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Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka,
Konstytucji i Demokracji
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Burmistrzu! Wćjcie! Prezydencie!

Weź przykład z Prezydenta Siemianowjc Śląskich! Zabezpiecz m~eszkańców Twojej gminy przed
bezprawnym wywłaszczeniem ich z ich wiasności!

W dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2022 roku, Prezydent Siemianowic Śląskich Pan Rafał Piech, wespół
ze swoją Radą Gminy, przegłosowali uchwałę przeciwko totalnej kontroli nad ludźmi. Sprzeciwili się
więc wprowadzeniu na terenie gminy Siemianowice Siąskie, przygotowywanej przez rząd ustawy
(JD432 o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.
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W poniższym wideo przemawia sam Piezydent Siemianowic Śląskich-w Lej S~I dwie!



Rada Miasta Siemianowic Śląskich - przeciw totalnej kontroli nad ludźmi.

. www.youtube.com/watch?v=M4pŁgpvGEpy

„Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o ochronie ludnosci oraz o stanie kleskizywiolowej Ordo
Iurs” htWs://ordoiuris.oi/wolnosci_obywatelskie/ofllnlaflrawfla_w_sDrawje_prQjektu ustawy O

ochronle-ludnoscl-oraz-o-stanie
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Opinia prawna w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności
oraz o stanie klęski żywiołowej
Data publikacjI: 11.10,2022

Główne tezy opinii

1. Projektowane Stany „pogotowia” I „zagrożenia” nie mogą zostać uznane za nowe stany nadzwyczajne w
konstytucyjnym rozumieniu,

2. Wprowadzqnj~ nowych stenów nadzwyczajnych do polskiego systemu prawnegowymagn zmiany KorislylucJi Ri~,

3. Stan pogotuwia powinien dotyczyć wyłącznie służb publicznych, dlatego możliwość w,”dawania poleceń Jednostkom
SuInoIzą”Ju”leiytoriainego I pnedslęblorC~~ powinna zostać wykreślona z projektu.

4. W projekcie w nieuprawnio~~ sposób rozciągnięto kategorię poleceń na nowe podmioty, w stanie zwyczajnego
funkcjonowania państwa {w ramach zwyczajnych środków konstytucyjnych) zamiast wstanie nadzwyczajnym oraz w
stosunkij do podmiotów niepodlegających podmiotowi polecającemu.

5. Zakres ograniczeń, a których mowa w art. 42 I 43 projektu powinien zostać poddany szerokiej dyskusji, także
parlamentarnej, w celu wypracowania rozwiązań akceptowanych społecznie.

6. Proponowaną jednoznacznie negatywną zmianą jest uchylenie przepisów umożliwiających m.in. przedsiębiorcom uzyskanie wyrównania strat
majątkowych powstałych w wyniku ograniczenia ich praw I wolności wstanie klęski żywiolowej. Jednocześnie projekt nie przewiduje w tym zakresie żadnych
równoważnych propozycji, zdecydowanie pogarszając sytuację podmiotów poszkodowanych wstanie klęski żywiołowej.

7. Należy rekomendować wprowadzenie do projektu przepisów, które zapewnią możliwość skutecznego ubiegania się a wyrównanie strat majątkowych
wynikających z ograniczenia w czasie stanu klęski żywiołowe; wolności I praw cziowleica i obywatela w rozsądnym czasie I procedurze gwarantującej rzetelne
ustalenie rozmiarów tych strat.

8. Niezastosowanie się do niezgodnych z przepisami Konstytucji RP poleceń ingerujący~ w zakres prawi wolności człowieka I obywatela zgodnie z projektem
skutkować będzie odpowiedzialnością karną . co należy uznać za niedopuszczalne.

9. W związku z nleumieszczeniem w projekcie wymogu poddania się szczepieniom ochronnym, przepis penalizujący niepoddanie się im należy z projektu
wykreślić,

10. W związku z licznymi uchybieniami i kontrowersyjnymi rozwiązaniami oraz w świetle powyższych argumentów należy rekomendować zaniechanie
dalszych prac nad opiniowanym projektem ustawy. W przypadku jednak politycznej woli uchwalenia ustawy mimo wszystko, konieczne jest skierowanie
projektu do podkomisji, która mogłaby szczegółowo przeanalizować projekt i zaproponować zmiany niwelujące opisane wyżej braki.

Zagadnienia wstępne .

1 Pnedmiotem analizy tę wybrane zagadnienia „Wiązane projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski tywlołowej
przygotowanym 31 sierpnia 2022 r., którego celem jest zastąpienie dotychczas ob~wiązującyth pIz~plst5w reguiujętydi zagadnienia zai ządzania
kryzysowego. .

2. Projekt przewiduje uchylenie następujących aktów prawnych:

1 ustawy, dnia 18 kwietnia 200? r. 0 stanie klęski żywioinwej (i)~. II. ? 7017 r. pm”. 1Q97; dniej jako „ui sic
2. ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. ° wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wczasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw

człowieka i obywatela (Oz, Upoz. 1955; dalej jako „ustawa o wyrównaniu strat”) — w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej;
3. ustawy z dnia 26 kwIetnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856,,z 2021 r. poz. 159 orazz 2022 r. poz. 583);
4. ustawy z dnia 10 września 2011 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379 oraz z 2022

poz. 1561).

3. Analizowany projekt ustawy posiuguje się dotychczas obowiązującymi deflnlcjami ~katastrofy naturalnej” i „ klęski żywioiowej” wprowadzając jednak
dodatkowe pojęcia, które dotyczą sytuacji niewchodzących w zakres Stanów nadzwyczajnych, a które mają się odnosić do sytuacji potocznie
określanych jako stany quosf-nadzwyaajne~ . „stanu pogotowia” oraz „stanu zagrożenia” (art. 27 ust. 1).

Stan pogdtowia i stan zagrożenia

4. Stan pogotowia zgodnie zaioknlami prrijr,ktu (art 70) mógłby być wprnwani~any przo, ministra sprrj”~, wownqtr,nyrh (MSW) dla rałoga kraju bib
przez wojewodę dla obszaru województwa (na czas nieprzeknaczający 30 dni z możliwością przedłużenia za zgodą odpowiednio - Prezesa RM albo
MSW) „jeżeii z uwagi na niekorzystne okoliczności wywołane działaniami sil natury lub dziaialnością człowieka, w tym Wystąpienie lub możliwość



. wystąpienia sytuacji kryzysowej na określonym obszarze, zachodzi konieczność podniesienia gotowości organów administracji publicznej do realizacji
zadań z zakresu ochrony iudności”. Stan pogotowia obowiązywałby:

1.wOjewodów oraz podmioty okreśione wart. 16 ust. I pkt 1, Z wyłączeniem organizacji pozarządowych, w zakresie wskazanym przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych;

2. pozostałe organy administracji rządowej w zakresie wskazanym przez ministra wiatciwego do spraw wewnętrznych,

5. Sposób sformułowania ww. deftnlc)l budzi poważne zastrzeżenia ze względu na brak precyzyjnego określenia przesianeic, przy zaistnieniu których
organy państwowe byłyby uprawnione do wprowadzenia stanu pogotowia. Dla pnrównania należy wskazać obowiązujące przepisy konstytucyjnej
ustawowe okreśiające warunki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, na podstawie których moż”iiy”e jest zdefiniowanie charakteru wwątkowości
sytuacji uzasadniającej wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego.

