-sb-y4Vh3eIcLXBumAECn5HCkINJh0vwUtqV0CCfsSX7P7V0sck5GnTnyN5hNfBISrzMs36vzaPO3QPOCbl-4KfVxGdgIMZgYFn9lZfJ5UzboKr9GiHQwfs

