
 
ZGŁOSZENIE 

ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH* 

 

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej 
(tytuł projektu - zgodnie z jego treścią udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub 

informacją zamieszczoną w programie prac legislacyjnych) 

 

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM 

 

1. Nazwa/imię i nazwisko** 

FUNDACJA KONTROLI SPOŁECZNEJ „NOMOS” 

 

2. Siedziba/miejsce zamieszkania** 

LUTKÓWKA 

 

3. Adres do korespondencji i adres e-mail 

UL. SZKOLNA 49, 96-323 LUTKÓWKA, FUNDACJA@NOMOS.ORG.PL 

 

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W CZĘŚCI 

   A W PRACACH NAD PROJEKTEM 

 

Lp. 

 

 Imię i nazwisko 
 

 Adres miejsca zameldowania na pobyt 
stały 

 

1 

 

 RADOSŁAW BOTEV 
 

 UL. SZKOLNA 49, 96-323 LUTKÓWKA 

2 

 

  
 

  
 

3 

 

  
 

  
 

4 

 

  
 

  
 

5 

 

  
 

  
 

C. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO 

   PRZEDMIOTEM OCHRONY 
 

 

INTERES BĘDĄCY PRZEDMIOTEM OCHRONY: 

 

- prawo obywateli do odszkodowań za szkody poniesione w wyniku ograniczenia praw i 

wolności w czasie stanu klęski żywiołowej 

- ochrona konstytucyjnego porządku prawnego  

 

OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO: 

 

W projekcie ustawy postuluje się: 

- skreślenie art. 175 pkt. 2, uchylającego przepisy ustawy 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. 

- dodanie przepisów uchylających art. 46 ust. 4 oraz art. 46b ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

przy jednoczesnym przejściowym zachowaniu w mocy wydanych na ich podstawie 

przepisów wykonawczych. 

 

Uzasadnienie 

 

Przedmiotowy projekt w rozdziale 8 zakłada możliwość wypłacania pomocy osobom 

bezpośrednio dotkniętym skutkami klęski żywiołowej (i to w granicach limitów 

wskazanych w art. 174 ust. 1 projektu), uchyla jednak przepisy umożliwiające 

żądanie odszkodowań za straty spowodowane samym ograniczeniem praw i wolności. 

Tymczasem w ocenie Fundacji rozwiązania legislacyjne powinny być ukierunkowane na 

jak najszerszą likwidację skutków katastrof, w tym także skutków pośrednich. De 

lege ferenda Fundacja jest zresztą zdania, że odszkodowania powinny obejmować nie 



tylko straty majątkowe, ale też i ewentualne szkody osobowe, powstałe np. w wyniku 

wykonywania nakazów władz publicznych w okresie stanu klęski żywiołowej. Ustawa z 

dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z 

ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, praw człowieka i obywatela 

jest punktem wyjścia do kompleksowego uregulowania kwestii odszkodowań i powinna 

pozostać w mocy, a w dalszej kolejności zostać odpowiednio znowelizowana, tak aby 

obejmowała również szkody osobowe. 

 

W ocenie Fundacji niezgodna z zasadami demokratycznego państwa prawa jest sytuacja, 

gdy państwo może wymagać od obywatela znacznych poświęceń dla zwalczania skutków 

katastrof naturalnych, a jednocześnie umywa ręce od ewentualnych odszkodowań w tym 

zakresie.  

 

 

Wobec kompleksowego uregulowania zasad funkcjonowania państwa na wypadek działania 

sił przyrody Fundacja za kuriozum uważa jednoczesne pozostawianie w mocy przepisów 

umożliwiających nakładanie na obywateli ograniczeń w trybie przewidzianym dla tzw. 

„stanu epidemii” oraz „stanu zagrożenia epidemicznego”, o których mowa w ustawie z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi. Skoro projektowaną ustawą prawidłowo pod względem konstytucyjnym rozdziela 

się quasi stany nadzwyczajne (stan pogotowia i stan zagrożenia) jako skierowane 

wyłącznie do określonych podmiotów i niepowodujące ograniczeń i praw i wolności 

osób fizycznych od konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej, to jednocześnie powinno 

się usunąć z obiegu prawnego wielokrotnie krytykowane w orzecznictwie i doktrynie 

przepisy umożliwiające szeroką ingerencję w prawa obywateli w drodze zwykłych 

rozporządzeń władzy wykonawczej. Instrumenty ochrony ludności przewidziane w 

projektowanej ustawie są w ocenie Fundacji wystarczające do walki z zagrożeniem ze 

strony COVID-19, a przy tym są to przepisy – jak się wydaje – budzące znacznie 

mniejsze wątpliwości pod względem zgodności z ustawą zasadniczą, ponieważ 

przewidują nadzwyczajne ograniczanie praw obywateli jedynie w przypadku ogłoszenia 

klęski żywiołowej.  