6. Stan zagrożenia, zgodnie z projektem, „wprowadza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów z inicjatywy własnej lub na wniosek
ministra właściwego do spraw wewnętrznych na całym terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej lub jego części, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni”
(art. 30; projekt nie przewiduje możilwości przediużenia czasu obowiązywania stanu zagrożenia), Stan zagrożenia miałby być wprowadzany w
przypadku, gdy „wprowadzenle stanu pogotowia jest niewystarczające do realizacji zadań z zakresu ochrony iudności I konieczne jest podjęcie przez
organy administracji publicznej dodatkowych dziaiań oraz wprowadzenie ograniczeń, zakazów I nakazów obowiązujących podmioty ochrony ludności”
(art. 27 ust. 1. pkt 2). Podobnie zatem, jak W przypadku stanu pogotowia, stan zagrożenia został zdefiniowany w sposób niezwykle roziegły i
nieprecyzyjny, przyznając — z jednej strony — władzom publicznym bardzo szeroki zakres arbitrainego uznania danej sytuacji za sten togroibilia I

tym ngereric~ji wprawa i woinoścl obywateiskie, a z drugiej —zdecydowaną niepewność adresatów działań organów wiacłzy puisilcciicĄ do
co zakresu obowiązującego ich obowiązku poddania się działaniom państwa. Trzeba jednak wskazać, że stan pogotówia dotyczyć powinien wyłącznie
służb pubiłcznycł,, stswiającje w podwyższonej gotowości do działania. Wtym kontekście należy poddać zcfecydowanoj krytyce mgżłwośó wydowwjls
poleceń przedsiębiorcom I jednostkom samorządu terytorialnego. Stan zagrożenia zaś łączy się z możiłwością ograniczenia wolności I praw człowieka.
W obu przypadkach projektodawca z różnym natężeniem próbuje wprowadzić do polskiego systemu prawnogo stany quosPnacłzwyczajne. Już w tym
miejscu należy podnieść, że zarówno stan pogotowia jak I stan zagrożenia nie mogą być jednak rozumiane jako nowe stany nadzwyczajne analogiczne
do tych konstytucyjnie opisanych. Należy przez to rozumieć, że dzialania podejmowane w stanie pogotowia i stanie zagrożenia muszą mieścić się w
ramach tak zwanych normainych środków konstytucyjnych, co zostanie szerzej opisane poniżej.

7. zauważyć trzeba, że sposób myślenia projektodawcy o trzech stanach „nadzwyczajnych” oddaje dobrze sformułowanie art. 27 ust. 1 projektu, gdzie
nie czyni się specjalnej różnicy między stanem pogotowia I stanem zagrożenia a konstytucyjnym stanem klęski żywiołowej. Optyka ta znajduje
potwierdzenie w wielu miejscach projektu np. wart, 31. ust. 7. Projektodawca wydaje się tworzyć system inspirowany przykładowo czterostopniową

skalą stopni alarmo”vych~, ktćre jednak nakierowane są na mobilizację odpowiednich służb, a nic na ograniczanie praw i wolności osób w ceiu
ochrony Ich praw I wolności. Poszczególne steny mogą zostać wprowadzone „w celu zapewnienia adekwatnej względem zagrożeń realizacji zadań
ochrony ludności”, a także w ramach „podrioszenia gotowości podmiotów ochrony cywilnej”, Nowa regulacja tworzona jest zatem z perspektywy
władz publicznych, Ich uprawnień I możliwości działania, nie uwzględniając w należytym stopniu wolności i praw człowieka i obywatela.

8. Należy również zauważyć, że proponowane przez projektodawcę rozwiązania w postaci stanu „QuasI-nadzwyczajnego” istotnie przypominają działania
podejmowane w trakcie tzw. pandemii COVID”Ig, podczas której na społeczeństwo polskie nałożony zostal szereg ograniczeń praw i wolności, przy
czym konstytucyjność znacznej ich części byia następnie często kwestionowana zarówno w orzecznictwie sądowym, jakl przez licznych przedstawicien
nauki prawa. Takie w sytuacji proponowanego w projekcie stanu zagrożenia (a w pewnym zakresie dotyczy to również stanu pogotowIa — por. dalszą
część analizy) mielibyśmy do czynienia ze stanem „.quosI.nadzwyczajnym”~ Wprowadzenie tego typu stanu, niezależnie od terminologii użytej dla jego
określenia, oznacza, że władza państwowa nadal zobowiązana jest do podejmowania wszelkIch działań w ramach zwykłych środków konstytucyjnych
(a zatem taklrh, które wymarzone są przerie wszystkim przez art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), właściwych stanowi „normainego” funkcjonowania
państwa. Sytuacje okrofionn jako kryzysowe generalnia nie powinny być utohamianp ze stanami narhwyr,ajnyng, 1 khiryrh mowa w art. 228
Konstytucji RP, o ił. dane „yhrnrja kryzysowa np. nin wymoga zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych noszących znamiona klęski żywiołowej. Jak
wahanI 1lykuuał KulntytLityjny w wycisku w „Pl ewie K tin/07, „(p)oisl zesłanie wian, na~syl inicji k”y~ysnwej minis za, I.. w Irit ocenie
powstałe zagrożenie nic uzasadniają wprowadzenia stanu nadz”vyczajnego, czyli nie występuje potrzeba ognnirninia prew I woinośrI, a ii”) pokonania

(3)tych cogiożeń wyatditcą enormałnea „rodlcl”,_,. Naieży również podkreślić, że Konstytucja wyj.nar,a ramy funkcjonowania państwa, które powinny
być respektowane przez władzę pubhczną. Należy zatem oceniać negatywnie wprowadzenie jakichkolwiek alternatywnych wobec stanów
nadzwyczajnych rozwiązań skutkujących okresowym, gremialnym ograniczeniem praw I wolności człowieka ł obywatela, takich jak wła~nie różnego
rodzaju stany zagrożenia, epidemii, itp. Rozwiązaniem prawidłowym jest ewentualne uzupełnienie katalogu stanów nadzwyczajnych, który okreśła art.
228 ust. I Konstytucji RP (w trybie przewidzianym w jej rozdziale XII), tak by wyposażał on podmioty władzy pubiicznej w narzędzia adekwatne do
reagowania na zagrożenia, których twórcy ustawy zasadniczej nie dostrzegli, istota stanu nadzwyczajnego poiega bowiem na swoistym zawieszeniu
normalnych reguł funkcjonowania państwa i możliwości podjęcia pewnych szczególnych środków zapobiegających zagrożeniom łub niwelującym ich
skutki. Pozakonstytucyjne wprowadzanie stanów alternatywnych wobec stanów nadzwyczajnych należy z definicji traktować z daleko posuniętą
rezerwą. „

Możliwość wydawania poleceń jednostkom samorządu terytorialnego (a także samorządowym osobom prawnym I sai~iorządowym jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) oraz przedsiębiorcom

9. W przypadku ewentualnego przyjęcia projektu, zarówno decyzje o ogloszeniu w kraju stanu zagrożenia,jak I stanu klęski żywiołowe) będą miały swoje
poważne konsekwencje, w tym również w sferze realnych możliwości korzystania z praw I wolności człowieka i obywatela. Zachodzić będą jednak
między nimi również poważne różnice. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia, a nie stanu klęski żywiolowej (a więc uznania, że dana sytuacja
kryzysowa mieści się w zakresie stanu „normalnego” funkcjonowania państwa) władzy państwowej pozostają do dyspozycji wyłącznie „zwykłe środki
konstytucyjne”~ natomiast wydanie rozporządzenia ogiaszającego stan klęskI żywiołowej otwiera dodatkowe możliwości reagowania, ° których mowa
w art. 233 ust. 3 Konstytucji RP. W doktrynie wskazuje się, że termin „zw-ykłe środki konstytucyjne” oznacza „wszystkie możliwości działania, jakimi



dysponują organy państwowe i samorządowe, które mogą zostać wykorzystane w „normalnejsi sytuacji, a więc gdy nie jest wprowadzony stan
nadzwyczajny. Chodzi tu o wydawanie aktów prawnych, podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych, a nawet podejmowanie działań

faktycznych w granićach kompetencji organów władzy pubłiczne~~~ Granice dopuszczalności ograniczenia praw ł wolności człowieka ł obywatela
okreśia wtakich sytuacjach klauzula limitacyjna z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (względnie szczególne kiauzuie imitacyjne).

