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Jednym z najważniejszych wątków czasu walki 
z epidemią jest sposób, w jaki państwo wy-
korzystuje do tego służby, z policją na czele. 
Mamy tu, niestety, do czynienia z wieloma 
problemami. 

Podstawy prawne, stanowiące przesłankę do 
karania obywateli i przedsiębiorców, były zmie-
niane z ogromną częstotliwością. Ich jakość 
była powszechnie krytykowana. Kwestionowa-
no ich zgodność z konstytucją, a w przypadku 
rozporządzeń – również zgodność z ustawami, 
na podstawie których były wydawane. 

Sądy, do których zwracali się obywatele,  
w większości wydawały wyroki dla nich ko-
rzystne, wskazując w uzasadnieniach i na 
wadliwość prawa, i na niewłaściwe postępo-
wanie służb. Sądy dopiero będą się zajmo-
wać sprawami, wynikającymi z działań służb  
w trzeciej fazie epidemii. Będą zatem musiały 
wypowiedzieć się m.in. na temat podstaw dla 
kontroli przeprowadzanych bez zapowiedzi 
lub aktów oskarżenia z art. 165 kodeksu kar-
nego (sprowadzenie niebezpieczeństwa dla 

życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia 
w wielkich rozmiarach). 

Odrębną kategorią spraw, które dopiero zaczną 
trafiać do sądów, będą te o odszkodowania za 
konkretne zachowania pracowników i funkcjo-
nariuszy (dotyczy to głównie trzeciego etapu 
walki z epidemią). Mowa tutaj o sprawach 
takich jak interwencje, które cechowała gwał-
towność i agresja policjantów. 

Do wywierania presji na przedsiębiorców  
w trzeciej fazie zaangażowano również służby, 
których zadania nie obejmują spraw bezpo-
średnio związanych z utrzymaniem porządku 
– Państwową Straż Pożarną oraz Służbę Celno
-Skarbową. Policja poniosła już konsekwencje 
własnego zaangażowania w postaci drastycz-
nego spadku poziomu zaufania do tej formacji. 

Z tej sytuacji powinniśmy wyciągnąć wnioski 
dotyczące zarówno procesu stanowienia prawa, 
także w sytuacjach nadzwyczajnych, jak i sposo-
bu zaangażowania służb w jego egzekwowanie 
oraz samej ich organizacji i wykorzystania. 

Synteza
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Epidemia oznacza konieczność wyboru strategii 
jej zwalczania. Im bardziej ta strategia zasadza 
się na nakazach, zakazach, ograniczeniach, tym 
większą rolę w jej realizacji odbywają różnego ro-
dzaju służby. W Polsce zakres restrykcji zmieniał 
się z czasem i oczywiście im były one poważniej-
sze, tym bardziej znaczącą rolę odgrywały w ich 
forsowaniu służby – przede wszystkim policja. 

Ten aspekt epidemii jest jednym z najważniej-
szych, bo zbiega się tutaj kilka kwestii. Po pierw-
sze – jakość uchwalane-
go prawa, na podstawie 
którego swoje działania 
podejmowali funkcjo-
nariusze. Tu z kolei 
mamy dwa wątki: zgod-
ność regulacji z aktami 
prawnymi wyższego 
rzędu (czyli rozpo-
rządzeń z ustawami,  
a ustaw – z konstytu-
cją RP) oraz samą ja-
kość aktów prawnych, 
a więc ich czytelność, 
przejrzystość, we-
wnętrzną spójność. Po 
drugie – zdolność służb 
do egzekwowania pra-
wa. Po trzecie – sposób 
podejmowania działań, 
a więc nastawienie wo-
bec obywateli, ale też 
– nie jest to kwestia związana bezpośrednio  
z epidemią, niemniej bardzo istotna – długoter-
minowe skutki zachowań policjantów dla wize-
runku tej służby. Wizerunek zaś przekłada się 
na gotowość obywateli do współpracy z policją, 
co z kolei ma duże znaczenie dla efektywności 
policji. Zaufanie do funkcjonariuszy jest bowiem 
jednym z instrumentów działania policji, zwłasz-
cza w dziedzinie prewencji ogólnej. 

 Z punktu widzenia zakresu restrykcji, a więc rów-
nież odpowiadających im działań policji, dotych-
czasowy przebieg epidemii możemy podzielić na 

kilka etapów. Etap pierwszy, od marca do maja 
2020 r. – czas wprowadzanych w bardzo szybkim 
tempie kolejnych ograniczeń aż do całkowitego 
lockdownu z zamknięciem bardzo wielu branż  
i zakazem przemieszczania się włącznie. Etap 
drugi, od maja do września 2020 r. – czas rozluź-
nienia restrykcji, ponownego uruchomienia wła-
ściwie wszystkich branż, wakacje i wybory prezy-
denckie. Etap trzeci, od końca września 2020 r. do 
teraz (początek marca 2021 r.) – czas ponownego 
lockdownu o głębokości nieco mniejszej niż wio-

