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NK.9011.1670.2021 

OPINIA NR 40/HKN/2021
w sprawie planowanego zgromadzenia w dniu 18 października br. w godz. 09:00-14.00 

na ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie.
 (zadeklarowano udział 500 osób)

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie
§ 26 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U z 2021r. poz. 861 z późn. zm.) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz.U. z 2020r. poz. 491 z późn. zm.) oraz informacją przekazaną przez Biuro Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy w sprawie planowanego zgromadzenia 
przedstawia opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników i innych osób w związku z sytuacją 
epidemiczną na terenie m. st. Warszawy celem opublikowania na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz przekazania organizatorom zgromadzeń. Zgodnie z § 26 ust. 6 Organizator 
zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału 
w zgromadzeniu oraz o treści niniejszej opinii.

Zgodnie z  § 26 ust. 1b ww. rozporządzenia maksymalna liczba uczestników nie 
może być większa niż 150 osób, biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Mazowieckiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgromadzenie w którym 
zadeklarowano udział 500 osób nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan 
prawny i stanowi wysokie ryzyko transmisji wirusa wśród dużej liczby uczestników 
biorących udział w zgromadzeniu. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Mazowiecki Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że istnieje ryzyko:
transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 z osoby na osobę;
transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 w różne rejony kraju w przypadku przyjazdu 

uczestników zgromadzenia z różnych rejonów Polski;
transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 do domu uczestników zgromadzenia, a w sytuacji 

kontaktu z osobami starszymi oraz o obniżonej odporności nawet do ich śmierci;
transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 na teren m. st. Warszawy.
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Zgodnie z § 26 ust.1b od dnia 26 czerwca 2021r. do dnia 31 października 2021r. 
organizowanie lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 
r. – Prawo o zgromadzeniach jest możliwe z zastrzeżeniem, że: 
1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150; 
2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Zgodnie z § 26 ust. 3 uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości co 
najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym 
§ 25 ust.1 ww. rozporządzenia, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Nie zachowanie się do wymagań może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zarówno 
na organizatora oraz uczestników zgromadzenia na podstawie art. 46 ust. 4
w zw. z art. 46b, art. 48a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845). Wysokość kar określona 
w art. 48a zależnie od określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021r. poz. 861 z późn. zm.) nakazu/zakazu lub 
ograniczenia wynosi od 5000 do 30 000zł.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jednocześnie informuje, że 
w przypadku zmiany ww. rozporządzenia dotyczącego organizacji zgromadzeń należy 
zastosować się do aktualnych przepisów.

Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego

Kierownik Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej
Anna Tarnowska

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1.Prezydent m. st. Warszawy, zgromadzenia@um.warszawa.pl, Sekretariat.BBiZK@um.warszawa.pl,  
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie,  sekretariat@pssewawa.pl
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