10. Zgodnie z treścią projektu w ramach ~podnoszenia gotowości podmiotów ochrony cywilnej”t (rozdział 3), tj. w przypadku wprowadzenia stanu
pogqtowia, stanu zagrożenia albo stanu klęski żywiolowej (art. 27) „Prezes Rady Ministrów może wydawać polecenia obowiązujące organy
administracji rządowej, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców.” (art. 31 ust. 1). ponadto, do wydawania poleceń uprawniony bytby
minister, do którego działania należy zapobieganie skutkom stanu zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej lub ich usuwanie. Minister byiby uprawnIony
do wydawania poleceń z własnej inicjatywy lut” nb wniosek wojewody; w świetle proponowanych przepisów polecenia obowiązywatyby podmioty, o
których mowa w art. 31 ust. J. z wylączeniem Prezesa kM (art. 31 ust. 2). zgodnie z projektowanymi zatnźeniaml, wojewoda mógłby wydawać
polecenia obowiązujące organy admInistracji rządowej dzlalajęce w województwie, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego,
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposladające osobowości prawnej (art. 31 ust. 3).

11. Problem wydawania w stanie pogotowia wiążęcych poleceń jedn~ostkom samorządu terytorIalnego (a także samorządowym osobom prawnym I
samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) oraz przedsiębiorcom jest kluczowy dla dalszej oceny
projektowanej irisiytucji stanu pogotowia. Wprowadzenie tego rozwIązania spowoduje bowiem, że stan pogotowia wykroczy poza swoje definIcyjne
ramy określone przez sanriego projektodawcę. Wqtpllwejest również, by konstrukcja taka byia możliwa do pogodzenia z Konstytucją RP.

12. PolecenIa, o któsyc.li mowa powyżej (w alL. 31 ust. 1-3 — więc obowiązujące także przedsiębiorców) mogłyby być wydawane w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia lub stanu klęski żywiolowej oraz w celu odpowiednio przeciwdziałania zaistniałemu zagrożeniu lub skutkom klęski
żywiołowej, lub ich usunięcia. Wydawane byłyby w drodze decyzji administracyjnej, podlegałyby natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich
doręczenia lub ogioszenia oraz nie wymagaiyby uzasadnienia (art. 31 ust. 4). W tym zakresie takle polecenia kierowane m.in. do przedsiębiorców
mógiby również wydawać MSW dzialający z upoważnienia Prezesa BM (art. 31 ust. 5). Jak wskazuje art. 31 ust. 18 projektu, w uzasadnionych
przypadkach ww. polecenia mogłyby być wydawane i przekazywane ze skutkiem wiążącym także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie,
czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. W tym kontekście trzeba zwrócić uwagę, że termin ~polecenie” nie został zdefiniowany na potrzeby analizowanej regulacji. Wprawdzie art. 31 pst. 4
wspomina o wydawaniu poleceń w ceiu „przeciwdziaiania zaistniałemu zagrożeniu lub skutkom klęski żywiolowej, lub ich usunięcia”, jednak nie
precyzuje np. do jakich zadań miałyby się ograniczać ww. polecenia. Wydaje się, że mają one stanowić kategorię odrębną od ograniczeń, zakazów I
nakazów, o których mówi art. 27 ust. 1 pkt 2, I które mają -. zgodnie z projektem — odnosić się wyłącznie do „podmiotów ochrony ludności”
zdeliniowoniych jaku ~instytucjc publiczne I osoby prawne dziaiające na rzecz ochrony ludności, w szczególnuści organy administiacji publicznej,
jednostki samorządu terytorialnego, służby, inspekcje straże, jednostki organizacyjne opieki zdrowotnej, a także organizacje pozarządowe
I przedsiębiorstwa” (art. 3 pkt 11). Wynika z tego, że wbrew założeniom art. 27 ust. 1 pkt 2, na podstawie art. 31 ust. 1 projektu polecenia byłyby
wiążące dla wszystkich przedsiębiorców, a więc także tych nienależących do kategorii podmiotów ochrony ludności (podmiotów nib działających na
rzecz ochrony ludności).

14. W razie odmowy wykonania polecenia, o którym mowa w ust. 1”S, niewłaściwego wykonywania tego polecenia albo braku skuteczności w realIzacji
działań koordynacyjnych wynikających z ohowiązywania jednego ze stanów, n któryrh mowo w art 77 ust. I pkt ?. i 3, przez organy samorządu
terytorialnego Prezes Rady Ministrów, na wniosek wlaściwego terytorialnie wojewody, może w drodze decyzji administracyjnej, orzec o przejęciu
zadań organów sainonządu tenytuilainego pizez wojewodę, na czas określony, w zakresie niezbqdnym do wykonania polecenia lub reaii2aLji zadań

koordynacyjnych wynikających z obowiązywania jednego ze stanów, o których mown w art. 27 ust. I pkt 2 i 3, zawiadamiając o tym ministra
wialc.iwego do spiaw wewnętiznydn (ut. 31 ust. 1).

15. ZgodnIe z zaiożeniami projektu „wykonywanie zadań objętych poleceniami wydanymi w stosunku dn przedsiębiorców następuje na pndstawie
umowy zawartej z przedsIębiorcą, przez wskazanego w decyzji:

1. ministra albo wojewodę—w przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów;
2. wojewodę—w przypadku decyzji wydawanych przez ministra;
3. starostę lub wójta—w przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra lub wojewodę (art. 31 ust. 13).

Prace związane z prowadzeniem przygotowań przez przedsiębiorców do realizacji zadań objętych poleceniami, mające charakter pianistyczny, są
finansowane ze środkówwiasnych (art. 31 ust. 14). .

16. W przypadku niezawarcia ww. umowy pomiędzy właściwym organem administracji I przedsiębiorca., zadania objęte poleceniami są wykonywane na
podstawie decyzji, o której mowa w ust 7 (art. 31 ust. 16), co oznacza, że Prezes Rady Ministrów mógłby, w drodze decyzji administracyjnej, orzec o
przejęciu zadań przedsiębiorców przez wojewodę: w celu wykonania tych zadań wojewoda mógłby ustanowić peinomocnlka do wykonania zadania,
czego koszty—jak się zdaje — miałby następnie pokryć przedsiębiorca (art. 31 ust. 11w zw.z art. Biust. 7peronrzloglamj.

17. Dokonując oceny proponowanych w projekcie regulacji należy wpierw odróżnić sytuację przedsiębiorców od sytuacjt jednostek samorz~dnr
terytorialnego (oraz samorządowych osób prawnych I jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). Stosownie do art. 14E~

Konstytucji RP w kompetencjach Prezesa RM leży m.in. ~nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach I formach określonych w Konstytucji
ustawacht. Dyskusyjne jest czy w ramach konstytucyjnego pojęcia nadzoru mieści się kompetencja do wydawania wiążących poleceń niebędących
następstwem uprzedniej weryfikacji stanu funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiących reakcję na stwierdzone



nieprawidlowości. Tym samym trudno zweryfikować, czy uprawnienie, które wprowadza w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego
projektowana ustawa mieści się w pojęciu „zwykłych środków konstytucyjnych”. W ocenie Instytutu Ordo luris można mieć jednak codo tego
poważne wątpliwości, Przede wszystkim nadzorowi podiega legalność dzialań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (art, 171 ust.
1 Konstytucji RP), co należy traktować jako „zwykiy środek konstytucyjny”, W tym zakresie nadzór realizuje się przede wszystkim w odniesieniu do
weryfikacji zgodności aktów prawa miejscowego przez wojewodów I wydawania w związku z tym rozstrzygnięć nadzorczych. Trudno zestawić
istniejące narzędzia nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i poleceniami, ° których mowa w projekcie. Te mają bowiem ewidentne
znamiona środków nadzwyczajnych”.

