
 

Legalność 

obostrzeń  
Poradnik dla policji   



Szanowni Państwo,  

poprzedni rok charakteryzował się dużą częstotliwością zmian w prawie. Nadążanie za wciąż 

zmieniającymi się, niekiedy z dnia na dzień, przepisami rodziło spore trudności zarówno w 

środowisku prawniczym jak i w służbach publicznych oraz u samych obywateli. Do tej pory 

możemy być świadkami wielu sporów interpretacyjnych. Prawo stanowione w czasie 

obowiązywania stanu epidemii poprzez formę rozporządzenia spotkało się z dużym 

sprzeciwem środowisk prawniczych, które to zakwestionowało rangę aktu prawnego jakim 

jest rozporządzenie1. Mimo protestu prawników, sędziów czy wykładowców akademickich 

niestety nadal Rada Ministrów posługuje się niewłaściwą formą prawną wydając coraz to 

nowe nakazy i zakazy w postaci rozporządzeń. W związku z powyższym niezbędnym jest 

uświadomienie obywateli, a w tym także funkcjonariuszy publicznych, które przepisy prawne 

mają swoją faktyczną podstawę prawną oraz które z nich są zgodne z zasadami państwa 

prawa.  

  

 
1P. Tuleja, Pandemia Covid-19 a Konstytucyjne stany nadzwyczajne, Palestra 9/2020, M. Małecki, D. 
Kwiatkowski, Restrykcje stanu epidemii, Krakowski Instytut Prawa Karnego, Kraków 2020, 
https://bezprawnik.pl/zakaz-przemieszczania-sie-rozporzadzenie/, https://legalis.pl/rozporzadzenie-covidowe-
ograniczajace-swobode-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-niezgodne-z-konstytucja-rp/. 

https://bezprawnik.pl/zakaz-przemieszczania-sie-rozporzadzenie/
https://legalis.pl/rozporzadzenie-covidowe-ograniczajace-swobode-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-niezgodne-z-konstytucja-rp/
https://legalis.pl/rozporzadzenie-covidowe-ograniczajace-swobode-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-niezgodne-z-konstytucja-rp/


Wstęp 

Aby nieco przybliżyć problem trzeba sięgnąć do podstawowych zasad jakimi cechuje 

się państwo prawa. Prawo definiuje się jako system norm, które mogą mieć charakter nakazu 

lub zakazu określonego zachowania. W zależności od podmiotu, do którego dana norma jest 

kierowana powinna zostać ona umieszczona w odpowiednim akcie normatywnym. W 

Polskim systemie prawa obowiązuje hierarchizacja aktów prawnych, co oznacza, że akty 

niższego rzędu muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu, czyli każdy akt prawny (ustawa, 

rozporządzenia, akty prawa miejscowego) musi być zgodny z Konstytucją, która jest 

najwyższa w hierarchii2. Konstytucja RP prócz tego reguluje podstawowe prawa i wolności 

jednostki m.in.: wolność działalności gospodarczej (art. 20), wolność osobistą (art. 41) czy też 

wolność poruszania się (art. 52). Warto nadmienić, że niektóre z gwarantowanych przez 

Konstytucję praw i wolności może być ograniczane w „drodze ustawy i tylko wtedy, gdy są 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego."3. Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w pełnym składzie 

uznał, że w zakresie maksymalnego ograniczenia wolności działalności gospodarczej, 

aktualny pozostaje zakaz naruszania istoty tej wolności wynikający z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

RP4. Istotę wolności działalności gospodarczej stanowi treść zawarta w art. 2 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019, poz. 1292), zgodnie z którym 

podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego 

na równych prawach.  

W przypadku wystąpienia wspomnianego zagrożenia (zewnętrznego, wewnętrznego lub 

naturalnego) dla bezpieczeństwa obywateli, Konstytucja RP przewiduje możliwość 

wprowadzenia tzw. stanów nadzwyczajnych (np. stan klęski żywiołowej, który został 

przewidziany dla sytuacji związanych z katastrofami naturalnymi), które różnią się od siebie 

w zależności od grożącego obywatelom zagrożenia. Obecna sytuacja prawna związana z 

wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa na terenie naszego kraju narusza powyżej 

przedstawione zasady porządku prawnego, na których jest oparty cały system prawny.  

