
N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
25/02/2021 godz. 15:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

DLA BIZNESU 

Minister Zdrowia ogłosił nowe obostrzenia  

Wczoraj na konferencji prasowej minister     
zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od soboty       
27 lutego, osoby przyjeżdżające z Czech i       
Słowacji będzie obowiązywała kwarantanna.    
Również od soboty zostanie wprowadzony     
obowiązek zasłaniania ust i nosa wyłącznie      
maseczką, natomiast w województwie    
warmińsko- mazurskim ze względu na sytuację      
epidemiologiczną przywrócone zostaną   
wcześniejsze obostrzenia. Reszta obecnie    
obowiązujących zasad zostaje przedłużona do     
14 marca. 

Kwarantanna po powrocie z Czech i Słowacji 

Od 27 lutego wprowadzono kwarantannę po      
przyjeździe z Czech i Słowacji. Wyjątek      
stanowią osoby zaszczepione dwoma dawkami     
szczepionki przeciw COVID-19 lub osoby     
posiadające negatywny wynik testu. Test musi      
być wykonany przed przekroczeniem granicy.     
Jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu        
otrzymania wyniku. 

Obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczkami 

Zgodnie z obecnymi przepisami nos i usta można        
zasłaniać maseczką jak również szalikiem,     
chustami czy przyłbicą. Od 27 lutego, każdy ma        
obowiązek zasłaniania ust i nosa wyłącznie za       
pomocą maseczki. Szaliki, kominy, chusty,     
bandany i przyłbice stosowane mogą być tylko       
jako dodatkowa ochrona. 

Podsumowanie aktualnych zasad 

Do 14 marca: 

● Hotele dostępne są dla wszystkich przy      
zachowaniu reżimu sanitarnego (50%    
dostępnych pokoi, posiłki serwowane    

tylko do pokoi, na życzenie gości.      
Restauracje hotelowe – zamknięte). 

● Kina, teatry, opery i filharmonie otwarte      
a podczas wydarzeń kulturalnych    
zajętych może być maksymalnie 50%     
miejsc siedzących. Obowiązują   
maseczki oraz zakaz konsumpcji. 

● Otwarte baseny. Aquaparki nadal    
nieczynne. 

● Stoki pozostają otwarte. 
● Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp.     

wznowiony amatorski sport na świeżym     
powietrzu. 

● Siłownie dalej zamknięte. 
● Restauracje pozostają zamknięte, tak    

jak do tej pory będą mogły wydawać       
posiłki na wynos i w dowozie. 

W województwie warmińsko-mazurskim nauka    
w klasach 1-3 wróci do trybu zdalnego, muzea,        
teatry, kina, baseny korty i inne miejsca       
użyteczności publicznej zostaną zamknięte. 

 

Wyroki sądów w sprawie łamania 
obostrzeń 

Coraz więcej wyroków sprzyja biznesowi,     
który został zamknięty na czas pandemii      
Covid-19. Sądy administracyjne uchylają    
drakońskie kary za łamanie obostrzeń     
związanych z epidemią. Zgodnie z     
przewidywaniami prawników uznają, że tak     
daleko idące ograniczanie praw    
rozporządzeniem narusza Konstytucję. 

Warszawski sąd w swoim orzeczeniu uznał,      
niezgodność obostrzeń z Konstytucją,    
podkreślając że, tak daleko idące ograniczenia      
nie mogły być nakładane rozporządzeniem.     
Dodatkowo samo rozporządzenie mocno    
wykracza poza delegację w ustawie o chorobach       
zakaźnych i zapobieganiu zakażeń wśród ludzi.  
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Jak czytamy w uzasadnieniu: “Naruszenie w      
rozporządzeniu wykonawczym delegacji   
ustawowej jest równoznaczne z jego wydaniem      
w tej części bez podstawy ustawowej, z kolei akt         
administracyjny wydany na podstawie takiego     
rozporządzenia musi być uznany za wydany z       
naruszeniem prawa, w tym przypadku art. 52 ust.        
1-3 Konstytucji RP. Zgodnie bowiem z art. 7        
Konstytucji RP organy władzy publicznej     
działają na podstawie i w granicach prawa.       
Zasada ta znalazła odzwierciedlenie w art. 6       
k.p.a.” 

Analogiczny wyrok zapadł w Opolu,     
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił    
decyzję wojewódzkiego inspektora sanitarnego    
w sprawie nałożenia kary w wysokości 10.000       
zł. Sprawa dotyczyła fryzjera który w okresie       
obowiązywania zakazu świadczenia takich usług     
strzygł klienta a obaj przebywali w lokalu bez        
maseczek. Fryzjer został ukarany mandatem i      
karą administracyjną. Podobnie jak WSA w      
Warszawie, opolski sąd uznał, że rozporządzenie      
dotyczące obostrzeń zostało wydane z     
naruszeniem Konstytucji. 

Jak podkreślił sąd w uzasadnieniu z art. 31 ust. 3          
Konstytucji RP wynika, że ograniczenia w      
zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności     
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i         
tylko wtedy, gdy są konieczne w      
demokratycznym państwie dla jego    
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź     
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności      
publicznej, albo wolności i praw innych osób.       
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty      
wolności i praw Zauważył także, że      
ustawodawcy nie tłumaczy wyjątkowa sytuacja,     
bo to właśnie na takie wypadki Konstytucja       
przewiduje stany nadzwyczajne. Sąd stwierdził     
też, że "samoistna działalność prawotwórcza     
doprowadziła do objęcia regulacjami    
rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia     
szeregu podstawowych wolności i praw     

jednostki, w tym wolności działalności     
gospodarczej z art. 22 Konstytucji." 

UWAGA! Trzeba jednak pamiętać, że     
argument konstytucyjności nie zadziała na     
etapie postępowania administracyjnego przez    
inspektorem sanitarnym, gdyż dopiero sąd     
administracyjny będzie uprawniony do zbadania     
kwestii zgodności z Konstytucją regulacji     
przewidzianych w rozporządzeniu, przy czym co      
ważne, nie każdy skład sądu może podzielać       
zdanie, co do samej możliwości rozstrzygnięcia      
tej kwestii przez sąd administracyjny. 

Oba przytoczone wyroki dotyczą wiosennego     
lockdownu. Od tego czasu stan prawny uległ       
pewnym zmianom, ale większość z wskazanych      
przez sądy argumentów pozostaje aktualna.     
Konstytucja bez przypadku stanu    
nadzwyczajnego nie daje w ogóle możliwości do       
ograniczania praw i wolności w drodze      
rozporządzenia, w tym kontekście obowiązujące     
przepisy nadal są niekonstytucyjne. Nie wiążą      
też sędziów, którzy nadal orzekają na podstawie       
Konstytucji i ustaw. Dodatkowo jak podkreślają      
eksperci w sprawach dotyczących obostrzeń     
często dochodzi do naruszeń w zakresie      
postępowania dowodowego, jak choćby brak     
zapewnienia przez organ stronie czynnego     
udziału w postępowaniu, a także brak      
zawiadomienia o wszczęciu i zakończeniu     
postępowania, co odebra przedsiębiorcom    
możliwość zajęcia stanowiska w sprawie.     
Inspekcja sanitarna nie może iść drogą na skróty,        
lecz ma za zadanie zebranie dowodów i ich        
ocenę na zasadach ogólnych właściwych dla      
każdego normalnego postępowania   
administracyjnego. Należy pamiętać, że każde     
uchybienie w tym zakresie może doprowadzić do       
uchylenia decyzji przez sąd. 
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