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W imieniu grupy przedsiębiorców, sygnatariuszy niniejszego pisma, zwracamy się do Pana z postulatem o 

poddanie pod głosowanie zmian w skierowanej właśnie do Senatu RP ustawie z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w której 

znalazł się art. 15ze, którego kluczowy ust. 1 ma następującą treść: 

„W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, 

dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej 

(umowy).” 

Postulujemy zmianę tj. na wykreśleniu tego przepisu z ustawy. Naszym zdaniem przepis wybitnie  

uprzywilejowuje jedną grupę przedsiębiorców, najemców lokali w dużych galeriach handlowych, kosztem 

wynajmujących oraz najemców niepodpadających pod dyspozycję tego przepisu, które to grupy także ponoszą 

ciężar ekonomiczny zaistniałej sytuacji.  

Zdaniem prawników, specjalistów prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, przepis ten jest przede 

wszystkim niezgodny z konstytucja i szeregiem aktów prawa międzynarodowego i jego wprowadzenie rodzić 

będzie odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa. 

Regulacja jest niezgodna z Konstytucją RP, albowiem: 

1.1. Narusza art. 32 Konstytucji RP (równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji) poprzez:  

1.1.1. Faktyczne przerzucenia odpowiedzialności finansowej i gospodarczej na arbitralnie wybrany segment 

krwioobiegu gospodarczego (właścicieli obiektów handlowych), poprzez faktyczne, ustawowe umorzenie 

należności czynszowych pod pretekstem „wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań”.   

1.1.2. Nieuprawnione uprzywilejowanie najemców obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m2 w sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii wobec wynajmujących, rażąco 

różnicująco sytuacje prawną i gospodarczą poprzez regulacje ustawowe. Ale także ich uprzywilejowanie wobec 

innych najemców, których działalność również została zakazana, ale których lokale nie znajdują się w dużych 

obiektach handlowych. 

1.2. Narusza art. 64 ust. 2 Konstytucji RP (ochrona prawa własności) poprzez: 

1.2.1. Faktycznie uniemożliwienie wynajmującemu uzyskiwanie pożytków z własności majątku (obiektów 

handlowych) przy jednoczesnym pozostawieniu kosztów/obciążeń po jego stronie, które stanowi istotne 

ograniczenie prawa własności. 

Ograniczenie to nie znajduje uzasadnienia w art. 31 ust. 3 Konstytucji, który dopuszcza ustawowe ograniczenia 

praw „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.” Arbitralne 



wygaszenie zobowiązań cywilnoprawnych służy jedynie bezpieczeństwu finansowemu uprzywilejowanych w 

ten sposób najemców kosztem bezpieczeństwa finansowego wynajmujących. 

Ograniczenie takie zostało wprowadzone pomimo braku formalnego (ustawowego) wprowadzenia stanu klęski 

żywiołowej, którego wprowadzenie zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP warunkuje możliwość ograniczenia 

prawa własności. 

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 1 pkt 1) w zw. z pkt 2) ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej, klęska żywiołowa to m.in. katastrofa naturalna. Przez katastrofę naturalną można natomiast 

rozumieć także epidemię. 

Brak formalnego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przy jednoczesnym ograniczeniu prawa własności 

powoduje również, że nie jest możliwe skorzystanie z rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 22 listopada 2002 

r. o wyrównywaniu strat majątkowych, wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i 

praw człowieka i obywatela.  

1.3. Z podobnych powodów jak opisane w pkt. 1.2 naruszenie Artykuł 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Konwencja Rzymska): „Nikt nie może być pozbawiony 

swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z 

ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.” 

1.4. Z podobnych powodów jak opisane w pkt. 1.2. naruszenie art. 17 Karty Praw Podstawowych UE „Każdy 

ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z 

prawem. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na 

warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym 

terminie.” 

1.5. Z podobnych powodów jak opisane w pkt. 1.2 naruszenie bilateralnych umów międzynarodowych o 

ochronie i popieraniu inwestycji, w przypadku jeżeli ograniczenie prawa własności dotyczyć będzie podmiotu 

będącego inwestorem z państwa, z którym Polska umowę taką zawarła.  

Z powyższych względów istnieje znaczne ryzyko, że poszkodowani przedsiębiorcy oraz podmioty je 

finansujące i z nimi współpracujące będą dochodzić odszkodowań od Skarbu Państwa.  

Podstawę prawną będzie stanowić art. 417
1
 § 1 KC  - w razie niekonstytucyjności lub niezgodności Regulacji z 

ratyfikowaną umową międzynarodową w tym także z prawem unijnym.  

Niezgodność Regulacji z Konstytucją lub ratyfikowaną umową międzynarodową może stwierdzić Trybunał 

Konstytucyjny.  

Niezgodność Regulacji z prawem unijnym może stwierdzić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – w tej 

sytuacji z „pominięciem” Trybunału Konstytucyjnego – na zapytanie sądu polskiego. 

Naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności stwierdzić może a trybie skargi 

indywidualnej Europejski Trybunał Praw Człowiek w Strasburgu. 

Istnieje również możliwość stwierdzenia niezgodności Regulacji z Konstytucją RP bezpośrednio przez sąd 

powszechny w ramach tzw. kontroli rozproszonej  i w rezultacie uwzględnienie powództwa na podstawie art. 

4171 § 1 KC bez zwracania się do TK lub TSUE. 

Możliwe występowanie z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie dwustronnych umów o 

popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. BITy) w przypadku przedsiębiorców / inwestorów zagranicznych. Takie 

umowy zazwyczaj przewidują prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od państwa (Skarbu 



Państwa) w sytuacji, gdy dojdzie do ograniczenia możliwości realizowania inwestycji, w tym na skutek zmiany 

przepisów prawa. Spory w tym zakresie są poddawane – na podstawie klauzul zawartych w BITach – kognicji 

sądu arbitrażowego (a więc nie sądy krajowe; polskie). 

Konsekwencje powyższego działania poniesie bezpośrednio  Skarb Państwa, a pośrednio  podatnicy, również 

przedsiębiorcy, w tym wynajmujący – właściciele obiektów handlowych. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ustawa w kształcie przyjętym przez Sejm pozbawia wynajmujących i 
zarządców jakichkolwiek przychodów  i możliwości utrzymania obiektów w okresie pandemii. Ustawa w 
pierwotnym brzmieniu, w projekcie przygotowanym przez rząd – o ustawowej obniżce czynszu  najmu o 90% 
w odniesieniu do najemców powierzchni w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, dawała 
przynajmniej możliwość pokrycia części bezpośrednich kosztów utrzymania obiektów.  

 

 

Z poważaniem, 

                      

         

   

         

       