 
2P. Tuleja, Źródła prawa [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, C.H. Beck, Warszawa 2014. 
3Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, art. 31 
4Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r., sygn. akt Kp 1/09 



Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych a 

akt wyższego rzędu 

Obecnie wszystkie nakazy i zakazy zachowań wydawane są w formie rozporządzeń na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1239) (dalej: Ustawa z dn. 5.12.2008 r. o 

zapobieganiu). W tym miejscu należy nadmienić, że powyższe działanie jest rażąco sprzeczne 

m.in. z linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego, które stanowi, że ustawa musi 

samodzielnie określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności5. Warto 

również zaznaczyć, że przewidzianym mechanizmem do walki m.in. z chorobami zakaźnymi 

jest wcześniej wspomniany stan klęski żywiołowej, ponieważ przez katastrofę naturalną 

należy także rozumieć zdarzenie związane z działaniem sił natury m.in. masowe 

występowanie chorób zakaźnych u ludzi (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o stanie klęski 

żywiołowej)6. Sam charakter aktu prawnego jakim jest rozporządzenie jest wyłącznie 

techniczny i nie powinno się w nim zamieszczać przepisów, które mają zasadnicze znaczenie 

z punktu widzenia praw i wolności jednostki.  

Następną kwestią świadczącą o braku legalności nakazów i zakazów zamieszczanych 

w rozporządzeniach jest to, że upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do wydania 

takich rozporządzeń, zawarte w art. 46b pkt 2-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. nie zawiera 

jakichkolwiek wytycznych co jest sprzeczne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Z przytoczonego 

przepisu Konstytucji wynika, że upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania 

rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne7 dotyczące 

 
5Por. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98; z dnia 28 czerwca 
2000 r., sygn. akt K 34/99; z dnia 20 lutego 2001 r., sygn. akt P 2/00; z dnia 10 kwietnia 2001 r., sygn. akt U 
7/00; z dnia 3 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 32/99; z dnia 11 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 16/00; z dnia 19 lutego 
2002 r., sygn. akt U 3/01; z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. akt P 10/02; z dnia 16 marca 2004 r., sygn. akt K 22/03; z 
dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt SK 43/06; z dnia 5 grudnia 2007 r., sygn. akt K 36/06; z dnia 5 lutego 2008 r., 
sygn. akt K 34/06; z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt P 23/07; z dnia 19 maja 2009 r., sygn. akt K 47/07; z dnia 
7 marca 2012 r., sygn. akt K 3/10. 
6Wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 listopada 2020 roku, sygn. akt II SA/Sz 765/20 
7Jak stanowi § 66 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 
sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283; dalej: z.t.p.): "Wytyczne dotyczące treści 
rozporządzenia są wskazówkami wyznaczającymi treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego treści. W 
wytycznych można wskazać w szczególności: 1) rozstrzygnięcia, których nie wolno przewidzieć w 
rozporządzeniu; 2) granice, w jakich muszą zmieścić się rozstrzygnięcia rozporządzenia; 3) wymagania, jakim 
mają odpowiadać rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu; 4) cele, jakie mają zostać osiągnięte przez 
rozporządzenie; 5) okoliczności, jakie należy uwzględnić, tworząc rozporządzenie 



treści aktu. Oznacza to, że ustawodawca musi nie tylko określić organ upoważniony do 

wydania rozporządzenia, ale w ramach wytycznych powinien także określić zakres materii 

normowanej w rozporządzeniu, wyznaczyć do pewnego stopnia treść rozporządzenia lub 

sposób uczynienia użytku z kompetencji do jego wydania. Ponadto, rozporządzenie nie może 

wykraczać w sferę materii prawnych i regulować innymi ustawami, czyli przekształcać treści 

w nich zawartych, dokonywać ich modyfikacji8.  

