
Oświadczenie złożone 

przez senatora Bogdana Zdrojewskiego 

na 22. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 marca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosła-

wa Gowina oraz do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 

W dobie szalejącej pandemii COVID-19 słyszymy o kolejnych tzw. tarczach antykryzysowych – pakiecie 

rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wy-

wołanym pandemią koronawirusa. Zadaniem tarcz ma być ustabilizowanie polskiej gospodarki, danie jej 

impulsu inwestycyjnego, tymczasem przedsiębiorcy przyznają dziś, że obecna pomoc, którą oferuje rząd, to 

za mało, by móc mówić o ratowaniu firm. Niepewność dotycząca najbliższych miesięcy sprawia, że przed-

siębiorcom trudno podejmować jakiekolwiek wiążące decyzje. 

Przedsiębiorcy polscy od ponad roku żyją z dnia na dzień. Drastycznie ograniczone lub całkowicie za-

mknięte są całe branże. Wola przetrwania nie wystarczy. Przedsiębiorcy powinni mieć dostęp do instrumen-

tów umożliwiających im skuteczną obronę swoich uzasadnionych interesów. Wymienię kilka priorytetowych. 

Po pierwsze, dostęp do fachowej pomocy prawnej – zwłaszcza dla mikro-, małych i średnich przedsię-

biorców – gdyż ilość i jakość „produkowanego” w czasie pandemii prawa jest zatrważająca i sprawia trudno-

ści interpretacyjne nawet niejednemu prawnikowi. 

Po drugie, zagwarantowanie przez rząd racjonalnego vacatio legis w odniesieniu do wprowadzanych 

zmian. Inaczej mówiąc, rząd powinien poważnie traktować przedsiębiorców – jak partnerów, a nie jak trud-

nych petentów. Wystarczy wskazać ostatnie rozszerzenie zakazów i nakazów związanych z epidemią CO-

VID-19 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ogra-

niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), obowiązujące od 20 marca br., które-

go tekst mogliśmy poznać dopiero 19 marca. Zatem przedsiębiorcy mieli niecałą dobę na przygotowanie się 

do obostrzeń. W sytuacji ustalonych grafików pracy pracowników, realizowanych zamówień czy wreszcie 

zarezerwowanych miejsc noclegowych etc. prowadzi to do niebagatelnych strat! 

Po trzecie, gruntowne usprawnienie postępowań sądowych w dobie pandemii, zwłaszcza spraw, w których 

stronami są przedsiębiorcy. Przedłużające się sprawy o zapłatę należności za wykonaną pracę, usługę czy 

dostarczony towar to kolejne źródło niezwykle dotkliwych kłopotów (nie tylko finansowych) wielu przedsię-

biorców. Ponadto, jak wiemy, pandemia traktowana jest często jako nadzwyczajna zmiana stosunków (klau-

zula rebus sic stantibus), która umożliwia sądową zmianę treści łączących strony umów. 

To tylko przykłady spraw, których stronami są przedsiębiorcy. Szybsze działanie sądów to pewniejsze ju-

tro polskich przedsiębiorców. 

W związku z powyższym apeluję do Pana Premiera, jako osoby odpowiedzialnej za pomoc przedsiębior-

com w dobie pandemii COVID-19, i do Pana Ministra Sprawiedliwości, jako osoby odpowiedzialnej za stan 

wymiaru sprawiedliwości, o zagwarantowanie polskim przedsiębiorcom, mimo pandemii, pewności prawa 

i dobrego tempa jego stosowania. Apeluję, by wszelkie zmiany wprowadzane były z odpowiednim wyprze-

dzeniem, które umożliwi przedsiębiorcom dostosowanie się do zmieniających się realiów i ograniczenie po-

noszonych strat. 

W zakresie powyższych kwestii zwracam się także z wnioskiem o udzielenie przez Ministra Sprawiedli-

wości odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Jaki procent rozpraw sądowych w 2020 r. przeprowadzono online? 

2. Ile wynosił w 2020 r. średni czas spraw sądowych z udziałem przedsiębiorców, a ile w tym okresie 

średni czas rozpoznania spraw cywilnych (ogółem)? 

3. Ile przeprowadzono w 2020 r. postępowań upadłościowych? 

4. Jakie działania podjął Minister Sprawiedliwości w celu przyspieszenia czasu rozpoznania spraw sądo-

wych? 

5. Jaki procent spraw nie jest załatwianych w terminie? 

6. Jaki jest przeciętny czas trwania spraw gospodarczych dotyczących roszczeń finansowych? 

Na zakończenie z pełną stanowczością pragnę podkreślić, że każdy przedsiębiorca, którego działalność 

została ograniczona przez państwo w imię wyższego dobra, jakim jest zdrowie i życie obywateli, ma prawo 



do odszkodowania za poniesione z tego tytułu straty. Dlatego za wysoce niepokojący uważam wniosek pre-

miera Mateusza Morawieckiego w sprawie rzekomej niezgodności art. 4171 §1 kodeksu cywilnego z Konsty-

tucją RP. To na rządzie spoczywa odpowiedzialność za niewłaściwy tryb wprowadzenia ograniczeń w drodze 

rozporządzenia, zamiast ustawy, i to rząd powinien tę odpowiedzialność ponieść, nie zaś uchylać się od niej, 

stosując wybiegi prawne. 

Przy tej okazji, uwadze, ponowię pytanie o skutki rozmaitych rozwiązań dla terminowości rozpatrywania 

spraw przed sądami zarówno cywilnymi, jak również administracyjnymi. 

Bogdan Zdrojewski 

 
 


