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D E C Y Z J A 
 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie: 

 art. 5 pkt 4 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019r.  poz. 59 z późn. zm.), 

 art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 z późn. zm.), 

 § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem 
SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 325), 

 § 2 ust. 2 pkt 2, ust. 8, § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), 

 art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256), 

 
po rozpatrzeniu informacji dotyczących Strony: 

 

Pana Bogdan Kielar zam. 38-480 Klimkówka ul. Zdrojowa 302  
zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny  z dniem 29.03.2020r. 
 
Ze względu na szczególnie istotny interes strony, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 
 

Uzasadnienie 
 
 Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, 
stosownie do art. 5 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, należy między innymi wydawanie 
zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie – w wypadkach określonych                    
w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie 
wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
  
Zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania lub pobytu, w którym ma być odbywana obowiązkowa kwarantanna, w uzasadnionych 
przypadkach decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.  
  
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń        
i chorób zakaźnych u ludzi, osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na 
zasadach określonych w ustawie do poddawania się kwarantannie oraz do stosowania się do nakazów                  
i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych. Zgodnie z art. 2 pkt 12 tej ustawy, pod pojęciem kwarantanny należy rozumieć odosobnienie osoby 
zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami                
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z rozporządzeniem 

http://www.pssekrosno.pl/


Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku 
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru 
epidemiologicznego, choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) została uznana za chorobę 
powodującą powstanie obowiązku  kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (§ 1 ust. 1 pkt 4), z okresem 
obowiązkowej kwarantanny wynoszącym 14 dni (§ 1 ust. 2 pkt 4). 
  
 
 
Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę 
przez wydanie decyzji. 
 
Ustalono następujący stan faktyczny w oparciu o niżej wymienione dowody: 
 
postępowanie stało się bezprzedmiotowe:  

 uzyskano ujemny wynik badania w kierunku koronawirus SARS-CoV-2          

 wynik z dnia 27.03.2020r. 

 materiał został pobrany w dniu 26.03.2020r. 
  
Wobec powyższego, zachodzą przesłanki do orzeczenia jak w sentencji. 
  
 
 

Pouczenie 
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego wniesione za pośrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie 
biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej 
decyzji. Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Bogdan Kielar 38-480 Klimkówka ul. Zdrojowa 302        
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie 

 
 
 