18. Tym mocniej wybrzmieć musi krytyka projektu w zakresie wyposażenia wskazanych wyżej organów do wydawania wiążących poleceń
przedsiębiorcom. Jest to zdecydowane przekroczenie konstytucyjnie określonych kompetencji Prezesa RM, a tym samym wyjście poza „zwykie środki
konstyt”icyjno” I wkroczenia w sferę, którą ustawa z~5~dniua zasirzega dla stanów nadzwyczajnych. Rozwiązanie takie godzi w szereg przepisów
Konstytucji RP, w tym w szczególności wart. 2 („zasada demokratycznego państwa prawnego), art. 7 (zasada legalizmu), art. 22 (zakaz ograniczania
wolności działalności gospodarczej w drodze innej niż ustawowa — a zatem np. poprzez polecenia, których treści ustawa nie precyzuje) oraz art. 31 ust.
3 (generalna klauzula limitacyjna) ustawy zasadniczej, W zależności od treści takiego polecenia dochodzić może do dalszych naruszeń.

19. Wydawanie poleceń przedsiębiorcom należy traktować także w kategoriach ograniczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
wolności kontraktowania czy swobody zbywania towarów I usług oraz kształtowania ich cen Choć art. 20122 Konstyttieji RP pnaadr.wior,o wstały w
rozdziale I tegoż dokumentu zatytułowanym „Rzeczpnspoiita”~ to nie sposób odmówić ort. 22 wninojclowegc,, charakteru. Zgodnie zaś z tym
przepisem ograniczenie wolności działalności gospodzirczej jest dopuszcaalne tylko wdrodze ustawy I tylko ze względu na ważny Interes publiczny przy
jednoczesnym uwzględnieniu wymogów stawianych przez art. 3” ust, 3 Konstytucji RP. Możilwoiś wprowadzenia ograniczeń Ł uwagi na kumileczność
zagwarantowania ładu społecznego jest także Integralnym elementem ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej, czyli społecznej gospodarki

ryrikuwej~. Wszelkie ograniczenia muszą spełniać wymogi art. 31 ust. 3, a w omawianym kontekście także art. 2 Konstytucji RP. Ponadto ograniczenIa
„ zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej dopuszczalne w świetle zapisu ustawowego ze względu na ważny interes publiczny I tak mają

charakter wyjątku I muszą być rozważane ścIśle, a nie w sposób rozszerzający. Dlatego nie można ich istnienia dorozumiewać, doniniemywać bądź

przyjmować w drodze analogiI!~, W świetle powyższych argumentów należy zdecydowanie rekomendować usunięcie tego rozwiązania z projektu.

20. Należy także odnotować, że projektowane rozwiązanie znalaztojuż swoje zastosowanie — nie bez kontrowersji — wczasie próby przygotowania tzw.
wyborów kopertowych, tj. wyborów na Prezydenta RP w 2020 r. Artykuł 11 ust 2 i 2a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem I zwalczaniem COVID”19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. poz. 374 ze zm.) pozwalsi, by Prezes Rady Ministrów z wiasne) inicjatywy lub na wniosek wojewody, Po poinformowaniu ministra właściwego do
spraw gospodarki, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawał poiecenia obowiązujące niektóre osoby prawne i jednostki organizacyjne
nicposladające osobowości prownoj oraz przodsiębiorców. Polecenia te mnialy być wydawane w rłrorlre dery,jI administraryjnej, pndi~gat
natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogloszenia, a także nie wymagały uzasadnienia. Prezes Rady Ministrów, wydając
przedmiotowe polecenia z własnej inicjatyw~ mógł wyznaczyć ministra odpowiedzialnego za zawarcie umowy. Artykuł 11 ust. 3 przedmiotowej
ustawy wskazywał zaś, że wykonywanie zadań, o których wyżej mowa, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez Prezesa Rady
Ministrów lub wyznaczonego ministra lub właściwego wojewodę i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której
dysponentem jest, odpowiednio, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony minister albo wojewoda. W powyższym przykładzie
historycznym przedsiębiorcami, którzy mIeli podjąć określone działania na polecenie Prezesa Rady Ministrów była Państwowa Wytwórnia Papierów
Wartościowych SA oraz Poczta Polska SA.

Wydawanie poleceń osobom

21. Szczególnie niebezpiecznym z perspektywy ochrony prawi wolności obywatelskich jest proponowany art. .32 projektu. Zgodnie zjego treścią „w czasie
ohowlązywania stanu zagrożenia albo stanu klęski żywiołowej funkcjonariusz Policji, Straży f~ranicznej, Państwowej Straty Pożarnej oraz żołnierz sil
Zbrojnych Rzccaypo;pohtej Polskiej realizlijąry 7adania rwlą7anp 7 wykonywaniem poleceń, o których mowa w art. 31 ust. „i”3. ma prawo wydawania
osobom poleceń określonego zarhowania się w granicach niezbqdnych do wykonania czynności związanych a reagowaniem na 7aistniale
zagrożenie lub klęskę żywiołową I w celu realizacji ustawowych zadań odpowiednio Pofliji, Straty Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Sil
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Nie ulega wątpliwości, że tak sformulowane uprawnienia wymienionych w przepisie funkcjonariuszy, korelować
będą z ograniczeniem praw lub wolności człowieka I obywatela. Podkreślenia wymaga, że użytyw proponowanym przepisie termin „osoby” wskazuje,
że adresatem poleceń jednocześnie obowiązanym do Ich wykonania byłby bez wyjątku każdy.

„22. W tym kontekście przypoumieć należy, że w demokratycznym państwie prawnym zasadą naczelną powinna być troska I dbaiośćo przestrzeganie praw
I wolności człowiekę. I chociaż wspomniane prawa i wolności nie mają charakteru absolutnego i szczególnie w sytuacjach zagrożenia zasadne może

: „ . być ich ograniczanie, to jednak obowiązująca Konstytucja RP ustanawla w tym zakresie pewne zasady, które wyznaczają dopuszczaine granice

„ Ingerencji państwa w sferę praw i wolności człowieka, Szczególne znaczenie w tym zakresie ma art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie a którym
~ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności I praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie I tylko wtedy, gdy są konieczne w
demolc,ratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publIcznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia I moralności publicznej, albo
woiności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać Istoty wolności I praw”. Przepis ten jednoznacznie wyraża zasadę ograniczoności

dopuszczalnej limitacjI praw I wolnnśc~im. Przepis art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyznacza pięć kryteriów dopuszczalności Ingerencji w sforę praw
„ czlowiek.. Należą do nich:

-„ . „ 1. wylęczność ustawy;

2. zasada proporcjonalności;
3. wymóg uwzględnIania zasad państwo dcmokratycznego,



4. nakaz realizacji Wymienionych w tym przepisie wartości, to jest bezpieczeństwo lub porządek pubhczny, ochrona środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, wolności i prawa innych osób;