Błędna interpretacja przepisów Ustawy o zapobieganiu i 

zwalczaniu chorób zakaźnych 

Mimo tego, że sama forma uregulowań wolności i praw jednostki w rozporządzeniu 

wyklucza możliwość ograniczenia tychże praw w tej formie aktu prawnego, tak również sama 

treść rozporządzeń jest sprzeczna z delegacją ustawową zawartą w ustawie z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Artykuł 46b 

wspomnianej ustawy, reguluje co może być zawarte w takim rozporządzeniu, m.in.:  

„1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4,  

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców,  

8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich 

zabezpieczenia.9” 

Nie bez powodu wymienione punkty mają jeden wspólny mianownik jakim jest ograniczenie. 

Problematycznym w tej kwestii może być znaczenie słowa ograniczenie i w tym przypadku 

należy zasięgnąć do jednej z wykładni prawa – wykładni językowej, która jest odpowiedzialna 

za ustalenie znaczenia słów zawartych w przepisach10. Słowo ograniczenie wg definicji 

zawartej w słowniku języka polskiego PWN oznacza 1. normę, przepis, zarządzenie krępujące 

czyjąś swobodę działania; 2. brak szerszych horyzontów myślowych; 3. ograniczony charakter 

czegoś11. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że ograniczenie nie jest równoznaczne z 

całkowitym uniemożliwieniem działania, a jedynie jest okrojeniem swobody działania. 

Przypadek rozporządzeń Rady Ministrów oraz zawarte w nich ograniczenia przybrały formę 

 
8Wyrok Trybunały Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r., P 9/01, OTK-A 2002, Nr 2, poz. 14 
9 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
10L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010. 
11https://sjp.pwn.pl/sjp/ograniczenie;2494429.html (11.02.2021) 

https://sjp.pwn.pl/sjp/ograniczenie;2494429.html


całkowitego zakazu działalności gospodarczej wymienionych tam podmiotów (m.in. ujętej w 

PKD w podklasie 56.10.A) z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i 

podawaniu żywności na wynos lub jej dostarczaniu. Ograniczeniem działalności spełniającym 

przesłanki zawarte w ustawie z dn. 5.12.2008 r. o zapobieganiu byłoby działanie, które 

umożliwiałoby prowadzenie działalności w pewnym stopniu zarówno stacjonarnie jak i na 

wynos, które jednak nie znalazło swojego umiejscowienia w przepisach rozporządzeń Rady 

Ministrów.  

Czym jest „ograniczenie”? 

 Przy redagowaniu treści rozporządzeń została również naruszona podstawowa istota 

wolności działalności gospodarczej, o której mowa była wcześniej, w której to 

podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego 

na równych prawach. Kolejne rozporządzenia Rady Ministrów konsekwentnie wyznaczały, 

które rodzaje działalności gospodarczej podlegają ograniczeniom, co jest sprzeczne przy 

użyciu środków, którymi postanowili posłużyć się rządzący. Jedynym (!) wyłączeniem, w 

którym prawodawca może ingerować w konstytucyjną wolność działalności gospodarczej 

jest korzystanie ze środków przewidzianych w art. 233 Konstytucji RP, czyli stanów 

nadzwyczajnych.  

Interpretacja przepisów art. 160 oraz 165 Kodeksu karnego 

 Przy interwencji w zbiorowiskach osób, często przez funkcjonariuszy przytaczany jest 

art. 160 lub 165 Kodeksu karnego, który stanowi o narażeniu na niebezpieczeństwo lub 

sprowadzeniu niebezpieczeństwa powszechnego. Niezbędnym jest wyjaśnienie poniżej 

przedstawionych przepisów w celu ich zrozumienia i poznania w jakich okolicznościach mogą 

być stosowane.  