sną i zmieniającej się  
z czasem, choć bez 
zakazu przemiesz-
czania się, jednak  
z zamknięciem dużej 
liczby branż. Ten etap 
naznaczyły: po pierw-
sze – dotkliwy kryzys 
w służbie zdrowia skut-
kujący rekordowymi 
liczbami zgonów po-
wiązanych z epidemią 
(niekoniecznie wynika-
jących z zakażenia wi-
rusem SARS-CoV-2); po 
drugie – wyczerpująca 
się cierpliwość obywa-
teli, lecz także przedsię-
biorców, skutkująca po 
pewnym czasie coraz 
bardziej otwartym kon-
testowaniem restrykcji; 

co za tym idzie – po trzecie – intensyfikacja 
działań policji i innych służb. Jednocześnie 
w drugim oraz trzecim etapie sądy zaczęły 
masowo wydawać wyroki (w zdecydowanej 
większości korzystne dla obywateli) dotyczące 
nieprzyjętych wiosną mandatów karnych lub 
wymierzonych wówczas kar administracyj-
nych, co przyczyniło się do jeszcze bardziej 
asertywnego nastawienia obywateli wobec 
działań służb. W trzecim etapie państwo in-
cydentalnie zaangażowało, prócz policji i Sa-
nepidu, również Państwową Straż Pożarną i 
Służbę Celno-Skarbową.

Trzy etapy walki z epidemią
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Od samego początku, a więc od momentu 
uchwalenia tzw. specustawy COVID-owej  
2 marca 2020 r. (następnie wielokrotnie nowelizo-
wanej) oraz ogłoszenia stanu epidemii rozporzą-
dzeniem ministra zdrowia z 20 marca tegoż roku, 
zasadniczą wątpliwość ekspertów budzi kon-
stytucyjność przyjmowanych aktów prawnych. 
Trzeba przy tym pamiętać, że w polskim systemie 
prawnym istnieje domniemanie konstytucyjności 
aktów prawnych do momentu, gdy ich sprzecz-
ność z ustawą zasadniczą nie zostanie ewentual-
nie stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny.  
W przypadku aktów prawnych dotyczących 
epidemii takich orzeczeń TK nie mamy, ale 
też niezależność TK może budzić uzasadnione 
wątpliwości (jest to powód, dla którego część 
ugrupowań opozycyjnych zrezygnowała w ogóle  
z wykorzystywania tego instrumentu). Mówiąc  
o wątpliwościach konstytucyjnych możemy za-
tem opierać się jedynie na opiniach ekspertów 
prawników oraz orzeczeniach sądów, sprawują-
cych rozproszoną kontrolę konstytucyjną. 

Trzeba tutaj wskazać, że prawo dotyczące stanu 
epidemii, na którym opierają się w swoich dzia-
łaniach służby i któremu podporządkowania 
oczekuje się od obywateli, zmieniało się w ciągu 
roku od ogłoszenia stanu epidemii (20 marca 
2020 r.) w tempie wprost niebywałym. Od tego 
czasu1 wydano 55 rozporządzeń dotyczących 
sytuacji epidemicznej, z czego 13 to rozporzą-
dzenia „bazowe”, czyli „w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów”. 
Pozostałe zaś to rozporządzenia zmieniające 
rozporządzenia wcześniejsze. Rozporządzenia 
ukazywały się czasami w odstępie kilku dni, 
czasami wręcz dzień po dniu (np. 10.04, 15.04, 
16.04, 19.04 2020 r.). 

Trzy pierwsze rozporządzenia (nie licząc wpro-
wadzającego stan epidemii) wydał jeszcze mini-

1 Stan na 6 marca 2021 r.

ster zdrowia – pozostałe były już rozporządzenia-
mi Rady Ministrów. Taką możliwość stworzyła 
nowelizacja ustawy z 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, wprowadzona specustawą COVID-ową  
z 2 marca 2020 r.2. Organ wydający rozporządze-
nia zmienił się, gdy eksperci (również Rzecznik 
Praw Obywatelskich3) zaczęli wskazywać na 
wątpliwe konstytucyjne podstawy tych aktów 
prawnych oraz na to, że mimo stworzenia takiej 
możliwości, rozporządzenia dotyczące sytuacji 
na terenie całego kraju nadal podpisuje minister 
zdrowia, nie zaś prezes Rady Ministrów. Najwy-
raźniej uznano, że odpowiedzialność musi zostać 
przejęta przez premiera, jakkolwiek nie ma to 
przecież żadnego wpływu na zgodność danego 
aktu z konstytucją. 

Rozporządzenia były nierzadko pisane niesta-
rannie i chaotycznie, co wywoływało absurdalne 
skutki, jak w przypadku wymogu zakrywania 
ust i nosa przez samotnego kierowcę w aucie. 
Zdarzało się, że ogłaszane na konferencjach pra-
sowych „prośby” i „apele” pojawiały się potem 
w postaci normy prawnej w rozporządzeniach 
(sprawa zakazu przemieszczania się seniorów, 
przedstawiana na konferencji prasowej jako 
„prośba”). Bywało i tak, że władza sama depre-
cjonowała własne rozporządzenia, zapowiada-
jąc, że w zasadzie nie będą egzekwowane (zakaz 
przemieszczania się w nocy z 31 grudnia 2020 r. 
na 1 stycznia 2021 r.). Wszystko to sprawiało, 
że zarówno obywatele, jak i służby funkcjono-
wały w stanie nieustającej płynności prawa, 
gdy śledzenie aktualnego stanu regulacji było 
w zasadzie niemożliwe. 