5. zakaz naruszania Istoty wolności I praw~81. „

Mając na uwadze wyżej wymienione warunki dopuszczalności ingerencji państwa w sferę praw wolności, podkreślić trzeba, że uzależnianie dopuszczaino~~~
takiego ograniczenia od ustanowienia tychże ograniczeń .„tyiko W ustawie” stanowi „klasyczny element idei państwa prawnego. Jest to także Sformułowanie
wymogu odpowiedniej szczególowości unormowania ustawowego. Skoro ograniczenia konstytuc~nych praw I wolności mogą być ustanawiane „rtylkoa w
ustawie, to kryje się w tym nakaz kompletnoś~~ unormowania ustawowego, które musi samodzielnie określać wszystkie podstawowe elementy ograniczenia
danego prawa I wolności, tok oby jut na podstawie lektury pnepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys (kontur) tego ograniczenia.
Niedopuszczalne jest natomiast przyjmowan~~ w ustawie uregulowań blankietowych, pozostawiających organom wiadzy wykonawczej czy organom

Samorządu lokalnego Swobodę normowania ostatecznego ksztaltu owych ogranirzoij, a w szczególności wyzn~ctarria Ldkresu tych ograniczeń”~ą~. Oznacza
Lu, że przepisy ograniczające prawa I wolności cziowleka muszą mleć charakter precyzyjny, to jest takl, który pozwaia zrekonstruować wzorzec zachowania
jednostki (w tym zanlechari pewnych aktywności — na przykład zakaz opuszczania danego miejsca w godzinie policwnej) zwi~zany z wprowadzanym
ograniczeniem, Wszystkie elementy składające się na normę prawną powinny być zatem zawarte w przepisach ustawowych, tak by każdy, kogo ograniczenie
będzie dotyczyć, miał możliwość rekonstrukcji zarówno sytuacji, W której ograniczenie zaistnieje (hipoteza), pożądanego wzorca zachowania (dyspozycja)
oraz ewentualnych konsekwencji zachowania odmiennego od pożądanego (sankcja). Powierzenie dookreślenia w drodze rozporiącizenła lub aktu prawa,
miejscowego (czy tym bardziej polecenia) któregokolwiek ze wikawiyrj” elementów, wiąże się z niespełnieniem wymogu wprowadzania ograniczeń „tylko
w ustawie”. Blankietowy charakter unormowania zawartego w art. 32 analizowanego projektu nie pozostawia wątpliwości, te a jego lieści potencjalni
adresaci poleceń nie są w stanie zrekonstruować wyżej wymienionych elementów. Dodatkowo poważno zestrzelenia UutL”l także proponowana forrria
„cloukroślenia przepisów ustawowych. w przedstawionych wyżej okolicznościach można nawet rnryzykow.ć stwierdzenie, że wymienione w treścI
projektu polecenia miałyby Stanowić jakąś nową, nieznaną polskiemu prawu postać żródla prawa.

23. W tym mIejscu podkreślić należ% że choć sarno uregulowanie ograniczenia w akcie rangi ustawy nie jest wystarczające by uznać jego treść za zgodną
Konstytucją RP, to samo już nlespeimienle tego formalnego wymogu powinno zostać uznane za nIezgodne a ustawą zasadniczą, Wyraźnie w tym
zakresie wypowiedziaj sIę Trybunał Konstytucyjny, który potwierdzil, że 4wj odniesieniu do sfery wolności I praw człowieka zastrzeżenie wyiącznie
ustawowej rangi unormowania Ich ograniczeń należy pojmować dosłownie, z wykluczeniem dopuszczalności subdelegacji, tj. przekazania kompetencji
normodawaej Innemu organowi, analogicznie do wykluczenia takiej możliwości w odniesieniu do rozporządzeń wykonawczych względem

rtojustaw” .

24. Wobec braku precyzyjnego określenia zakresu pojęciowego terminu „poiecenie~ jak również sytuacji, mogących być podstawą wprowadzenia stanu
pogotowia lub stanu zagrożenia, w praktyce nie wydaje się możliwa ocena projektowanych rozwiązań z perspektywy pozostałych wymogów.
określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (tj. w szczególności wymogu proporqonainogci ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, wymogu
realizacji określonych w art 31 ust 3 wartoścI, wymogu nienaruszalności istoty wolności I praw), W takiej sytuacji jasnym się staje, że władcze
uprawnienia przyznane wymienionym w projekcie funkcjonariuszom, których wykonywanie w sposób nieunikniony oznaczać będzie ingerencję w
prawa I wolności człowieka I obywateia określone zostały w sposób raźąco sprzeczny z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W praktyce wprowadzenie tego
pt zepisu w życie — skutkująte powitaniem po stionie obywateli stanu niepewności I nieprzewl,JywainośLi to do sputzywajątyth na nitu obowIązków.
oznaczałoby istotne podważenie jednej z nadrzędnych w polskim systemie prawa zasady państwa prawnego.

25. Na marginesie dodać należy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami u.sjc.ż. wójt (burmistrz prezydent miasta) może wy~iawać poiecenua
wiążące organom jednostek pomocniczych kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony
przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego
dyspozycji I skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy (art. 9 ust. 2). Analogiczne uprawnienie przysługuje staroście na podstawie art.
10 ust. 2 u.s.k.ż., a także ministrowi na podstawie art. 13 ust I u.s.k.ż. Uprawnienia do wydawania wiąiących poieceń ograniczone są jednak do
konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego (kięski żywiołowej) oraz do organów administracji państwowej I samonądowej, sł,gb, inspekcji, straty,
etc. W obecnym stanie prawnym do kręgu adresatów poleceń ustawa nie zalicza —w przeciwieństwie do treści projektu. ogólnej kategorii „osób” iub
„przedsiębiorców” W projekcie zatem w nieuprawniony sposób rozciągnięto kategorię poleceń na nowe podmioty, w stanie zwyczajnego
firnkr.jnnowania pańęrwa (w ramach 7wycz~jnyrh (rorików konstytucyjnych) oraz w Stosunku rio podmiotów nlnpodlPgajjryrh podmirarnwi
pni~ra)ąr.em,, „

26 Ponadto, należy podkreślić, że prawa I wolności, co do których Konstytucja RP przewiduje możliwość wprowadzenia ograniczeń wykraczających poza
limit wyznaczony normą art. 31 ust. 3 (ewentualnie” szczególnymi łciauzuiami imitacyjnymi), zostaly enumeratywnie wymienione wart. 233 ust. 3
ustawy zasadniczej, Jak wskazuje doktryna, „ [pjrzepls art 233 ust. 3 Konstytucji RP określa I...) od strony pozytywno) kataiog konstytucyjnych praw i
wolności, co oznacza, że jakiekolwiek inne wolności i prawa nie podlegają ognniczenlorn z uwagi na stan klęski żywiołowej (podkr. KG). Mogą one
zatem być ograniczone wyiącznie na zasadach ogólnych określonych w

Konstytucji RP oraz ewentualnie przepisach szczególnych dotyczących
Poszczególnych wolności i praw (np. Mt. 53 „si S (bUpzLjlLjegajj~,pi/dor,q~meptyiew.st~ns2

Konstytucji RP)”~1. Zbiór prawi wolności mogących podlegać derogacji w stanieklęski żywiołowej obejmuje zatem: wolność dzialainości gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP), wolność osobistą (art_41 „Jst_2,...3J~,

Konstytucji RP), prawo donienaruszainości mieszkania (art, So
~Konstytucji RP), wolność poruszania się i pobytu na terytorium RP (art,,S2iisrj

Konstytucji RP), prawo do strajku

Konstytucji RP), prawodo wlasnoścu (art. 64 Konstytucji RP), wolność pracy (art. ~ ug, 1
~Konstytucji RP), prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (afl”.~

Konstytucji RP), prawo dowypoczynku Konstyturji



RP). W kontekście powyższego, nie jest zatem dopuszczalne wprowadzanie jakichkolwiek ograniczeń konstytucyjnych praw lub wolności (w tym w
drodze poleceń) innych niż wymienione w art. 233 ust. 3 ustawy zasadniczej, które — chociaż wydawałyby się np. autorowi polecenia zasadne i
potrzebne — wykraczałyby poza granice klauzuli imitacyjnej a art. 31. ust. 3 Konstytucji RP (bądź klauzul szczególowych).

