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WNIOSEK

wniosek z art. 241 KPA

Na podstawie art. 241 KPA wnosimy o:

1) informowanie na jednej stronie internetowej (np. https://www.gov.pl/web/koronawirus) o wszystkich aktach 

prawnych obowiązujących w związku z COVID-19,

2) niezwłocznie, najpóźniej przed konferencją prasową, publikowanie tych aktów na wskazanej wyżej stronie,

3) publikowanie projektowanych aktów prawnych na stronie www.legislacja.gov.pl oraz w wyżej wyznaczonym 

miejscu,

4) niebudzące wątpliwości wskazywanie, które przepisy obowiązują, a które już nie, np. poprzez sporządzanie 

jednolitych wersji obowiązujących aktów prawnych i publikowanie ich na wyżej wyznaczonej stronie.

W ostatnim czasie ustawy i rozporządzenia oraz akty je zmieniające, ze zrozumiałych względów, uchwalane są w 

zawrotnym tempie i jest ich dużo. Mają one istotne znaczenie, skutkujące konkretnymi, ważnymi zmianami, 

dotyczącymi milionów obywateli i obywatelek, często z dnia na dzień.

Tymczasem zdarza się, że nowe akty prawne publikowane są tuż przed dniem, w którym zaczynają obowiązywać 

bądź kilkanaście minut przed wejściem w życie. Jednoczenie ma to miejsce już po konferencji prasowej. Informacje 

ogłaszane na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus i podczas konferencji różnią się, a jednocześnie nie ma 

możliwości zajrzenia do aktu, którego mają dotyczyć. Debata publiczna o nowych zakazach, obowiązkach lub 

ograniczeniach toczy się na podstawie domniemań, wypowiedzi medialnych, sformułowań i interpretacji padających 

na konferencjach prasowych, które niekiedy bywają sprzeczne z informacjami umieszczonymi na rządowej stronie. 

Taki sposób informowania o nowych regulacjach wprowadza chaos informacyjny i jest nieakceptowalny.

Źródłem prawa jest akt prawny, a nie konferencja prasowa czy wiadomość na stronie internetowej. Dlatego 

niezbędny jest standard: najpierw akt prawny – a potem konferencja, informacja wyjaśniająca na rządowych 

stronach.

Niepokoi nas, że strony gov.pl zamieniają się w “poradnik” dotyczący pandemii. Tych jest w sieci już wiele. Praktyka 

ta powoduje, że adresaci norm traktują „dobre rady” jako obowiązujące prawo, efektem czego może być 

nieświadome łamanie prawa i naruszanie praw innych ludzi (ten problem w dużym stopniu dotyczy praktyk w 

oświacie).  Ponadto rządowe “poradniki” nie są aktualizowane i dostosowywane do zmieniającego się dynamicznie 

prawa i wprowadzają obywateli i obywatelki w błąd. Od strony rządowej oczekujemy jasnych i konkretnych 

informacji, popartych odniesieniem do konkretnych przepisów.
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Podpis elektroniczny

Aby uniknąć błędów i podnieść jakość stanowionego obecnie prawa, należałoby publikować projekty aktów 

prawnych, poddając je możliwym konsultacjom lub stwarzając możliwość zgłoszenia uwag o niespójnościach i 

brakach w projektowanej regulacji.Pozwoliłoby to już na etapie projektu aktu normatywnego wyłapać i usunąć 

ewentualne błędy, nieścisłości lub wzajemnie wykluczające się przepisy.

Prawo nie jest dla prawników, ale dla ludzi, dlatego powinno się dołożyć wszelkich starań, aby aktualne przepisy 

były dostępne bez konieczności poszukiwania pierwotnych i zmieniających się wersji. Wnosimy zatem, aby 

zgromadzić i usystematyzować w rozsądny i przejrzysty sposób na jednej stronie (np.https://www.gov.pl

/koronawirus) wszystkie aktualnie obowiązujące akty prawne, pojawiające się w związku z epidemią i aktualizować 

je na bieżąco. Jak na razie każde ministerstwo zajmują się swoją „działką”, informując o zmianach czy regulacjach 

jej dotyczących. Tymczasem obywateli dotyczą wszystkie te dziedziny naraz i orientowanie się w nowych aktach i 

ich zmianach oraz aktualnym stanie prawnym jest sporym wyzwaniem. 

Sporządzanie tekstów jednolitych byłoby również pożądanym działaniem.

Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji. 
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