Kwestia wątpliwej konstytucyjności epidemicz-
nych ograniczeń była wiosną 2020 r. podnoszona 

2 Dz.U. 2020 poz. 374.
3 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Rozpo-
rz%C4%85dzenia%20MZ%20COVID-19%2027.03.2020.pdf.

Wątpliwe podstawy prawne,  
niejasność i płynność prawa
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głównie w kontekście nadciągającego terminu 
wyborów prezydenckich. Sprawę ostatecznie 
rozwiązano w sposób nadal budzący poważne 
wątpliwości, co jednak z punktu widzenia tego 
opracowania jest tematem pobocznym. Co na-
tomiast ważne, rządzący postanowili – i tego 
postanowienia trzymają się do momentu po-
wstania tej analizy – nie korzystać z żadnego 
z wymienionych w rozdziale XI Konstytucji RP 
stanów nadzwyczajnych. Odkładając na bok stan 
wojenny (ewidentnie niemający tutaj zastosowa-
nia), w grze pozostawały dwa takie stany. 

Po pierwsze – stan wyjątkowy. Mówią o nim 
artykuły 230 i 231 ustawy zasadniczej. Zgodnie  
z nimi stan wyjątkowy można wprowadzić m.in. 
w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli 
lub porządku publicznego, a czyni to prezydent 
na wniosek Rady Ministrów. Mamy tu wyraźne 
ograniczenie czasowe do 90 dni i możliwość 
przedłużenia tylko raz, do 60 dni, i jedynie za 
zgodą Sejmu.

Po drugie – stan klęski żywiołowej. Artykuł 
232 Konstytucji powiada, że wprowadza się go  
w celu zapobieżenia skutkom katastrof natu-
ralnych lub awarii technicznych noszących 
znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich 
usunięcia. Ten stan wprowadza Rada Mini-

strów na czas nie dłuższy niż 30 dni, a prze-
dłużać go można bez limitu, lecz jedynie za 
zgodą Sejmu.

Ważną kwestią jest, że ani stan epidemii, ani 
stan zagrożenia epidemicznego, który został  
w końcu wprowadzony rozporządzeniem wy-
danym na podstawie Ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi z 5 grudnia 2008 r., nie zaliczają się do 
stanów nadzwyczajnych opisanych w konsty-
tucji. Z tego właśnie wynikają konstytucyjne 
wątpliwości, podnoszone również w orzecze-
niach sądowych: zdaniem części ekspertów, 
sędziów czy RPO podstawowe wolności oby-
watelskie mogą być ograniczone jedynie na 
mocy ustawy, a nie rozporządzeń, dodatkowo 
zaś niektórzy argumentują, że w ogóle można 
je zawiesić jedynie poprzez wprowadzenie 
któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Do takich 
właśnie podstawowych wolności zaliczane są 
m.in. wolność przemieszczania się oraz wol-
ność prowadzenia działalności gospodarczej 
(tu istotne jest rozróżnienie pomiędzy całko-
witym zakazem a ograniczeniem, jak to ma 
miejsce w przypadku gastronomii – rząd może 
argumentować, że pozostawienie możliwości 
sprzedaży potraw na wynos oznacza, iż nie ma 
tu miejsca na całkowity zakaz). 
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Pod tym względem najbardziej znaną krytyką 
sposobu postępowania i zarazem źródłem naj-
pełniejszej argumentacji stał się głośny wyrok 
(nieprawomocny) Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Opolu1. Warto zatrzymać się 
przy nim dłużej nie tylko dlatego, że dla wielu 
przedsiębiorców stał się on punktem odniesienia 
i oparcia, ale również dlatego, że WSA w Opolu 
przedstawił kompleksową i spójną argumentację. 
Wyrok dotyczył skargi na karę w wysokości  
10 tys. zł, nałożoną przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną na Henryka Larysza, fryzjera z Gło-
gówka, rzemieślnika pracującego w zawodzie od 
70 lat, którego głogówiecki zakład funkcjonował 
przez 45 lat. Henryk Larysz zmarł w wieku 85 lat  
w styczniu tego roku, już po ogłoszeniu korzystne-
go dla siebie orzeczenia. Jak w reportażu TVN242  
wyjaśniała wnuczka fryzjera radca prawny Ewa 
Toszek (która wniosła do WSA skargę w imie-
niu swojego dziadka), Henryk Larysz nie mógł 
zrozumieć, dlaczego w trakcie lockdownu nie 
pozwala mu się pracować. Sytuacja, która stała 
się przedmiotem postępowania Sanepidu, miała 
zaś charakter incydentalny – fryzjera odwiedził 
znajomy, który poprosił o ostrzyżenie. 

