
 

Czas ograniczonych praw i wolności obywatelskich oraz społecznych 
w okresie epidemii 

Na gruncie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.: 
 
 wychodzenie z domu dopuszczalne jest wyłącznie w absolutnie niezbędnych sytuacjach, związanych 

z zaspokajaniem potrzeb życia codziennego, np. w celu zakupu leków lub pożywienia czy wizyty u lekarza. 
 ograniczono możliwość zgromadzeń do dwóch niespokrewnionych ze sobą osób.  
 zakaz uczestnictwa w nabożeństwach i uroczystościach religijnych, w tym pogrzebach, przez więcej niż pięć 

osób 
 osobom poddanym obligatoryjnej kwarantannie, całkowicie uniemożliwiono opuszczanie miejsca 

zamieszkania. 
 
Zakazy i nakazy 

 Nieprzestrzeganie wytyczonych reguł podlega karom administracyjnym, do których nałożenia uprawnieni 
są państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni 

 W zaistniałych okolicznościach można powoływać się na Kodeks wykroczeńi  w sytuacji naruszenia zasad 
może dojść do pouczenia, wystawienia mandatu bądź skierowania wniosku o ukaranie do sądu zamiast do 
przekazania sprawy sanepidowi. 

 
Podstawa przetwarzania danych osobowych 

 art. 6 ust. 1 lit. d RODO, czyli niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 

 art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym 
w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 
zdrowotnymi. 

 
Ujawnienie danych 

 Policjant uprawniony jest do weryfikacji, czy idąc a chodnikiem grupa jest ze sobą spokrewniona, przez 
zadawanie precyzyjnych pytań czy żądanie okazania dowodów tożsamości. 

 Osoby zmierzające do pracy mogą być poproszone o podanie, gdzie pracują i  o której godzinie 
rozpoczynają pracę, czy o wskazanie nazwiska szefa. Służby mogą następnie sprawdzić uzyskane 
informacje, np. czy skontrolowana osoba faktycznie jest we wskazanym miejscu pracy. 

 Służby mogą zatrzymać nas w każdej chwili, jeżeli tylko zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia 
któregoś z zakazów.  

 Służby są uprawnione do zatrzymania samochodu, aby ustalić, skąd, dokąd oraz w jakim celu 
podróżujemy. W każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji żądanych przez 
policjanta czy żołnierza.  

 Służby mogą wykorzystywać drony wyposażone w kamery wideo. Dzięki nim monitorowane są przede 
wszystkim niedozwolone spotkania odbywające się w popularnych miejscach spacerowych 
i wypoczynkowych, nazywane obecnie „nielegalnymi zgromadzeniami”. Na podstawie nagrań utrwalonych 
przez dron operująca nim jednostka udaje się w oznaczone miejsce, w którym zachodzi 
prawdopodobieństwo naruszenia przepisów, aby dokonać dokładniejszej weryfikacji sprawy. 

Kwarantanna 

 Specjalnej kontroli podlegają osoby przebywające na przymusowej kwarantannie, które w ogóle nie mogą 
opuszczać miejsca zamieszkania 

 Przestrzeganie kwarantanny sprawdzają przedstawiciele właściwych służb, którzy w tym przypadku są 
uprawnieni do odwiedzania osób bądź do kontaktu telefonicznego, często połączonego z prośbą 
o pokazanie się w oknie, co ma dowieść spełnienia rzeczonego obowiązku. 

 


