Kolejne ograniczenia w stanie epidemii
25 marca 2020 r.
Dziś zaczęły obowiązywać ważne regulacje wynikające z wydanego wczoraj
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii (dalej odpowiednio: „Rozporządzenie ws. stanu epidemii” oraz
„Nowelizacja”).
Nowelizacja jest kolejnym aktem prawnym związanym ze zwalczaniem wirusa
SARS-CoV-2 na terenie Polski, poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany
wynikające z Nowelizacji.
Rozporządzenie
ws.
stanu
epidemii
znajduje
się
pod
adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf, natomiast wczorajsza Nowelizacja
dostępna jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf.

1.

Ogólne ograniczenie przemieszczania się osób na terenie kraju

Ramy czasowe: od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r.
Zasada: Nowelizacją zakazano przemieszczenia się osób przebywających na terenie Polski.
Wyjątki: Przewidziano jednak następujące wyjątki od powyżej zasady, dopuszczając
przemieszczanie się danej osoby m.in. w celu:
▪

wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz zakupu towarów i
usług z tym związanych;

▪

zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia
codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu
towarów i usług związanych z powyższymi.
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Zaznaczamy, że wyjątek ten dotyczy przemieszczania się w celu zaspokojenia ww.
potrzeb przez (1) samą osobę przemieszczającą się, (2) Osobę jej najbliższą1 – a więc
rozumiemy, że dopuszczalne będzie np. zawiezienie małżonka do lekarza oraz (3)
Osobę najbliższą dla kogoś z kim osoba przemieszczając się pozostaje we wspólnym
pożyciu, co w naszym rozumieniu umożliwia zawiezie do szpitala np. mamy partnera,
z którym mieszkamy.
▪

wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania
skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

▪

sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności
lub obrzędów religijnych.

2.

Ograniczenie w sposobie przemieszczania się osób na terenie kraju

Ramy czasowe: od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. (Wielka Sobota).
Zasada: Jeśli zgodnie z poprzednim punktem dopuszczalne będzie przemieszczenie się
danej osoby, konieczne jest zachowanie następujących reguł:
▪

Przemieszczanie pieszo - jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie
mniejszej niż 1,5m od siebie. Wyjątek: Nowelizacja przewiduje, że obostrzenie
dotyczące ruchu pieszego nie stosuje się do Osób najbliższych.

▪

Przemieszczanie środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym
można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc
siedzących.

3.

Zmiana terminu powiadomienia wojewody o planowanym wywiezieniu /
zbyciu określonych kategorii produktów

Obowiązek zawiadomienia wojewody o planowanym wywiezieniu / zbyciu określonych
kategorii produktów wprowadzony został 14 marca 2020 roku wraz z ogłoszeniem w Polsce
stanu zagrożenia epidemicznego, o czym informowaliśmy Państwa w naszych poprzednich
alertach. Dla porządku przypominamy jednak, że przedsiębiorca, który planuje wywieźć lub
zbyć poza terytorium RP następujące produkty:

Nowelizacja posługuje się pojęciem osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „Osobą najbliższą
jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz
jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” (dalej: „Osoba najbliższa”).
1
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▪

gogle ochronne,

▪

kombinezony typu TYVEK,

▪

maski typu FFP2/FFP3,

▪

maseczki chirurgiczne,

▪

ochraniacze na buty (obuwie),

▪

rękawiczki lateksowe,

▪

rękawiczki nitrylowe,

▪

środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń,

ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania tego przedsiębiorcy. Wojewoda ma natomiast możliwości złożenia wniosku
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza
terytorium Polski.
Dotychczas przedsiębiorca obowiązany był złożyć powiadomienie (zawierające wykaz i
ilość produktów) nie później niż na 24 godziny przed planowanym wywiezieniem lub
zbyciem. Nowelizacja nakłada na przedsiębiorców obowiązek wcześniejszego
powiadamiania wojewody – tj. nie później niż na 36 godzin przez planowanym
wywozem / zbyciem.
Ramy czasowe: Nowy 36-godinny termin stosuje się do powiadamiania wojewody
dokonywanego od dnia 26 marca 2020 r.

4.

Utrzymana większość ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem ws.
stanu epidemii

Zasadnicza część ograniczeń obowiązujących podczas stanu epidemii została utrzymana,
co widać w compare, który przesyłamy w załączeniu. W tym miejscu zaznaczamy jedynie,
że:
▪

Wciąż obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Dotychczas z obowiązku jej odbywania zwolnione były m.in. osoby przekraczające
granice w ramach wykonywania czynności zawodowych w Polsce lub państwie
sąsiadującym (chodziło o osoby wykonujące czynności zawodowe w tych państwach).
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▪

Zmieniono zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych, przykładowo do
11 kwietnia 2020 r. (Wielka Sobota) w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie
mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób (z wyłączeniem osób sprawujących
kult religijny oraz pracowników firm pogrzebowych).

5.

Wątpliwości wobec Nowelizacji

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że wobec Nowelizacji nasuwa się wiele wątpliwości
natury prawnej, poniżej sygnalizujemy niektóre z nich:
▪

Brak precyzji: Przepisy Nowelizacji nie zostały skonstruowane w sposób precyzyjny.
Trudno chociażby określić, jakie aktywności mieszczą się w definicji „niezbędnych
potrzeb życiowych uzasadniających przemieszczanie się. Zgodnie z komunikatem
Ministerstwa chodzi o niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza,
opieka nad bliskimi, czy też wyprowadzenie psa. Z drugiej strony na oficjalnym
Twitterze Kancelarii Premiera do niezbędnych potrzeb życiowych zaliczono również
„wyjście na spacer do parku lub lasu”.

▪

Kwestia kar: Rozporządzenie ws. stanu epidemii oraz Nowelizacja nie zawierają
odesłania do jakichkolwiek przepisów karnych. Pomimo to Minister Zdrowia podczas
wczorajszej konferencji prasowej zapowiedział karę do 5000 zł za złamanie zakazu
przemieszczania się. Na dziś nie wiadomo na podstawie jakich przepisów kara ta
miałby być nakładana. Brak jest bowiem stosownych regulacji w ustawie o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Kodeksie Karnym,
czy też Kodeksie Wykroczeń.

Wszystkie powyższe wątpliwości obrazują naszym zdaniem niezgodność obecnych
regulacji z Konstytucją. Nie dość bowiem, że bez wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego wchodzą w życie ograniczenia naruszające istotę konstytucyjnych
wolności i praw, to dzieje się to na podstawie rozporządzeń, nie natomiast w drodze
ustawy. Jest to w naszym odczuciu niezgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
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W razie jakichkolwiek pytań związanych z powyższymi zagadnieniami pozostajemy
oczywiście do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku

r.pr. Natalia Łojko
natalia.lojko@krklegal.pl

apl. adw. Zuzanna Chromiec
zuzanna.chromiec@krklegal.pl
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