
Oświadczenie złożone 

przez senatora Bogdana Zdrojewskiego 
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w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Chciałbym złożyć oświadczenie w sprawie braku podstaw prawnych do narodowej kwarantanny. 

Zacznę od przytoczenia art. 228 z rozdziału XI konstytucji, który określa adekwatne ograniczenia wolno-

ściowe przy uwzględnieniu stopnia zagrożenia, także terytorialnego, poprzez ustanowienie określonego stanu 

nadzwyczajnego. Może być on stanem wyjątkowym lub stanem klęski żywiołowej. Kompetencje Rady Mini-

strów w przypadku stanu klęski żywiołowej są precyzyjnie opisane i nie mogą trwać dłużej niż 30 dni, zgod-

nie z tym aktem podstawowym. Przypomnę, że zapowiadany lockdown obejmuje czas od 28 grudnia do 

17 stycznia, czyli okres, który mieści się w tych ramach czasowych. 

Warto przytoczyć także art. 31 i 52 konstytucji. W nich mamy niezwykle istotne podkreślenie znaczenia 

gwarancji dla obywateli wolności poruszania się w granicach państwa polskiego. Ta gwarancja wolności 

w proponowanym lockdownie ma być radykalnie ograniczona. Ważne są gwarancje dotyczące nie tylko wol-

ności przemieszczania się, ale także nienaruszania istoty innych swobód wynikających z innych przepisów, 

w tym oczywiście z konstytucji. Jestem przekonany, że zapowiadany lockdown może mieć uzasadnienie me-

rytoryczne w związku z pandemią, ale powinien być wprowadzany zgodnie z konstytucją, przepisami prawa 

i kompetencjami określonych decydentów – w tym wypadku przede wszystkim rządu. 

Chcę także zwrócić uwagę i zasygnalizować, że tu, w Senacie, od mniej więcej 10 miesięcy domagamy 

się właściwych podstaw prawnych do rozmaitych decyzji, które skutkują ograniczeniami swobód obywatel-

skich. Mieliśmy sytuacje uzasadniania innych rozwiązań prawnych przede wszystkim ograniczeniami wyni-

kającymi ze stanu klęski żywiołowej, niemożliwością przeprowadzenia korekt dotyczących np. samych wy-

borów – w tym wypadku wyborów prezydenckich. Dziś jesteśmy w sytuacji, kiedy w najbliższym czasie nie 

ma ani wyborów do samorządu, Sejmu, Senatu, ani wyborów prezydenckich, nie ma też presji konieczności 

zmiany konstytucji, a więc można powiedzieć, że stan klęski żywiołowej jest jedynym rozwiązaniem, w któ-

rym uzasadnienie mogłoby znaleźć ograniczenie praw do przemieszczania się nie tylko w granicach państwa 

polskiego, ale także w związku z ustanowieniem – a przypomnę, że to jest planowane – np. godziny policyj-

nej. 

W związku z tym wzywam rząd do przyjęcia właściwych podstaw prawnych decyzji, które mają skutko-

wać w znacznym stopniu rozmaitymi ograniczeniami praw obywatelskich. 
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