Sędziowie Elżbieta Kmiecik, Krzysztof Bogusz  
i Krzysztof Sobieralski (przewodniczący składu) 
w uzasadnieniu stwierdzili między innymi: 

Rada Ministrów zrezygnowała z formalnego  
i przewidzianego w art. 232 Konstytucji RP wpro-
wadzenia stanu klęski żywiołowej. Uznała, że 
przyznane jej zwykłe środki konstytucyjne w ro-
zumieniu art. 228 ust. 1 Konstytucji są wystar-
czające, aby opanować istniejący stan epidemii. 
Dlatego do uregulowań prawnych dotyczących 
ograniczeń praw i wolności człowieka i obywa-
tela mają zastosowanie wszystkie konstytucyjne 

1 Wyrok WSA w Opolu, II SA/Op 219/20, http://orzeczenia.
nsa.gov.pl/doc/C73366F87D.
2 https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcin-
ki,11367/odcinek-880,S00E880,446268.

i legislacyjne zasady, obowiązujące poza regula-
cjami właściwymi dla stanów nadzwyczajnych  
z Rozdziału XI Konstytucji RP. W związku z tym 
w celu wprowadzenia ograniczeń wolności i praw 
człowieka nie można powoływać się na nadzwy-
czajne okoliczności, uzasadniające szczególne 
rozwiązania prawne oraz okolicznościami tymi 
nie można usprawiedliwiać daleko idących ogra-
niczeń swobód obywatelskich wprowadzanych  
w formie rozporządzeń. […]

Z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wynika, że ograni-
czenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolności i praw mogą być ustanawiane tylko  
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w de-
mokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony śro-
dowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 
wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie 
mogą naruszać istoty wolności i praw.

Oznacza to w świetle ugruntowanego orzecz-
nictwa Trybunału Konstytucyjnego, że ustawa 
musi samodzielnie określać podstawowe elementy 
ograniczenia danego prawa i wolności. […]

Tylko unormowania, które nie stanowią podsta-
wowych elementów składających się na ograni-
czenie konstytucyjnych praw i wolności mogą 
być treścią rozporządzenia. W rozporządzeniu 
powinny być zamieszczane jedynie przepisy o cha-
rakterze technicznym, nie mające zasadniczego 
znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności 
jednostki.

Przy ograniczaniu konstytucyjnych praw i wol-
ności na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
kompletność i szczegółowość regulacji ustawowej 
musi być znacznie zwiększona. Dlatego należy 
podkreślić, że przepisy stanowione na po-
ziomie rozporządzenia, oprócz tego, że nie 
mogą regulować podstawowych konstytucyj-
nych wolności i praw, muszą także spełniać 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu  
Administracyjnego w Opolu
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warunki określone w art. 92 ust. 1 Konsty-
tucji RP. Rozporządzenie musi w związku 
z tym zostać wydane przez organ wskaza-
ny w Konstytucji, na podstawie szczegóło-
wego upoważnienia zawartego w ustawie  
i w celu jej wykonania [podkr. Ł.W.]. […]

Reasumując, rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 19 kwietnia 2020 r., wydane na podsta-
wie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi nie spełnia konstytucyjnego wa-
runku jego wydania na podstawie upoważnienia 
ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące 
treści aktu wykonawczego. Ustawodawca w treści 
wskazanych wyżej upoważnień ustawowych nie 
zawarł wskazówek dotyczących materii prze-
kazanej do uregulowania w kwestionowanym 
rozporządzeniu.

Rada Ministrów na podstawie tak sformułowanej 
treści upoważnienia ustawowego mogła kształ-
tować w rozporządzeniu w dowolny sposób, bez 
merytorycznych wskazówek zawartych w ustawie, 
sferę podstawowych praw lub wolności jednostki, 
określając poszczególne ograniczenia, nakazy  
i zakazy. […]

Naruszenie istoty wolności konstytucyjnej nastę-
puje wówczas, gdy wprowadzone ograniczenia do-
tyczą podstawowych uprawnień składających się 
na treść danej wolności i uniemożliwiają realizację 
przez tę wolność funkcji, jakie ma ona spełniać 
w porządku prawnym opartym na założeniach 
konstytucyjnych (wyrok Trybunału Konstytucyj-

nego z dnia 12 stycznia 1999 r., sygn. akt P 2/98).
W wydanym w pełnym składzie wyroku z dnia 13 
października 2010 r., sygn. akt Kp 1/09 Trybunał 
Konstytucyjny uznał, że w zakresie maksymalnego 
ograniczenia wolności działalności gospodarczej, 
aktualny pozostaje zakaz naruszania istoty tej 
wolności wynikający z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Istotę wolności działalności gospodarczej 
stanowi treść zawarta w art. 2 ustawy z dnia  
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. 
Dz. U. 2019, poz. 1292), zgodnie z którym podej-
mowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych 
prawach. […]

O ile oceniane zakazy, nakazy i ograniczenia 
były merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich 
wprowadzenia, doprowadził do naruszenia pod-
stawowych standardów konstytucyjnych i praw 
w zakresie wolności działalności gospodarczej. 
Dlatego stosując konstytucyjną zasadę z art. 
178 Konstytucji RP (zasada podlegania sędziów  
w sprawowaniu urzędu tylko Konstytucji oraz 
ustawom), Sąd odmówił zastosowania kon-
trolowanego rozporządzenia Rady Ministrów  
z 19 kwietnia 2020 r., czego nie mogły uczynić – 
przy orzekaniu – skarżone organy administracji 
publicznej.

