NK.9011.1845.2021
W nawiązaniu do złożonej przez organizatora zgromadzenia korekty wniosku o wydanie opinii z dnia 25
listopada 2021 r. w sprawie planowanego zgromadzenia w dniu 29 listopada br. w godz. od 16:60-19:00
w Gminie Mszczonów (planowana zbiórka węzeł komunikacyjny, trasa 50, rondo przy ul. Wschodniej z
przejściem w stronę miasta Mszczonowa ul. Wschodnią, Północną, Warszawską), Mazowiecki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje iż podtrzymuje w całości treść opinii wydanej w dniu
25 listopada 2021r., NR 55/HKN/2021 znak: NK.9011.1845.2021. Jednocześnie, w związku z
przekazaniem informacji przez organizatora zgromadzenia o większej liczbie osób uczestniczących w
tymże zgromadzeniu, bez wyszczególnienia na osoby zaszczepione
i niezaszczepione informuję, iż co do zasady limit osób na zgromadzeniach nie dotyczy osób w pełni
zaszczepionych przeciw COVID-19, przy czym zastrzec należy, że mają to być osoby faktycznie
zaszczepione, a nie takie, które oświadczyły, że są. Sporządzona przez Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego opinia jest niewiążąca w zakresie przeprowadzenia planowanego
zgromadzenia, ale odnosi się ona do potencjalnych zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych
osób, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Z uwagi, iż 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.) brak jest wyraźnych postanowień,
jakimi obiektywnymi kryteriami właściwy inspektor sanitarny ma kierować się w swoich zaleceniach, ani
jakiego rodzaju zasady może zalecić uczestnikom zgromadzenia, w praktyce może dojść do sytuacji, że
wydane zalecenia przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w opinii
zostaną przez organizatora niespełnione, co oznacza, iż prawnie zakaz zgromadzenia będzie de facto
obowiązywał. Dlatego, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę i uwzględnić bezpieczeństwo jego
uczestników, co skutkować może tym, że w przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestników
obowiązujących przepisów prawa, zgromadzenie należałoby wówczas rozwiązać.
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