
U Z A S A D N I E N I E  

Trwająca od blisko roku epidemia COVID-19 ma negatywny wpływ na funkcjonowanie 

państwa we wszystkich jego aspektach. Skutki epidemii dotykają w sposób szczególny 

przedsiębiorców w następstwie wprowadzenia w szerokim zakresie ograniczeń, nakazów lub 

zakazów dotyczących działalności gospodarczej.

Projekt ustawy zmierza do utworzenia instrumentarium prawnego wzorowanego na 

zawartym w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych 

wynikających z ograniczenia w  czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka 

i obywatela, z którego będą mogli korzystać przedsiębiorcy w celu szybkiego dochodzenia 

odszkodowań za szkody poniesione 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. 

Będzie to droga alternatywna w stosunku do zasad ogólnych zawartych w przepisach 

Kodeksu cywilnego, ale wysokość odszkodowania przysługującego od Skarbu Państwa 

będzie ograniczona do 70% poniesionej szkody majątkowej. Poszkodowany przedsiębiorca 

będzie mógł zatem skorzystać z przepisów projektowanej ustawy (licząc się z niższym 

odszkodowaniem) albo wnieść powództwo przeciwko Skarbowi Państwa na podstawie 

przepisów art. 417, art. 4171 lub art. 4172 Kodeksu cywilnego.

Projekt ustawy tworzy prostą ścieżkę odszkodowawczą, która w podobnym kształcie 

jest już znana polskiemu systemowi prawnemu.

Proponuje się, aby przedsiębiorcy, który poniósł szkodę majątkową w następstwie 

wprowadzenia ograniczeń, nakazów lub zakazów dotyczących działalności gospodarczej 

w  związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, służyło 

roszczenie o odszkodowanie za szkodę majątkową poniesioną od dnia wprowadzenia tych 

ograniczeń, nakazów lub zakazów.

Szacując wysokość szkody przedsiębiorca powinien uwzględnić bezzwrotną pomoc 

otrzymaną na podstawie przepisów przyjętych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2.

Odszkodowanie przysługiwać ma od Skarbu Państwa. Nie będzie ono przysługiwać, 
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jeżeli szkoda majątkowa powstanie wyłącznie z winy poszkodowanego lub z winy osoby 

trzeciej.

Odszkodowanie przyznawane będzie na pisemny wniosek poszkodowanego, złożony do 

właściwego wojewody. Decyzję w sprawie odszkodowania wyda wojewoda właściwy ze 

względu na miejsce powstania szkody majątkowej.

W przypadku, gdy szkoda majątkowa powstała na terenie dwóch lub więcej 

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

wniosek. Jeżeli nie będzie można ustalić właściwości wojewody, decyzję w sprawie 

odszkodowania wyda Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda wyda decyzję w sprawie odszkodowania nie później niż w terminie trzech 

miesięcy od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta będzie ostateczna, a odszkodowanie 

wypłacane będzie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji poszkodowanemu.

Poszkodowany przedsiębiorca niezadowolony z decyzji w sprawie odszkodowania (w 

przypadku odmowy przyznania odszkodowania albo przyznania odszkodowania w wysokości 

niższej niż wnioskowana), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji w tej 

sprawie, będzie mógł wnieść powództwo do sądu powszechnego. Efektem tego postępowania 

będzie mogło być zasądzenie odszkodowania w wysokości 70% poniesionej szkody 

majątkowej.

Roszczenie o odszkodowanie będzie się przedawniać z upływem roku od dnia, 

w  którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu szkody majątkowej, jednak bieg 

przedawnienia rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie ustawy. Jednakże 

w każdym przypadku roszczenie przedawni się z upływem trzech lat od dnia zniesienia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w  związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2.

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia.

Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe zostały przedstawione w Ocenie 

Skutków Regulacji.

Nadesłane w ramach konsultacji opinie i uwagi są zamieszczone na senackiej stronie 

internetowej. Wyniki konsultacji zostały przedstawione w Ocenie Skutków Regulacji.
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Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Świadczenia przekazywane przedsiębiorcom na podstawie projektowanej ustawy nie 

stanowią pomocy publicznej w rozumieniu prawa Unii Europejskiej.