Stan klęski żywiolowe)

21. W rozdziale 4 projektu ustawy znalazły się przepisy regulujące wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej. Jak już wspomniano, w tym zakresie
projekt zastępuje obowiązującą od 2002 r. ustawę o stanie klęski żywiołowej. W przeciwieństwie do obowiązującej regulacji (obecny art. 4 u.s.k.ż.)
projekt nie precyzuje zakresu ani czasu, na który moje zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. Należy jednak zauważyć, że kwestie te zostały
określone w samej Konstytucji, która w art. 232 stanowi, że w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszęcych
znamiona klęski żywIołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dlużtzy niż 30 dni, stan klęski
żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przediużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu”.

za. Analogicznie do aktualnie obowiązującej u.s.k.t. (art. 20121) projektowana regulacja przewiduje wart. 4243 możliwoś.~ I zakres ograniczenia prawi
wolności człowieka I obywateia wsytuacji wprowadzenia tego stanu nadzwyczajnego. Projekt przewiduje analogiczny do dotychczas obowiązującej
ustawy zakres ograniczeń, przy czym w proponowanym art. 43 ust. I pkt 7 projektu dostrzec można istotną różnicę względem obecnej regulacji. W
wyżej wymienionym przepisie, dotyczącym możliwości wprowadzenIa ograniczenia praw I wolności w postaci obowiązku poddania się określonym
czynnościom niezbędnym do zwalczani; chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promIeniotwórczych, pominięto istniejący obecnie
wymóg poddania się szczepieniom ochronnym (por. obowiązujący art, 21 ust 2 pkt 5 us.k.ż.). Pnwdopodnbnie jott to celowy siblug piojQktodawe~
który Po dwóch latach stanu epidemii chrialby uspokoić nastroje spolecano rozgrzóne przez przyjęty sposób zwal”~uilt. epidemii.

29. Niemożna jednak wykluczyć, że pominięcie wymogu poddania się szczepieniom ochronnym wynlka z dążenia da wyrainiejsze~o od3epaiow”uila
stanu klęski żywiołowej od stanu epidemii Oraz stanu zagrożenia epidemicznego. Jak już jednak wspomniano, dążenie to należy ocenić z rezerwą —

stan opidomil nie praynelety do konstytucyjnej kategc,ril.stunów nadzwyczajnych. Doświodczenia ostatnich lat pokazaiy tymczasem wyraźną tendencję
organów wladzy publicznej do wykraczania poza „zwykfeśrodki konstytucyjne” w związku z rozprzestrzenianiem się choroby uznanej za zakaźną.
Przypomnieć nalet”~ że niedopuszczalne jest stosowanie środków nadzwyczajnych w przypadku, gdy nie został wprowadzony żaden z konstytucyjnych
stanów nadzwyczajnych — tymczasem a sytuacją taką mieliśmy w związku z dzialaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania zakażeniom wirusem
Sars-CoV~2.

30. Należy zauważyć, że chociaż sformułowanie art. 43 projektu niemal odwzorowuje poprzednie uregulowania, to jego treść spotkała się a obawami I
krytykę opinIi społecznej. W związku a powyższym argument, iż podobne rozwiązania jiń funkcjonnwaly i nie budtliy kontrowersji należy uznać za
niewystarczający. W przypadku kontynuowania prac lógisiacyjnych nad projektem zakres ograniczeń, o których mowa w art. 42143 projektu powinien
zostać poddany szerokiej dyskusji, także parlamentarnej, w celu wypracowania rozwiązań akceptowanych społecznie.

32, W sposób analogiczny względem aktualnie obowiązującej u.s.k.Ż. (art. 22) uregulowana została kwestia wprowadzenia w stanie klęski żywiolowej
obowiązku świadczeń osobistych I rzeczowych (art. 44 projektu). W przeciwieństwie jednak do obowiązującej regulacji, art. 44 projektu zawiera
dodatkowy ust. 4, na podstawie którego ~Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi termin, zasady I tryb wykonywania świadczeń osobistych
lub rzeczowych, przy czym termin wykonywania świadczeń nie może być dłuższy niż termin obowiązywania stanu klęski żywiołowej”.

32. Proponowana regulacja ogranlcza krąg podmiotów uprawnionych do wprowadzenia ograniczeń wolności i praw czlowieke i obywatele oraz obowiązku
świadczeń osobisty czy I rzeczowych, W obowiązującym art. 23 u.s.k.ż. uprawnienia te przysługują co do zasady — w zależności od kompetencji .

wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście” i wojewodzie. Wart. 4$ projektu ustawy uprawnienie to zostało odebrane organom władzy
wykonawczej samorządów (wójtowi/burmistrzowi/prezydent0~~ miasta). Zabieg ten stanowi jeden z licznych w projekcie przypadków ograniczania
znaczenia I kompetencji samorządów w zarządzaniu potencjalnymi sytuacjamI kryzysowymi.

Projektowane rozwiązania pomocowe dotyczące przedsiębiorców

33. W rozrJ”lale 7 projektu przewidziano ~szczególne rozwiązania w związku z wystąpieniem klęski żywiolowej”. Pierwszą podstawową różnicą względem
aktualnego stanu prawnego jest brak przepisów przewidujących wypiatę przedsiębiorcom odszkodowań z tytuiu strat poniesionych w związku
ogloszeniem stanu klęski żywiołowej. Innymi slow~ w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w stanie kięski
żywiuluwej, w wyniku których przedsiębiorcy poniosą nieuniknione straty majątkowe, zgodnie z projektowaną regulację nie będzie im już
przysiugiwalo —jak jest obecnie — roszczenie o odszkodowanie ze Skarbu Państwa (aktualne art. 2 ust. I I art. 3 ust. I ustawy o wyrównaniu strat). Z
treści projektu wynłka, że uchylanych przepisów ustawy ° wyrównaniu strat nie zastąpią inne przewidujące analogiczne rozwiązania, lecz że

: - . przedsiębiorcy zostają pozbawieni możliwości uzyskania odszkodowania na wyżej wskazanych warunkach.

.„„. 34. OpinIowany projekt zowlera pewne propozycje Ilnansowego wsparcia przedsiębiorców w stanie klęski żywiołowej, którp jednak nie obPjmują
„ wyrównania szkód majątkowych spowodowanych ograniczeniem praw I wolności I — jak można zakładać — będą miały niewielkie praktyczne

„ zastosowanie w sytuacji ograniczenia lub zakazu działalności zarobkowej. Z treści art. 67 projektu wynika, że szczególne rozwiązania w związku
wystąpieniem klęski żywiołowej obejmować mają pomocz budżetu państwa iub jednostek samorządu terytorialnego na obszarze gmin szczególnie
poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęski żywiołówej (art. 67 In fine). W praktyce jednak, jak wskazuje art. 68 ust. 2 i 4 projektu, koszty
usprawiedliwionej wystąpieniem klęski żywiolowej nieobecności pracownika w pracy przez okres do 10 dnI roboczych obciążać będę nie budżet
państwa czy jednostki samorządu terytorIalnego, lea pracodawcę.