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Jeżeli chodzi o pierwszy z przytoczonych przepisów kodeksu karnego (art. 160 KK), nie 

ma możliwości jego stosowania przez funkcjonariuszy, ponieważ jak zostało opisane w §5 

przytoczonego przepisu – ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.  W 

stanie epidemii koronawirusa ciężko komukolwiek przypisać umyślność, zwłaszcza jeżeli 

zachowuje wszystkie niezbędne środki ochrony tj. dezynfekcja i zakrycie ust i nosa. Celowo 

nie został wspomniany dystans społeczny, dlatego że nie jest możliwym w każdym miejscu 

zachować odległość 2m.  

 Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku stosowania przepisu art. 165 Kodeksu 

karnego. Niebezpieczeństwo z przytoczonego wyżej przepisu musi charakteryzować się 

rozległością zagrożenia dla określonej lub nieokreślonej, ale zawsze większej zbiorowości 

ludzkiej. Musi być ono realne i konkretne12. Jednocześnie zachowanie sprawcy musi być 

określone, konkretne i dające się udowodnić. Taką interpretację przedstawił m.in. Sąd 

 
12 Wyrok Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2007 r., sygn. akt II Aka 160/11, KZS 2001, Nr 9, 
poz. 79 

„Art.  160.  [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] 
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
… 
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
… 
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek 
pokrzywdzonego.” 
 

„Art. 165 [Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego] 

§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla 

mienia w wielkich rozmiarach: 

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo 

zarazy zwierzęcej lub roślinnej” 

… 

- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 



Najwyższy w wyroku z dnia 12 czerwca 1987 roku13. Chodzi o narażenie życia i zdrowia 

człowieka na niebezpieczeństwo nie tylko powszechne, lecz również konkretne, nie zaś 

abstrakcyjne. Stosowanie omawianego przepisu przez funkcjonariuszy zakłada z góry, iż 

każdy obywatel jest potencjalnie nosicielem wirusa co jest sprzeczne z definicją ustawową 

„podejrzanego o chorobę zakaźną” oraz „podejrzanego zakażonego”, które stanowią, że:  

• w przypadku „podejrzanego o chorobę zakaźną” takim podmiotem jest 

„osoba, u której występują objawy kliniczne.”  

i w przypadku  

• „podejrzanego o zakażenie” – „osoba, u której nie występują objawy 

zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a 

charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają 

podejrzenia zakażenia”.  

Powyższe definicje jasno określają jakie czynniki muszą wystąpić by uznać kogoś za jedną z 

dwóch wyżej wymienionych osób. Przede wszystkim należy ustalić źródło zakażenia (czy w 

ogóle istnieje) i czy faktycznie do takiego zakażenia doszło. Samo przebywanie w 

przestrzeni publicznej nie jest równoznaczne ze stycznością czynnikiem zakaźnym, bowiem 

nie wiadomo bez odpowiednich badań czy testów czy ktoś w ogóle w otoczeniu jest osobą, 

która może nosić wirusa. Aby obywatel mógł być zdefiniowany jako „podejrzany o chorobę 

albo zakażenie” jednocześnie funkcjonariusz musiałby (obligatoryjnie!) wykazać: objaw 

kliniczny lub odchylenie od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych albo styczność 

ze źródłem zakażenia oraz że charakter czynnika zakaźnego i okoliczności uzasadniają 

podejrzenie zakażenia. Brak symptomów choroby zakaźnej eliminuje więc wypełnienie 

znamion przestępstwa z art. 165 KK14. Zakładając, że powyższe rozważania są błędne i 

dopuścić możliwość założenia, że każdy obywatel jest potencjalnie chorym lub zakażonym 

(co jednak jest sprzeczne z definicjami ustawowymi), przestępstwo z art. 165 KK może być 

popełnione umyślnie jak i nieumyślnie. Działaniem umyślnym musi być oczywiście wiedza o 

tym, że jest się nosicielem choroby lub wirusa. W literaturze dodatkowo podkreśla się, że 