Uzasadnienie wyroku jest zdecydowanie warte 
lektury w całości – tu przytoczono jedynie ob-
szerne fragmenty. Ten wywód jest istotny, aby 
zobaczyć postępowanie służb, przede wszystkim 
policji, we właściwym kontekście. 
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W przestrzeni publicznej pojawiła się argumen-
tacja, że funkcjonariusze powinni byli odmawiać 
wykonywania poleceń opartych na łamiących 
ład prawny przepisach. Trudno się jednak z taką 
argumentacją zgodzić, nie ma ona bowiem uza-
sadnienia w żadnych przepisach ani w ogólnym 
rozumieniu tego, jaka jest zasada funkcjonowa-
nia służb mundurowych. Funkcjonariusze nie 
mają bowiem kompetencji, żeby oceniać czy 
przepisy, na podstawie których działają, a któ-
re zostały wydane w tym wypadku przez Radę 
Ministrów, są zgodne z ustawą lub tym bardziej 
konstytucją. 

Warto tutaj zacytować Ustawę o policji1. W roz-
dziale 7, art. 58. ust. 2. mówi ona: „Policjant 
obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu 
lub polecenia przełożonego, a także polecenia 
prokuratora, organu administracji państwowej 
lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie 
rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnie-
niem przestępstwa”. Przesłanka zdecydowanie 

1 Dz. U. 1990 poz. 179.

nie obejmuje tutaj wykonania polecenia wy-
danego na podstawie rozporządzenia, którego 
niezgodność z konstytucją lub ustawą nie została 
stwierdzona przez TK. 

Generalnie rzecz biorąc, za złamanie prawa przez 
funkcjonariusza publicznego odpowiada skarb 
państwa – na mocy art. 417 kodeksu cywilnego. 
Sytuacje, gdy za szkodę lub/i złamanie prawa 
będzie osobiście odpowiadał funkcjonariusz 
policji są rzadkie, choć teoretycznie możliwe jest 
roszczenie regresowe skarbu państwa w stosun-
ku do funkcjonariusza. Możliwe jest również –  
w ekstremalnych przypadkach, których najpew-
niej w interesującym nas kontekście i okresie nie 
odnotowano – że funkcjonariusz stanie przed są-
dem powszechnym oskarżony na mocy kodeksu 
karnego, a na rzecz pokrzywdzonego zostanie 
zasądzona nawiązka. Ale to czysta teoria.

Funkcjonariuszy policji nie obejmuje Ustawa  
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa z 2011 r. 

Odpowiedzialność osobista 
funkcjonariuszy
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Nieproporcjonalnie wysokie kary i wątpliwe 
działania służb miały początek już w pierwszym 
etapie spośród trzech opisanych na początku. 
Wówczas obiektem działania nie byli jeszcze 
przedsiębiorcy – niemal bez wyjątku stosujący 
się do restrykcji – ale zwykli obywatele. Schemat 
postępowania policji w przypadku złamania 
restrykcji – np. zakazu wstępu do parków (pomi-
jając tu jego bezzasadność) lub niezakrywania 
ust i nosa – polegał często na tym, że najpierw 
funkcjonariusze informowali o zamiarze na-
łożenia mandatu karnego, a gdy zatrzymany 
zgłaszał zamiar skorzystania z prawa do nieprzy-
jęcia mandatu, był szantażowany skierowaniem 
notatki do Sanepidu, który mógł nałożyć karę 
administracyjną w wysokości od 10 do 30 tys. 
złotych. Tego typu postępowanie funkcjonariuszy 
policji było wskazywane jako prawdopodobne 
złamanie prawa, ponieważ organ nie może wy-
wierać na obywatelu presji w celu skłonienia go 
do rezygnacji z przysługującego mu prawa do 
odmowy przyjęcia mandatu karnego wymierza-
nego na podstawie kodeksu wykroczeń, strasząc 
go wyższą karą od innego organu. 

Dochodziło jednak także do sytuacji, w których 
mimo przyjęcia mandatu karnego policjanci  
i tak kierowali notatkę do Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, a w ten sposób obwiniony zostawał 
ukarany podwójnie za to samo – karą w ramach 
kodeksu wykroczeń oraz karą administracyjną. 
Było to ewidentne złamanie zasady ne bis in idem 
(zakaz wymierzania dwóch kar, nawet różnego 
rodzaju, za ten sam czyn), usankcjonowanej 
orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego1. 

Kary administracyjne wymierzane przez Sanepid 
były następnie niejednokrotnie uchylane przez 
sądy, które wytykały policji m.in. ogólnikowość 
i zdawkowość notatek, na podstawie których 
zostały wymierzone. W sprawach kar interwe-

1 Por. wyrok TK P124/15, https://trybunal.gov.pl/postepowa-
nie-i-orzeczenia/wyroki/art/9753-stosowanie-wobec-tej-sa-
mej-osoby-fizycznej-za-ten-sam-czyn-odpowiedzialnosci-za
-przestepstwo-oraz.

niował również Rzecznik Praw Obywatelskich 
Adam Bodnar, krytykując postępowanie służb2.