35. W przypadku poszkodowanego w wyniku klęski żywiołowej pracodawq~ który zatrudnia osoby niepelnosprawne, będzie on mógł wnioskować o
otrzymanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych przeznaczone na;

1. utrzymanIe miejsc pracy osób niepełnosprawnych zagrożonych iikwidacJą na skutek klęski żywioiowej,
2. odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek klęski żywiołowej infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności

zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepelnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, .

3. pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub
zniszczonych na skutek klęski żywiołowej,

4. usunięcie powstałych na skutek klęski żywioiowej szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych I architektonicznych w związku
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

5. dofinansowanj~, o którym mowa wart. 32 ust. I pkt I ustawy a dnia 27 sierpnia 2997v. O rehabilitacji zawodowej „I spolecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 1981 oraz z 2022 r. poz. 558), do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na iikwidację
skutków klęski żywiołowej w związku z zatrudnianiom i rehobiHtacJ~ osól, niepef nosprawr”ych (art. 69 pkt 1).

36. PrzedsIębiorca, O którym mowa powyżej, uprawniony będzie także do przeznaczenia środków zakładowego funduszu (ehabłiltacji osób

niepeinosprawnych na odtworzenie infrastruktury i wyposażenia, utraconych lub zniszczonych na skutek klęski żywiolowej miejsc pracy oraz
rehabilitacji osób niepełnosprawnych (art. 69 pkt 2). 2 projektu ustawy nie wynika, aby ww. formy pomocy finansowe) dia przedsiębiorców
zaangażowanych w aktywizecję zawodow4 osól, ntepeinosprawnych podlegały zwrotowi.

37. Natomiast utfinlonnie została ulegułowana kwestia wsparcia pozostałych przedsiębjorcóyc którzy w wyniku klęski żywiołowej zapn*st.dł lub ~iiaz~ąco
ugrzriiiuyłi działalność gospudareją. Zgodnie z art. 70 ust. 1. projektu, w sytuacji braku środków na wypiatę pracownikom wyna~rudtenie
przysiugującego La:

1. czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2. czas niewykonywania prac~ jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcw które zostały

bezpośrednio spowodowano klęską żywiołow4; „

3. wykonaną pracę, poiegającą na ochronie przed klęską żywiołową lub usuwaniu skutków klęski żywiołowej, mającą na celu utrzymanIe lub
przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej,

przedsiębiorcy mogliby liczyć „vyłącznie na nleoprocentowaną pożyczkę a Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na podstawie art. 71 ust. 1
pracodawca zobowiązany bylby do zwrotu części pożyczki niewykorzystanej na wyplaty dla pracowników, a do dnia 31 grudnia roku następującego po roku
otrzymania środków z pożyczki, niezaieżnie od istniejących w tym czasie okoilezności — do zwrotu całej kwoty otrzymanej pożyczki (art. 71. ust. 2).
Pracodawca zobowiązany do zwrotu pożyczki może wnioskować o jej umorzenie W określonych w projekcie sytuacjach; decyzję co do umorzenia albo
odmowy umorzenia pożyczki projektowana ustawa pozostawia do decyzji ministra właściwego do spraw pracy (art. 71 ust. 3).

3&Z treśd projektu nie wynika, aby przedsiębiorcy mogli liczyć na jakiekolwiek dodatkowe wsparcie finansowe w celu pokrycia strat w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, powstałych wwyniku wprowadzenia na terytorium Polski stanu klęski żywiołowej. W szczególności nie została
przewidziana żadna forma rekompensaty za okresy wstrzymania lub ograniczenia działalności gospodarczej wykonywanej jednoosobowo.

Projektowane rozwiązania pomocowe dotyczące osób fizycznych .

39. Proponowane uchylenie przepisów ustawy O wyrównaniu strat w części dotyczącej stanu klęski żywiołowej, w przypadku ogłoszenia tego stanu
nadzwyczajnego, odbędzie się również ze szkodę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z aktualnie obowiązującym
att. 2 ust. 1 ustawy o wyrównaniu strat, roszczenie o odszkodowanie za straty majątkowe poniesione w następstwie ograniczenia wolności i praw
człowieka I obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego przysługuje nIe tylko przedsłębiorc”~ lecz każdemu. Zatem każdy obywatel, który uargumentuje
poniesienie straty majątkowej na skutek ograniczenia jego praw lub wolności, ma szansę uzyskać jej wyrównanie z budżetu państwa.

40 Rurj* lal 8 pn,jrM „J rewir ° P Irplsy okir łnjqr:r rilpeinir nr)wr zasady ~Wierjr 7t nie łsifllory the sycili liry” lny” ii p”ni kii”J•iwet”y: Is w wynikci
wystąpienia kFtski żywiołowej, Pt zepisy projektu pi zewłdują utlałełanie rudzinoas I osobom samotnio gospodat-ujątyni wyiętznio zasiłku celowo8,, na
zaspokojenie potrzeb bytowych i mieszkalnych w sytuacjach, w których zniszczeniu albo uszkodzeniu uległ dom lub lokal, w którym osoby te prowadzą
gospodarstwo domowe. Wysokość I warunki udzielenia zasiłku określone zostały w art. 78—84 projektu ustawy. Wart. 84 przewidziano możliwość
ograniczenia 050% wysokości zasiłku przeznaczonego na odbudowę, remont zakup innego lokalu mieszkalnego, etc. w przypadku, gdy poszkodowany
nie posiadał ubezpieczenia budynku lub lokalu. .

4”i.Stosownie do art. 228 ust. 4 KonstytucjI RP ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających
ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i prow człowieka i obywatele, wtym wolności prowadzenia dzialainości goipodarczej. Pomimo,
że Konstytucja nie obliguje do wprowadzenia takich reguiacji, to wyraźnie widocznym jest, że ustrojodawca uznał je za pożądane. Nie ulega
wątplIwości, że tego typu rozwiązania prawne uznać trzeba za zasadne z perspektywy ochrony obywateli przed ryzykiem niewspółmiernego do
zagrożenia korzystania z władczych prerogatyw państwa, Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na podnoszoną często w debacle publicznej tezę, że
obowiązujące przepisy ustawy o wyrównaniu strat slanowily skuteczny środek powstrzymujący organy państwowe przed nadmierną (a więc
nieproporcjonalną) względem zagrożenia Ingerencję w sferę konstytucyjnych praw I woiności (w tym przedsiębiorców) w związku z występowaniem
zakażeń wirusem Sars-cov-2. W projektowanym stanie prawnym znacząco obniżony zostanie koszt (finansowy i polityczny) wprowadzónla stanu klęski
żywiołowej, co z jednej strony pozwoli zapewne na szybszą reakcję pSóstwa w sytuacjach kryzysowych lecz z drugiej strony stanowić będzie
niehpzpieczpństwn nadużywania stanu nadzwyczajnego do funkcjonowania państwa w otoczeniu ograniczonych praw I wolności obywateli. Naióty
zatem rekomendować wprowadzenie do projektu przepisów, które zapewnią możliwość skutecznego ubiegania się o wyrównanie strat
majątkowych wynikających z ograniczenia wczasie stanu klęski żywiołowej wolności I praw człowieka i obywateia w rozsądnym czasie I procedurze
gwarantującej rzetelne ustalenie rozmiarów tych strat,



Przepisy karne

42. Na podstawie art. 125 projektu niestosowanie się do niezgodnych z przepisami Konstytucji RP poleceń ingerujących w zakres praw I wolności
cziowieka I obywatela w zamyśle projektodawcy wiązaioby się z odpowiedzialnością karną (sankcja w postaci kary aresztu albo grzywny). Wobec
braku jakiegokolwiek odmiennego uregulowania, wydaje się, że przewinienia takle traktowane byłyby jak przestępstwa, a nie wykroczenia.
Przypomnieć wypada przy tym, że zgodnie z przepisami projektu ustawy, wspomniane wlążące obywateli polecenia mogliby wydawać funkcjonariusze
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej I żołnierze, również w czasie tzw. stanu zagrożenia, który nie jest jednym z konstytucyjnych
Stanów nadzwyczajnych, a zatem dotyczy jakiejś bliżej nieokreślonej sytuacji kryzysowej, dla zażegnania której wystarczające są zwykłe środki
konstytucyjne (art. 228 ust. 1 KonstytucjI RP).