 
13 Sygn. akt III KR 205/87, OSNPG 1988, Nr 8, poz. 79; M. Bojarski, w: M. Bojarski (red.), Prawo karne 
materialne, 2010 s. 479. 
14 Wyrok Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 1992 r., sygn. akt II Akr 116/92, OSA 1993, Nr 
10, poz. 55 



osoba, która przewozi chorego na chorobę zakaźną taksówką – przynajmniej przewiduje i na 

to się godzi, że spowoduje rozszerzenie się tej choroby15. Jednakże, jak zostało wykazane w 

tym przykładzie obie osoby (a co najmniej jedna z nich) musi mieć pełną świadomość swojej 

choroby. Działaniem nieumyślnym jest nieprzestrzeganie obecnie obowiązujących 

przepisów. Jak zostało wykazane wcześniej, rozwiązaniem, które mogłoby nałożyć na 

obywatela określone nakazy i zakazy zachowań, jednocześnie ograniczających jego 

podstawowe prawa i wolności gwarantowane przez Konstytucję RP – byłoby wprowadzenie 

jednego ze stanów nadzwyczajnych, a stanem adekwatnym, który umożliwiłby skuteczną 

walkę z epidemią jest stan klęski żywiołowej. Zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 42, która 

przewiduje, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu 

zabronionego – brak przestrzegania nakazów i zakazów w akcie hierarchicznie 

nieodpowiednim do ograniczania swobód obywatelskich nie jest przestępstwem czy też 

wykroczeniem.  

Notatka służbowa a uprawnienia policji 

 Ostatnimi czasy, przy okazji interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

przedsiębiorców otwierających swoje działalności gospodarcze uwagę zwróciła praktyka 

policji. Funkcjonariusze policji, którzy z różnych względów, najczęściej bezpodstawnych 

interweniowali w takim lokalu sporządzali „notatkę służbową”, którą to następnie 

udostępniali Sanepidowi. Abstrahując już od samego charakteru takiego dokumentu, który 

według obecnych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – nie jest 

dokumentem urzędowym16, ponieważ nie jest sporządzony przez organ państwowy17, to 

samo działanie funkcjonariuszy policji budzi spore zastrzeżenia co do udostępniania takich 

dokumentów. Powyższe działanie jest przede wszystkim sprzeczne z art. 20 ustawy o Policji, 

ponieważ funkcjonariusze mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w celu realizacji 

własnych ustawowych zadań. Jednakże, powyższa praktyka policji nie mieści się w jej 

kompetencjach w myśl art. 14 ustawy o Policji co potwierdził ostatnio również Wojewódzki 

 
15 O. Chybiński, W. Gutekunst, W. Świda, Prawo karne, s. 68 
16 Art. 76 § 1, Kodeks postępowania administracyjnego 
17 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kary-administracyjne-dla-obywateli-na-podst-notatek-policyjnych-bez-
podstaw-rpo-do-mswia  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kary-administracyjne-dla-obywateli-na-podst-notatek-policyjnych-bez-podstaw-rpo-do-mswia
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kary-administracyjne-dla-obywateli-na-podst-notatek-policyjnych-bez-podstaw-rpo-do-mswia


Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2021 roku18. Dlatego też takie zachowanie 

trzeba uznać za sprzeczne z obecnie obowiązującym prawem.  

Uprawnienia strażników gminnych (miejskich) 

W tym miejscu należy również odnieść się do uprawnień strażników gminnych 

(miejskich), którzy biorą czynny udział wraz z funkcjonariuszami policji w egzekwowaniu 

przepisów ustawy o zapobieganiu oraz rozporządzeń Rady Ministrów. Strażnicy gminni mają 

określony charakter zadań, a w szczególności zobowiązani są do egzekwowania przepisów 

porządkowych. Przepisy rozporządzeń Rady Ministrów oraz ustawy o zapobieganiu nie mają 

jednak charakteru przepisów porządkowych. Dodatkowo w odpowiedzi na interpelację posła 

na Sejm RP - Konrada Berkowicza w sprawie uprawnień strażników gminnych (miejskich)19, 

Sekretarz Stanu Maciej Wąsik przytoczył przepis art. 7 ustawy z dnia 28 października 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112), która upoważnia wojewodę do 

zarządzenia, na czas określony, użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z 

Policją w związku z wystąpieniem różnych sytuacji kryzysowych. Przepis art. 7 odsyła 

natomiast do art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o strażnikach gminnych, z którego możemy 

dowiedzieć się, że działaniami w ust. 1 i 3 są: ochrona spokoju i porządku w miejscach 

publicznych oraz współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i 

zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych 

oraz innych miejscowych zagrożeń. Niezbędnym do usuwania skutków klęsk żywiołowych 

jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej20, który na ten moment nie został wprowadzony. 