W pierwszym etapie, gdy obowiązywał niemal 
całkowity lockdown łącznie z zakazem prze-
mieszczania się, kary były często wymierzane 
właśnie za złamanie tego konkretnego zakazu. 
Wobec niejasności zapisu w rozporządzeniu, 
operującym dyskusyjnym w doktrynie pojęciem 
„niezbędnych potrzeb życia codziennego” jako 
kontratypem, funkcjonariusze mieli dużą dowol-
ność działania. Sądy, wydając następnie wyroki 
korzystne dla obywateli, zwracały jednak uwagę, 
że przywoływana jako podstawa rozporządzenia 
zawierającego zakaz przemieszczania się Ustawa 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 r.3 daje 
jedynie podstawę do wprowadzenia czasowego 
ograniczenia „określonego sposobu przemiesz-
czania się”. Ograniczenie nie może oznaczać cał-
kowitego zakazu, a sposób przemieszczania się 
nie może oznaczać przemieszczania się w ogóle. 
Warto odnotować, że ten zapis ustawy nie został 
zmieniony w toku kolejnych nowelizacji, co może 
wynikać z faktu, iż rządzący zdają sobie sprawę, 
że byłoby to przekroczenie poziomu ograniczeń 
dopuszczalnych poza sytuacją wprowadzenia 
jednego ze stanów nadzwyczajnych. 

Sądy masowo uchylały również mandaty za nie-
zakrywanie ust i nosa, nakładane przez policję, 
podpierającą się kolejnymi rozporządzeniami 
Rady Ministrów. Jednak ustawa z 2008 r. nie 
dawała tu podstawy prawnej, mówiła bowiem 
jedynie (art. 46b, pkt 12), że w rozporządzeniu 
można ustanowić „nakaz określonego sposobu 
przemieszczania się”. Sformułowanie „sposób 
przemieszczania się” nie mogło być wystar-
czającą podstawą dla stworzenia nakazu za-
krywania ust i nosa. Rząd zresztą przyznał to 
sam, nowelizując ustawę z 2008 r., lecz dopiero  

2 https://wyborcza.pl/7,155287,26310350,drakonskie-kary
-z-sanepidu-rzecznik-praw-obywatelskich-interweniuje.html.
3 Dz. U. 2008 poz. 1570.

Dlaczego sądy uchylają kary
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w październiku 2020 r.4. W ten sposób w ustawie 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi dodano do art. 46b pkt 13: 
„nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych oko-
licznościach, miejscach i obiektach oraz na okre-
ślonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji 
tego nakazu”. Tym samym ustawodawca niejako 
automatycznie podważył zasadność wszelkich 
kar nałożonych na podstawie rozporządzenia 
opartego o poprzednie brzmienie ustawy. 

Niejasności ciągną się zresztą do dzisiaj (marzec 
2021 r.). Po kolejnej zmianie rozporządzenia 
i nakazie korzystania jedynie z „maseczki” do 
zakrywania ust i nosa zauważono, że w polskim 

4 Dz. U. 2020 poz. 2112.

prawie brak definicji „maseczki”, a stosowana  
w takich sytuacjach przez sądy definicja słowni-
kowa nie pozwala z tego określenia wykluczyć 
np. teoretycznie zakazanych kominów. Mamy 
więc do czynienia z dalszym ciągiem niejasnych, 
niezbornych i nieprzejrzystych działań prawo-
dawczych, które zyskały sobie miano „patole-
gislacji”.  Trzeba także przypomnieć, że na po-
czątku pierwszego etapu z trzech opisanych na 
wstępie tego tekstu ustawa z 2008 r. nie dawała 
sama podstawy do nakładania kar pieniężnych. 
Odpowiedni rozdział (8a) został do niej dopiero 
wprowadzony specustawą COVID-ową z 31 mar-
ca 2020 r.5. Od tego momentu ustawa zawiera 
katalog kar od 5 do 30 tys. zł. 

5 Dz. U. 2020 poz. 567.
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Nie dysponujemy w tej chwili (być może w ogóle 
nie powstanie) podsumowaniem interwencji 
służb wobec przedsiębiorców niestosujących się 
do ograniczeń nakładanych kolejnymi rozporzą-
dzeniami. Można założyć na podstawie anegdo-
tycznych dowodów, że było ich bez porównania 
więcej w ostatnim z trzech etapów, czyli od listo-
pada 2020 r. Po pierwsze – rosła wówczas w szyb-
kim tempie liczba przedsiębiorców decydujących 
się na złamanie restrykcji. Przy czym szacunki 
przedstawicieli przedsiębiorców i przedstawi-
cieli władzy były tutaj radykalnie odmienne. 
Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga 
Semeniuk niezmiennie powtarzała w mediach, 
że otwierający swoje lokale przedsiębiorcy to 
„pojedyncze przypadki”, podczas gdy szacunki 
Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej mówiły 
o ok. 20 tys. lokali otwartych w drugiej połowie 
stycznia1. 

Po drugie – powodem była determinacja władzy, 
aby takie działania gasić, dając przykład innym, 
tak aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się 
buntu. Dodatkowym czynnikiem mitygującym 
przedsiębiorców była możliwość ewentualnej 
konieczności zwrotu subwencji z tarcz antykry-
zysowych w razie złamania restrykcji2. 