43. Szczegółowe przepisy określające zakres odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie nakazów I zakazów wstanie klęski żywiołowej zostaiy ujęte w
odrębnym art. 126 ust. I projektu. Zgodnie pkt 9 tego przepisu karze aresztu albo grzywny podlegałyby także osoby odmawiające poddania się
szczepieniom ochronnym, kt6ryto obowIązek jednak nie zostałwyniienionyw art. IB ust. 1 pkt 7 projektu. Ponadto, z Lieści umawianego art. 126 ust.
I wynika, że pociągnięcie do odpowiedzialności za niepoddawanie się obowiązkowi kwarantanny mogłoby nastąpić na podstawie dwóch odrębnych
przepisów (art 126 ust. 1 pkt 9 I 10). W związku z riieumleszczeniem w projekcie wymogu poddania się szczepieniom ochronnym, przepis
penailzujący niepoddanie się im nalety z projektu wykreś lIt.

Podsumowańie „

44. biorąc pod uwagę proponowane w projekcie stan pogotowia (w zakresie, wjakim umożiiwia wydawanie wiążących poieceń przedsiębiorcom, a także
jednostkom samorządu terylorłainego, ich osobóm prawnym I jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej) I stan zagrożenia,
niaieży podkreślić, że W przypadku ich wprowadzenia mielibyśmy do czynienia z sytuacją określaną w doktrynie jako „hybrydowy stan

112]
nadzwyczajny~_. Sytuacja taka zaistnIała na skutek działań podejmowanych przez państwo w celu zredukowania skutków tzw. pandemii COV1D”19.
W odniesieniu do takich przypadków trzeba podkreślić, że w literaturze wskazuje się, iż „(sjtan klęski żywiołowej, podobnie jak pozostałe stany
nadzwyczajne, to pojęcie normatywne. Ma aspekt materialny składający się z przesłanek wskazanych w art. 228 ust. I I List. 5 wraz a art. 232

[13)Konstytucji oraz aspekt formalny, którego elementy określa art. 228 ust. 2, ust. 3 I art. 232 Konstytucji”......~. Rodzaj I charakter działań
podejmowanych przez państwo, mających na celu zażegnanie sytuacji kryzysowej, w tym stosowanie środków ingerujących w prawa I wolności
jednostek ponad granice wyznaczone przez all. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wskazuje na wypełnienie przestanek z art. 22? ust. 1 I ust. 5 oraz art. 232
Konstytucji RP, składających się na aspekt materialny stanu klęski żywioiowej. Z drugiej strony, w przypadku dziaiań podejmowanych w ramach
przeciwdziałania zakażeniom SARS-C0V.2 szczególny tryb wprowadzania stanów nadzwyczajnych nie zostai zastosowany, w związku z czym pominięty
zostal aspekt formalny stanu klęski żywloiowej.

45. Analizowana sytuacja ma co najmniej dwie istotne, konsekwencje. Po pierwsze — wobec braku zachowania elementu formalnego stanu
nadzwyczejnego ograny państwowe sq ograniczona klauzulami ilmltacyjnymi z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, cow sinególności rnnarla, ta w swnirh
działaniach nie mogą korzystać z możliwości giębszej ingerencji w sferę prawi wolności jednostki. W literaturze podkreśla się, że „[b)rak wypeinienla
przez Radę Ministrów obowiązku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie oznacza, że organy wladzy publicznej są zwolnione z obowiązku
zapobiegania I zwalczania szczególnych zagrożeń. Powinny więc postępować w taki sposób, by w jak największym stopniu chronić obywateli przed
występującymi zagrożeniami, maksymaiizować efektywność swych działań, nie doprowadzając równocześnIe do ograniczania praw człowieka w
sposób niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji”~ Po drugie—sytuacja, w której pomimo istnienia określonych okoliczności, stan nadzwyczajny nie zostaje
wprowadzony, może.wskazywać, że w ocenie Rady Ministrów sytuacja ta nie jest w takim stopniu kryzysowa, że uzasadniałaby ogłoszenie stanu klęski
żywiołowej, a zatem że kraj powinien dalej funkcjonować w „normainym” trybie. Konstytucja RP bowiem nłe przewiduje żadnych stanów

pośrednit.h~!~~, jakkolwiek zostałyby nazwane tay zdefiniowane ptzez ustawodawcę zw”yłdcgu. W lokins piaypadku (np. sianu zagrożenia)
pozbawione uzasadnienia jest wp,”owadzanie daleko id4cych obostrzeń, jak np. zamykanie większości dziedzin gospodarki, a które zgodnie
Konstytucją RP mogłyby znaleźć podstawy w stanie nadzwyczajnym. Laistnienie samych „natelialnych pizesianek stanu nadzwyczajtiego jesi

niewystarczająco dla stosowania barcizl”zj „alawyt rnęj kłac,,iiłi łlnsiiaryjnsj „ arm 770 „itt S Konsłyturjł11”5~. NssI~iyjrdnr,łc pamiętać, tn I ta wymaga, by
dziaianla podejmowane w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego odpowiudaiy stopniowi zognsżeniu i zmicizoły do jak nojszyb~zego
przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

ia. W związku licznymi uchybieriiamr,i I kontrowersyjnymi rozwiązaniami oraz w świetie powyższych argumentów należy rekomendować zaniechanie
dalszych prac nad opiniowanym projektem ustawy. W przypadku jednak politycznej wok uchwalenia ustawy mimo wszystko, konieczne jest
skierowanie projektu do podkomisji, która mogłaby szczegółowo przeanalizować jego założenia I zaproponować zmiany niwelujące opisane wyżej
istotne wady projektu.

47W przypadku kontynuowania prac nad projektem należy także zmodyfikować określenie terminu wejścia w życie przepisów. Przyjęcie w projekcie
„ sztywnej daty I stycznia 2023 r. wobec trwających prac nad projektem, oznaczać może, że odbiorcy nowych norm (przede wszystkim przedsiębiorcy)

mogą zostać zaskoczeni potrzebą natychmiastowego dostosowania się do zmienionej sytuacji prawnej. Okoliczność taką należy uznać za sprzeczną w
szczególności z zasadą państwa prawnego określoną wart. 2 Konstytucji RP. Jednocześnie zauważyć trzeba, że art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów

[16)normatywnych I niektórych innych aktów prawnych_...._ dopuszcza możliwość okreśienia wdanym akcie normatywnym dłuższego vacatio legis, cow
analizowanym przypadku jest dodatkowo uzasadnione z uwagi na zasady demokratycznego państwa prawnego. W konsn.kwenrji, W wypadku podjęcia

„ . decyzji ° uchwaleniu analizowanego aktu prawnego (uwzględniającego ww. konieczna „miany) nai~ty pnstuinwat istaipnip 7asadnagn nkrpsu co
najmniej 2 mIesięcy vocalic legis.
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