
projekt 

U S T AWA

z dnia

o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów 

dotyczących działalności gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 

Art. 1. Ustawa określa podstawy, zasady i tryb wyrównywania szkód majątkowych, 

powstałych w następstwie wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących 

działalności gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Art. 2. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę majątkową w następstwie wprowadzenia 

ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej w związku 

z  ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, służy roszczenie 

o odszkodowanie za szkodę poniesioną od dnia wprowadzenia tych ograniczeń, nakazów lub 

zakazów.

Art. 3. 1. Odszkodowanie przysługuje od Skarbu Państwa w wysokości 70% 

poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy 

udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyję tych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

2. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli szkoda majątkowa powstała wyłącznie z winy 

przedsiębiorcy lub z winy osoby trzeciej.

Art. 4. 1. Odszkodowanie przyznaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, złożony do 

właściwego wojewody.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;

2) firmę przedsiębiorcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres 
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zamieszkania przedsiębiorcy; 

5) oszacowanie wysokości poniesionej szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość 

bezzwrotnej pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych 

w  związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz czas, miejsce 

i okoliczności jej powstania;

6) wskazanie ograniczeń, nakazów lub zakazów, z których wynikła szkoda majątkowa;

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy.

Art. 5. 1. Decyzję w sprawie odszkodowania wydaje wojewoda właściwy ze względu na 

miejsce powstania szkody majątkowej.

2. W przypadku gdy szkoda majątkowa powstała na terenie dwóch lub więcej 

województw, właściwy do wydania decyzji jest wojewoda, do którego najpierw złożono 

wniosek.

3. Jeżeli nie można ustalić właściwości wojewody zgodnie z ust. 1 i 2, decyzję 

w sprawie odszkodowania wydaje Wojewoda Mazowiecki.

4. Wojewoda rozpatruje wniosek o wypłatę odszkodowania w terminie 3 miesięcy od 

dnia złożenia wniosku. Wojewoda przyznaje albo odmawia przyznania odszkodowania 

w drodze decyzji. Decyzja ta jest ostateczna.

5. Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji 

przyznającej odszkodowanie.

Art. 6. 1. W przypadku:

1) odmowy przyznania odszkodowania,

2) przyznania odszkodowania w wysokości niższej niż 70% oszacowanej we wniosku 

wysokości szkody majątkowej pomniejszonej o równowartość bezzwrotnej pomocy 

udzielonej przedsiębiorcy na podstawie przepisów przyjętych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

– przedsiębiorca, w  terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, może wnieść 

powództwo do sądu powszechnego.

2. W przypadku wniesienia powództwa, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 3 ust. 1 

stosuje się.

3. Wniesienie powództwa, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje wykonania decyzji.

4. W sprawach przed sądem powszechnym, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa 

reprezentuje wojewoda.
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Art. 7. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym 

przedsiębiorca dowiedział się o powstaniu szkody majątkowej, jednak bieg przedawnienia 

rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy. W każdym przypadku 

roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 

w zależności od tego, który ze stanów obowiązywał jako ostatni.

Art. 8. Roszczenie o odszkodowanie przechodzi na następców prawnych 

przedsiębiorcy.

Art. 9. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, nie wyłącza prawa do 

wystąpienia z powództwem o odszkodowanie za szkodę majątkową powstałą w następstwie 

wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej 

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie przepisów art. 417, art. 4171 lub art. 4172 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).

2. Uzyskanie odszkodowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wyłącza prawo do 

odszkodowania od Skarbu Państwa za szkodę majątkową powstałą w następstwie 

wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej 

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie przepisów art. 417, art. 4171 lub art. 4172 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Uzyskanie odszkodowania od Skarbu Państwa za szkodę majątkową powstałą 

w  następstwie wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności 

gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie przepisów art. 417, art. 4171 

lub art. 4172 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, wyłącza prawo do 

odszkodowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 10. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 755, 807, 956 i 2186) w art. 95 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Nie pobiera się opłat od pozwu o odszkodowanie, o którym mowa w art. 6 

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

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela 
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(Dz. U. poz. 1955) oraz w art. 6 ustawy z dnia … o wyrównywaniu szkód majątkowych 

wynikających z ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności 

gospodarczej wprowadzonych w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

(Dz. U. poz. …).”.

Art. 11. Wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy przeciwko Skarbowi Państwa 

postępowania o odszkodowanie na podstawie przepisów art. 417, art. 4171 lub 4172 ustawy 

z  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dotyczące szkód majątkowych powstałych 

w  następstwie wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności 

gospodarczej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

wywołanych zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, podlegają umorzeniu w przypadku 

uzyskania odszkodowania, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