Na podstawie dostępnych w Internecie rela-
cji przedsiębiorców można odtworzyć pewne 
schematy działania policji oraz Sanepidu, które  
w tamtym okresie zaczęły dominować. Mamy za-
tem interwencje, do których zaangażowane były 
nieproporcjonalnie duże siły policyjne. Pierwszą 
taką głośną interwencją była ta w restauracji 
„U Trzech Braci” w Cieszynie 8 stycznia. Policja 
oficjalnie zabezpieczała jedynie działania pra-

1 https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8075313,ga-
stronomia-lokale-otwarcie-lockdown-obostrzenia-koronawi-
rus-covid-19.html.
2 Kontrowersje i nieporozumienia wywołała kwestia tego, 
jakie kryteria miałyby konkretnie decydować o konieczno-
ści zwrotu dofinansowania (zwracał na to uwagę rzecznik 
małych i średnich przedsiębiorców) oraz czy konieczność 
zwrotu środków istniałaby nadal, gdyby sąd orzekł na ko-
rzyść przedsiębiorcy.

cowników Sanepidu, w praktyce sprowadzało się 
to jednak do zakłócania działalności lokali oraz 
blokowania dostępu do nich – choć do takiego 
działania brakowało podstawy prawnej. 

Z czasem praktyka działania policji zmieniła 
się o tyle, że poza asystowaniem inspektorom 
Sanepidu policjanci zaczęli zbierać dane klientów 
restauracji oraz przygotowywać dowody pozwa-
lające oskarżyć właściciela lokalu o przestępstwo 
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub 
zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach poprzez spowodowanie zagrożenia 
epidemiologicznego lub szerzenia się choroby 
zakaźnej, a więc z art. 165 par. 1., pkt 1. kodeksu 
karnego. Jest to przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, 
można zatem założyć, że wyciągnięcie tak cięż-
kiego działa było spowodowane nieskutecznością 
wcześniejszych metod zastraszania. 

Przy czym wątpliwe jest, czy – gdyby doszło 
w ogóle do sporządzenia jakiegokolwiek aktu 
oskarżenia na podstawie zebranych przez policję 
w takich okolicznościach dowodów – sąd taki 
akt oskarżenia by przyjął, a jeśli tak – czy na tak 
wątłych podstawach zapadłby wyrok skazujący. 
W doktrynie wskazuje się bowiem, że stworzone 
przez obwinionego niebezpieczeństwo musi mieć 
charakter bezpośredni i dotyczyć wielu osób. 
Jeżeli przedsiębiorca zachował w lokalu warunki 
sanitarne, a dodatkowo dokonywał przy wejściu 
pomiaru temperatury gości, od tego uzależniając 
możliwość zjedzenia w środku – trudno wykazać, 
że sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo 
dla wielu osób. W doktrynie nie ma też zgodności 
co do pojęcia „wielu osób”3. 

Zdarzały się również interwencje porażające 
swoją gwałtownością, jak było choćby w Ryb-
niku w klubie Face2Face na początku lutego. 

3 Na ogół zastosowanie pojęcia „wielu osób” oznacza w 
doktrynie przynajmniej 10 osób, jakkolwiek Sąd Najwyższy 
kwestionował już takie podejście w postanowieniu z dnia 11 
stycznia 2017 r., sygn. akt III KK 196/16.

Schematy działania służb
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Według relacji właścicieli klubu i gości, popartej 
nagraniami wideo, policjanci zachowywali się 
agresywnie, użyli w pomieszczeniu gazu łza-
wiącego, a wyrzuceni z lokalu klienci nie mogli 
wrócić po ciepłe ubrania4. 

Policja jako służba zhierarchizowana działa na 
podstawie rozkazów, ale również – jak w każdej 
podobnej instytucji – nieformalnie przekazy-
wanych oczekiwań czy sugestii. W przypadku 
praktyki działania policji wobec przedsiębiorców 
nie wiemy, z jakiego szczebla płynęły polecenia 
określonych metod postępowania i do jakiego 
stopnia było to wypełnienie przez niższe szcze-
ble policyjnej hierarchii oczekiwań politycznych  
z własnej inicjatywy, a do jakiego – wprost wy-
dawanych i udokumentowanych poleceń. 

Pretekst rzekomego bezpośredniego zagroże-
nia pojawiał się również w przypadku kontroli 
Sanepidu. Inspektorzy próbowali dokonywać 
kontroli bez zapowiedzi, powołując się na prze-
pisy umożliwiające taką procedurę, zawarte  
w Ustawie prawo przedsiębiorców z 2018 r.5, do 
której z kolei odwołuje się Ustawa o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej6 w kwestii przeprowadza-
nia kontroli działalności gospodarczej. Prawo 
przedsiębiorców ustanawia generalną zasadę 
powiadomienia przedsiębiorcy na przynajmniej 
siedem dni przed kontrolą (art. 48 ust. 2), czyni 
jednak wyjątek w sytuacji, gdy „przeprowadzenie 
kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagroże-
niem życia, zdrowia lub środowiska” (art. 48 ust. 
11, pkt 4). Z relacji ukaranych przedsiębiorców, 
dostępnych w sieci, wynika, że inspektorzy Sane-
pidu w zasadzie we wszystkich takich sytuacjach 
posługiwali się przygotowanymi z góry wzora-
mi pism pokontrolnych, które powtarzały – już  
w formie uzasadnienia decyzji o wymierzeniu kary 
– tezę o istnieniu „bezpośredniego zagrożenia”. 