Oznacza to, że strażnicy gminni (miejscy), nie mają odpowiednich uprawnień do 

egzekwowania przepisów ustawy z dn. 5.12.2008 r. o zapobieganiu jak i rozporządzeń Rady 

Ministrów, które zresztą i tak nie posiadają odpowiedniej podstawy prawnej i są sprzeczne z 

Konstytucją RP.  

  
 

18 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-skarzy-do-wsa-kar%C4%99-mazowieckiego-sanepidu-10000-zl  
19https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVFCZG 
20Art. 232 Konstytucji RP „W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych 
noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. 
Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.” 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-skarzy-do-wsa-kar%C4%99-mazowieckiego-sanepidu-10000-zl
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVFCZG


Zakończenie 

  Wolność oznacza swobodę podejmowania aktów woli i ich wyboru, inaczej mówiąc, 

oznacza swobodę decydowania o własnym postępowaniu. Zgodnie zaś z art. 37 ust. 1 

Konstytucji każdy, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i 

praw zapewnionych w Konstytucji. Oznacza to zapewnienie każdemu obywatelowi prawa do 

nieskrępowanego korzystania z przyznanych mu praw i wolności, jeżeli w sposób zgodny z 

prawem to korzystanie nie zostało ograniczone. Mając na uwadze powyższe rozważania, 

przytoczone argumenty oparte jednocześnie na orzecznictwie i literaturze można z całą 

pewnością stwierdzić, że nakazy i zakazy zachowań, zawarte w rozporządzeniach Rady 

Ministrów są bezprawne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż organy administracji 

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa21. Dlatego też przedstawiamy licznie 

potwierdzane przez Sądy Administracyjne argumenty22, dlaczego przepisy nakazy i zakazy 

zawarte w rozporządzeniach Rady Ministrów jak i w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie powinny być podstawą, 

którą posługują się organy administracji publicznej.  

  

 
21Konstytucja RP, art. 7; Kodeks postępowania administracyjnego, art. 6 
22Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 listopada 2020 r., sygn. akt II SA/Sz 
765/20; Wyrok WSA z dnia 24 sierpnia 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 1506/20; Wyrok WSA z dnia 28 lipca 2020 r., 
III SA/Gd 780/20; Wyrok WSA z dnia 13 września 2020 r., VII SA/Wa 1624/20; Wyrok WSA z dnia 27 
października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 219/20; Wyrok WSA z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt II SA/Ke 709/20 



Wykaz skrótów: 

• KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. – dalej: Konstytucja RP 

• ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi – dalej: ustawa o zapobieganiu  

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy – dalej: Kodeks karny 

wykonawczy 

• ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń – dalej: Kodeks wykroczeń 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej: Kodeks karny  

• ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – dalej: ustawa o Policji 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej: Kodeks 

postępowania administracyjnego  

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – dalej: ustawa o straży gminnej 

• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – dalej: ustawa o Straży 

Pożarnej 

• rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 

poz. 2316, z późn. zm.1 – dalej: rozporządzenie RM z dnia 21.12.2020 r. 

• w związku z –dalej: w zw.  

  



Tabela przepisów 

 

Przepis 

 

Legalny/nielegalny 

 

Dlaczego? 

