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Konsultacje społeczne  –  sprzeciw 
 

Szanowny Panie, 
w związku z projektem z dnia 31 sierpnia 2022 r. Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski 
żywiołowej [numer z wykazu: UD432], jako obywatel RP, sprzeciwiam się planowanej Ustawie i zwracam 
uwagę na następujące zagrożenia: 
 

1. W momencie wejścia w życie nowej ustawy, tracą moc: 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897); 
- Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 

w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela (Dz. U. poz. 1955) – w części 
dotyczącej stanu klęski żywiołowej; 

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r. poz. 159 
oraz z 2022 r. poz. 583); 

- Ustawa z dnia 18 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków 
powodzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 379 oraz z 2022 r. poz. 1561). 

 

Część z nich dotyczyła m.in. wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia praw 
człowieka, czy ograniczenia wolności. Projekt nowej Ustawy nie zakłada odszkodowań (wobec 
poniesionych strat majątkowych) dla przedsiębiorców i obywateli. Zawiera jedynie możliwość otrzymania 
pomocy ze względu na fakt wystąpienia klęski żywiołowej, co jest niedopuszczalne. 
Czy wpływ wszystkich ograniczeń da się wycenić? Należy pamiętać o aspekcie społecznym, rodzinnym i 
psy-chologicznym potencjalnych ograniczeń. Zgłaszam społeczny sprzeciw przeciw takiemu zapisowi.  

 

2. Nowa Ustawa w Art. 30 zakłada wprowadzenie dwóch nowych stanów, które nie występują  
w  Konstytucji RP (obecnie występuje stan wyjątkowy, stan wojenny oraz stan klęski żywiołowej): 
-  stan pogotowia, 
-  stan zagrożenia, który może zostać wprowadzony Rozporządzeniem na maksymalnie 30 dni, przy czym 

w projekcie Ustawy nie ma mowy, czy ten stan może zostać przedłużony. Taki stan można  w tej sytuacji 
wprowadzać w nieskończoność, co stanowi ponownie zagrożenie dla wolności obywatelskich. Zgłaszam 
społeczny sprzeciw przeciw takiemu zapisowi. 

3. Nowa Ustawa zakłada wprowadzenie dwóch nowych stanów, które nie występują w Konstytucji RP, 
a jedynie w przypadku „możliwości wystąpienia zagrożenia”, co budzi poważne zastrzeżenia dot. wolności 
obywatelskich. Zapis ten może prowadzić do nadużyć ze strony władzy. Zgłaszam społeczny sprzeciw 
przeciw takiemu zapisowi. 

4. Nowa Ustawa ma wejść życie 01.01.2023. Zwykle Ustawa wchodzi w życie na kilka dni po opublikowaniu 
jej w Dzienniku Ustaw. Skąd w przypadku nowej Ustawy pojawia się konkretna data jej wprowadzenia? 
Zgłaszam społeczny sprzeciw przeciw takiemu zapisowi. 

5. Skąd, zgodnie z Art. 174, wynikają maksymalne limity wydatków budżetu państwa przeznaczone na 
realizację zadań wynikających z planowanej Ustawy, np. 
2023 r. – 1 000 000 000 zł; 
2024 r. – 2 708  800 000 zł; (…) 
2030 r. – 3 844 400 000 zł; 
2031 r. – 3 958 500 000 zł? 

Na jakich wyliczeniach opierają się powyższe kwoty? 
 

Stojąc na straży Konstytucji RP, niepodległej Polski, wolności praw obywatelskich oraz Polaków, zgłaszam 
swój społeczny sprzeciw wobec Ustawy, prosząc o reakcję i uwzględnienie moich uwag oraz niniejszego 
sprzeciwu. 
        
         Z poważaniem 