Fundacja dostrzega przy tym konieczność ciągłości działań zmierzających do 

zwalczenia wciąż trwającej jeszcze epidemii COVID-19, w związku z czym postuluje 

się przejściowe pozostawienie w mocy przepisów wykonawczych wydany na podstawie ww. 

uchylanych przepisów. 

 

 

 

 

 
D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 

 

1 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH 
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH 
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

2 

 

  
 

3 
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8 

 

  
 

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** 

   zgłoszenia dokonanego dnia .............................................. 

                             (podać datę z części F poprzedniego zgłoszenia) 

 



F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 

 

Imię i nazwisko 

 

 Data 
 

 Podpis 
 

 

 

  
 

  
 

RADOSŁAW BOTEV 

 

 19.09.2022   
 

 

 

  
 

  
 

 
* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy treść: "- Zgłoszenie zmiany danych" 

skreśla się. 
** Niepotrzebne skreślić. 

Pouczenie 
 1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego 

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)) lub uzupełnienie braków formalnych 
poprzedniego zgłoszenia (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie 
zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236)), w 
nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie konieczne rubryki, powtarzając 
również dane, które zachowały swoją aktualność. 

 2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz 
w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu 
normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych pracach. 

 3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 
7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a 
także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad 
projektem aktu normatywnego. 

 4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych 
dotyczących wniesionego zgłoszenia. 

 

 



    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 19.09.2022 godz. 07:12:14
Numer KRS: 0000845839 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
 

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 15.06.2020

Ostatni wpis Numer wpisu 4 Data dokonania wpisu 03.03.2021

Sygnatura akt LD.XX NS-REJ.KRS/35616/20/711

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA

2.Numer REGON/NIP REGON: 386290674, NIP: 8381871947

3.Nazwa FUNDACJA KONTROLI SPOŁECZNEJ "NOMOS"

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat ŻYRARDOWSKI, gmina MSZCZONÓW, miejsc. LUTKÓWKA

2.Adres ul.  SZKOLNA, nr 49, lok. ---, miejsc. LUTKÓWKA, kod 96-323, poczta OSUCHÓW, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej FUNDACJA@NOMOS.ORG. PL

4.Adres strony internetowej WWW.NOMOS.ORG.PL

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1 01.06.2020R.

2 20.12.2020 R.,
ZMIENIONO: §6, §7, §8, §10
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Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 7 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BOTEV 

2.Imiona RADOSŁAW 

3.Numer PESEL/REGON 80091000734

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów
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Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania ¤ PROPAGOWANIE STANDARDÓW PAŃSTWA PRAWA

¤ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY KONSTYTUCYJNYCH PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH
¤ MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD WZGLĘDEM
POSZANOWANIA PRAW OBYWATELI
¤ ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE NARUSZEŃ PRAWA PRZEZ OGRANY WŁADZY PUBLICZNEJ I
INSTYTUCJE PUBLICZNE
¤ WSPIERANIE BUDOWY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZYJAZNEJ DLA OBYWATELA
¤ DZIAŁANIA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI PUBLICZNEJ I WSPIERANIE
TRANSPARENTNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO
¤ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WOLNOŚCI PRASY I ŚRODKÓWO MASOWEGO PRZEKAZU ORAZ SWOBODY
WYPOWIEDZI
¤ MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INSTYTUCJI
SAMORZĄDOWYCH POD WZGLĘDEM POSZANOWANIA INTERESU LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
¤ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ
INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
¤ PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA
¤ POBUDZANIE ZAINTERESOWANIA SPOŁECZEŃSTWA SPRAWAMI LOKALNYMI
¤ PROWADZENIE BADAŃ I ANALIZ NAUKOWYCH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WŁADZY PUBLICZNEJ
¤ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW I POPULARYZACJA WIEDZY O KRAJACH ICH
POCHODZENIA
¤ PROMOCJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5
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Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.09.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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