Co grozi za 
stosowanie 

wspomnianego 
przepisu? 

art. 46 ust. 4 pkt 1 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 52 ust. 3 w zw. art. 
32 w zw. z art. 31 w zw. z 
art. 8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
ograniczenie to może 
zostać wprowadzone 
jedynie w przypadku 
ustanowienia jednego ze 
stanów nadzwyczajnych 

Zgodnie z art. 231 § 
1 i 3 Kodeksu 
karnego 
Funkcjonariusz 
publiczny, który, 
przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie 
dopełniając 
obowiązków, działa 
na szkodę interesu 
publicznego lub 
prywatnego, 
podlega karze 
pozbawienia 
wolności do lat 3 lub 
gdy działanie to było 
nieumyślne, podlega 
grzywnie, karze 
ograniczenia 
wolności albo 
pozbawienia 
wolności do lat 2.  
Kolejnym sankcje 
jakie mogą grozić za 
stosowanie 
przedstawionych 
przepisów są to 
przepisy 
przedstawione w 
rozdziale 10 ustawy 
o Policji, m.in. kary 
dyscyplinarne w 
postaci: 
1) upomnienia; 
2) nagany; 
3) ostrzeżenia o 
niepełnej 
przydatności do 
służby na 
zajmowanym 

art. 46 ust. 4 pkt 2 i 

3 ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 22 w zw. art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
ograniczenie to może 
zostać wprowadzone 
jedynie w przypadku 
ustanowienia jednego ze 
stanów nadzwyczajnych 

art. 46 ust. 4 pkt 4 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 57 w zw. art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
ograniczenie to może 
zostać wprowadzone 
jedynie w przypadku 
ustanowienia jednego ze 
stanów nadzwyczajnych 

art. 46 ust. 4 pkt 6 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 50 w zw. art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
ograniczenie to może 
zostać wprowadzone 
jedynie w przypadku 
ustanowienia jednego ze 
stanów nadzwyczajnych 

art. 46a pkt 2 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
art. 32 w zw. z art. 31 w 
zw. z art. 8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – wszelkie 
ograniczenia wolności 
obligatoryjnie muszą 
zostać wprowadzone w 
formie ustawy 



(wprowadzenia jednego 
ze stanów 
nadzwyczajnych) 

stanowisku; 
4) wyznaczenia na 
niższe stanowisko 
służbowe; 
5) obniżenia stopnia; 
6) ostrzeżenia o 
niepełnej 
przydatności do 
służby; 
7) wydalenia ze 
służby. 
W przypadku 
wszczęcia 
postępowania 
dyscyplinarnego 
istnieje możliwość 
obniżenia nagród 
rocznych 
funkcjonariusza od 
20% do 50%. 
Dodatkowo 
funkcjonariusz może 
utracić świadczenie 
motywacyjne. Prócz 
tego grozi mu 
zawieszenie w 
czynnościach 
służbowych a 
konsekwencją tego 
jest zawieszenie 50% 
wynagrodzenia na 
czas trwania 
postępowania 
dyscyplinarnego 

art. 46b pkt 1-3 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 22 w zw. art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – w tym 
przypadku ustawa 
musiałaby określać 
enumeratywnie rodzaje 
działalności 
gospodarczych, które są 
związane przepisami, nie 
można posługiwać się 
inną formą aktu 
prawnego jakim jest 
rozporządzenie 

art. 46b pkt 4a 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 22 w zw. art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – przepis 
ten powinien już w 
ustawie określać jakiego 
są to rodzaje środków 
profilaktycznych -
enumeratywnie 

art. 46b pkt 8 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 50 w zw. art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
ograniczenie to może 
zostać wprowadzone 
jedynie w przypadku 
ustanowienia jednego ze 
stanów nadzwyczajnych 
wyłącznie w drodze 
ustawy 

art. 46b pkt 10 i 12 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 52 w zw. z art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
ograniczenie to może 
zostać wprowadzone 
jedynie w przypadku 
ustanowienia jednego ze 
stanów nadzwyczajnych 
wyłącznie w drodze 
ustawy 

Art. 48a ust. 1 pkt 1 

ustawy o 

NIE  



zapobieganiu 

Art. 48a ust. 1 pkt 2 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 22 w zw. z art. 42 
ust 1 w zw. z art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
ograniczenie obrotu 
pewnymi dobrami może 
być wprowadzone 
jedynie w drodze 
jednego ze stanów 
nadzwyczajnych, dlatego 
też przepis art. 48a ust.1 
pkt 2 nie ma 
zastosowania ze względu 
na błędną delegację 
ustawową 