4 https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2021-02-04/
starcia-z-policja-w-klubie-w-rybniku-wlasciciele-ujawnia-
ja-nagrania.
5 Dz. U. 2018 poz. 646.
6 Dz. U. 1985 poz. 49.
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W jednym z takich pism (z 1 lutego, dotyczące-
go jednego z warszawskich lokali) czytamy, że  
w trakcie kontroli „wykazano naruszenie wyma-
gań higienicznych i zdrowotnych polegające na 
niezasłanianiu nosa i ust w czasie spożywania 
posiłków i picia napojów” (stwierdzenie samo 
w sobie absurdalne). I dalej: „Stwierdzone na-
ruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych 
spowodowało zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi polegające na braku zakrywania ust i nosa 
w czasie spożywania posiłków i napojów, powo-
dujące rozprzestrzenianie się wirusa i jego 
kumulację w pomieszczeniu” [podkr. ŁW]. 

W ten sposób skonstruowane decyzje Sanepidu 
mogą być trudne do podtrzymania w sądzie, 
inspekcja musiałaby bowiem wykazać istnie-
nie bezpośredniego zagrożenia zgodnie z opi-
sem w decyzji, a zatem musiałaby wskazać, że  
w lokalu w danym momencie była przynajmniej 
jedna osoba nienosząca maseczki, a zakażona 
koronawirusem. 

Do akcji przeciwko przedsiębiorcom wprowa-
dzono ostatecznie także inne służby, których 
podstawowe kompetencje nie są związane  
z utrzymywaniem porządku prawnego czy zapo-
bieganiem łamaniu prawa lub też dotyczą tego  
w wąskiej dziedzinie, niepowiązanej z kwestiami 
zdrowotnymi. Na tej zasadzie do kontrolowania 
przedsiębiorców zostały wprzęgnięte Państwowa 
Straż Pożarna (podlegająca ministrowi spraw 
wewnętrznych i administracji) oraz (podlegająca 

ministrowi finansów) Służba Celno-Skarbowa, 
część Krajowej Administracji Skarbowej. 

W przypadku PSP pretekstem do kontrolowania 
przedsiębiorców, którzy uruchomili działalność 
mimo rozporządzenia, były rzekomo przekazane 
przez anonimowych informatorów informacje 
o istniejącym zagrożeniu pożarowym w danym 
lokalu (tak wynika z publikowanych w sieci 
filmów z tego typu kontroli) – tu znów mamy 
rzekomą „bezpośredniość” zagrożenia. Z kolei 
w przypadku SCS jako pretekst podawano na 
ogół informacje o rzekomym łamaniu przepisów 
akcyzowych dotyczących alkoholu, względnie 
warunków koncesji sprzedaży tegoż. W obu przy-
padkach organy dokonujące kontroli powoływały 
się na opisany już wyżej przepis Ustawy prawo 
przedsiębiorców, dopuszczający kontrolę bez za-
powiedzi7. Takie praktyki muszą rodzić ogromne 
zaniepokojenie, ponieważ przypominają metody 
działania znane z poprzedniego ustroju, kiedy 
różne służby wykorzystywały wydumane pre-
teksty, aby uderzyć w „prywaciarzy”. Dodatkowo 
naraża to na szwank autorytet służb, które do-
tychczas stały z boku i nie były zaangażowane 
w realizację politycznego zapotrzebowania. 

7 W przypadku SCS mowa o art. 48, ust. 11, pkt 2.: „prze-
prowadzenie kontroli [bez zapowiedzi] jest niezbędne dla 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia”.
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Rok walki z epidemią z punktu widzenia sposobu 
działania służb, w tym przede wszystkim poli-
cji, to czas niemożliwego do usprawiedliwienia 
chaosu prawnego, działań podejmowanych na 
chwiejnych i wątpliwych podstawach prawnych 
oraz kruszącego się autorytetu i wizerunku for-
macji zaangażowanych w wymuszanie restrykcji. 
Pokazał to listopadowy sondaż1, w którym policja 
zanotowała drastyczny spadek zaufania – aż  
o 20 punktów w stosunku do identycznego bada-
nia z 2017 r. do poziomu 44 proc., podczas gdy 
nieufność wzrosła o 14 punktów do poziomu 33 
proc., obojętność zaś o 6 punktów do 19 proc. 
W części ten wynik jest z pewnością skutkiem 
innych działań policji (kwestia Strajku Kobiet czy 
11 listopada), lecz bez wątpienia ma tu znacze-

1 https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/201129717-Son-
daz-Zaufanie-do-policji-spadlo-o-20-pkt-proc-W-
zrosla-obojetnosc.html.

nie także działalność tej formacji w kwestiach 
epidemicznych. 

Z tej sytuacji trzeba wyciągnąć na przyszłość 
wnioski dotyczące kilku podstawowych 
obszarów. 

Po pierwsze – jakość, stabilność, zrozumiałość 
legislacji i ograniczenie liczby aktów prawnych 
nawet w sytuacji nadzwyczajnej. 

Po drugie – gruntowna reforma policji, jako że 
przy okazji walki z epidemią wyszły na jaw różne 
głębokie wady tej służby. 

Po trzecie – znaczące wzmocnienie praw oby-
wateli w konfrontacji z państwem. W państwie 
prawa niedopuszczalne są takie praktyki, jak 
opisane wyżej szantażowanie obywateli wyższą 
karą od innego organu albo podejmowanie dzia-
łań przez służby mimo braku podstawy prawnej. 

Podsumowanie
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