Art. 48a ust. 1 pkt 3 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 22 oraz 58 w zw. z 
art. 42 ust 1 w zw. z art. 
32 w zw. z art. 31 w zw. z 
art. 8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP– 
ograniczenie zrzeszania 
się jak i ograniczenie 
działalności 
gospodarczej może być 
ustanowione jedynie w 
drodze wprowadzenia 
jednego ze stanów 
nadzwyczajnych, dlatego 
też sankcje przewidziane 
w art. 48 ust. 1 pkt 3 nie 
mają podstawy prawnej 

Art. 48a ust. 1 pkt 4 

ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 50w zw. z art. 42 
ust 1 w zw. z art. 32 w 
zw. z art. 31 w zw. z art. 
8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP – 
udostępnianie lokalu 
bądź pojazdów jest 
chronione przez 
Konstytucję RP a 
ograniczenie tego 
przepisu może wystąpić 
jedynie w drodze 
ustawy, określając 
enumeratywnie 
okoliczności i sposoby 
udostępniania lokalu 
chyba, że ograniczenie to 
zostanie wprowadzone 
na podstawie 
wprowadzenia jednego 



ze stanów 
nadzwyczajnych, w 
związku z czym nie 
można wprowadzać kar 
za nie przestrzeganie 
błędnie wprowadzonych 
przepisów 

Art. 54a ustawy o 

zapobieganiu 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 42 ust 1 w zw. z 
art. 32 w zw. z art. 31 w 
zw. z art. 8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP w zw. z 
art. 116 i art. 1 § 1 
Kodeksu wykroczeń – 
przepisy ustawy o 
zapobieganiu zostały 
ustanowione w sposób 
niezgodny z najwyższym 
aktem prawnym – 
Konstytucją RP, więc nie 
mają swojego 
umocowania w prawie 
polskim. Zgodnie z art. 1 
§ 1 Kodeksu wykroczeń, 
karze podlega osoba, 
które popełniła czyn 
zabroniony przez ustawę 
– w związku z czym 
przepis art. 54a nie 
upoważnia do 
nakładania grzywien i 
nagan na obywateli za 
nie przestrzeganie 
przepisów ustawy o 
zapobieganiu oraz 
rozporządzeniom Rady 
Ministrów, dodatkowo, 
przepis ten nie 
upoważnia do 
nakładania grzywien 
przez strażników 
gminnych, ponieważ 
mimo dodania 
dodatkowych przepisów 
upoważniających 
wojewodę do 
oddelegowania 
strażników do 
współpracy z policją w 
celu usuwania 1: 
ochrona spokoju i 
porządku oraz 3: 
współdziałanie z 
właściwymi podmiotami 
w zakresie ratowania 
życia i zdrowia 
obywateli, pomocy w 



usuwaniu awarii 
technicznych i skutków 
klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych 
zagrożeń aby usuwać 
skutki klęsk żywiołowych 
niezbędnym jest 
wprowadzenie stanu 
nadzwyczajnego jakim 
jest stan klęski 
żywiołowej 

Przepisy rozdziału 3 

rozporządzenia RM 

z dnia 21.12.2020 r. 

NIE Zgodnie z art. 232 w zw. 
z art. 42 ust 1 w zw. z 
art. 32 w zw. z art. 31 w 
zw. z art. 8 w zw. z art. 7 
Konstytucji RP– 
podstawowe wolności i 
prawa obywateli mogą 
być ograniczone jedynie 
w drodze ustawy, 
dlatego też 
rozporządzenie, które 
jest aktem niższego 
rzędu niż ustawa nie jest 
odpowiednią formą do 
wprowadzania 
wspomnianych 
ograniczeń, w związku z 
czym przepisy rozdziału 
3 rozporządzenia należy 
uznać za nieistniejące 

 


