
 

 

Odszkodowanie od Skarbu Państwa dla przedsiębiorców  

 

W obecnej sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2, rząd wprowadza obostrzenia, rzutujące na 

nasze życie codzienne. W szczególności dotykają one przedsiębiorców, którzy mają ograniczoną 

możliwość prowadzenia swoich działalności. Nasuwa się pytanie, czy wprowadzanie ograniczeń jest 

zgodne z prawami i zasadami konstytucyjnymi? 

Art. 31 ust. 2 Konstytucji RP chroni wolności i prawa człowieka na różnych płaszczyznach 

oraz wskazuje, że nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Prawem jest 

możliwość wykonywania swojej działalności gospodarczej. Polska jako państwo demokratyczne, 

pozwala na wykonywanie pracy w zakresie legalnie zarejestrowanej działalności. Ograniczenia w tym 

zakresie, jak wskazuje ust. 3 wspomnianego artykułu ustawy zasadniczej, mogą być ustanawiane tylko 

w ustawie, w przypadku konieczności dla ochrony m.in. zdrowia, lecz nie mogą naruszać istoty 

wolności i praw. W dzisiejszym stanie faktycznym, ograniczenia dla przedsiębiorców 

wprowadzono rozporządzeniami, a nie ustawą. Tutaj możemy dopatrywać się ewentualnego, 

niezgodnego z prawem, działania władzy publicznej. Należy zatem zastanowić się nad potencjalnym 

wypłacaniem odszkodowań ze Skarbu Państwa za wyrządzone szkody w związku z czasowym 

ograniczeniem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawa roszczeń naprawienia 

wyrządzonej szkody może mieć swoje umocowanie w art. 77 Konstytucji RP. Przepis ten chroni 

praw każdego, a w przypadku ich ograniczania gwarantuje naprawienie szkód. Stosowanie tego 

przepisu bezpośrednio z Konstytucji RP nie daje podstaw do wywodzenia z niego roszczeń 

cywilnoprawnych, gdyż „jego treść normatywna ogranicza się do statuowania konstytucyjnego prawa 

podmiotowego do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu 

władzy publicznej” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2004 r., I CK 591/03, LEX  

nr 182086). Ustawodawca rozwija art. 77 ust. 1 Konstytucji w Kodeksie Cywilnym. "Niezgodność  

z prawem" w świetle art. 77 ust. 1 Konstytucji RP musi być rozumiana ściśle, zgodnie  

z konstytucyjnym ujęciem źródeł prawa (art. 87-94 Konstytucji RP); pojęcie to jest więc węższe niż 

tradycyjne ujęcie bezprawności na gruncie prawa cywilnego, które obejmuje obok naruszenia 

przepisów prawa również naruszenie norm moralnych i obyczajowych, określanych terminem "zasad 

współżycia społecznego" lub "dobrych obyczajów" (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca  

2015 r., II CSK 218/14, LEX nr 1711681). 

Art. 417 Kodeksu Cywilnego stanowi o odpowiedzialności za wyrządzone szkody przy 

wykonywaniu władzy publicznej. Jak stwierdził Sąd Najwyższy „nieprawidłowość w działaniu 

władzy publicznej może przybrać postać naruszeń konstytucyjnych praw i wolności, konstytucyjnych 

zasad funkcjonowania władzy publicznej, uchybień wymaganiom określonym w ustawach zwykłych, 

aktach wykonawczych (uchybienia w sferze prawa materialnego i procesowego), jak i uchybień 

normom pozaprawnym, w różny sposób powiązanym z normami prawnymi” (Wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 20 marca 2015 r., II CSK 218/14, LEX nr 1711681). Bazując na analizie 

dokonanej przez Sąd Najwyższy, można wysunąć wniosek, że rząd wprowadził ograniczenia praw 

przedsiębiorców niezgodnie z Konstytucją RP. 

Co zatem może zrobić poszkodowany przedsiębiorca? 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wniesienie pozwu do Sądu z roszczeniem  

o odszkodowanie i ewentualnie zadośćuczynienie od Skarbu Państwa. Zgodnie z polskim prawem, 

ciężar dowodowy w procesie cywilnym spoczywa na powodzie, w tym przypadku na przedsiębiorcy. 



 

 

Zatem musi ustalić on wysokość odszkodowania i udowodnić, że dochodzona kwota jest adekwatna 

do strat i utraconych korzyści. W myśl art. 4171§4 Kodeksu Cywilnego niewydanie aktu 

normatywnego, w tym wypadku niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego i przy tym ograniczenie 

konstytucyjnych praw i wolności rozporządzeniami (a nie ustawami, tak jak wskazuje art. 30  

ust. 3 Konstytucji RP), mogło przyczynić się do szkody w postaci strat i utraconych korzyści z tytułu 

niewykonywania działalności gospodarczej w okresie ogłoszonej na obszarze RP epidemii zw.  

z COVID-19. Jak uzasadnia Sąd Najwyższy „pojęcie "działanie niezgodne z prawem" ma 

ugruntowane znaczenie oraz, że w kontekście regulacji konstytucyjnej należy je rozumieć, jako 

zaprzeczenie zachowania uwzględniającego nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej” (Wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2015 r., II CSK 218/14, LEX nr 1711681).  

Gdyby rząd wprowadził stan klęski żywiołowej w związku z pandemią, wyrównywanie strat 

odbywałoby się drogą administracyjną na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu 

strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw 

człowieka i obywatela. 

Jak interpretować pojęcie szkody? 

Szkoda może być rozumiana jako strata, która jest powiązana z szeregiem czynności, zdarzeń 

w prowadzonej działalności, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przychodu. W innym przypadku 

jest rozumiana jako ubytek na majątku przedsiębiorcy. Interpretacji „szkody”, w myśl art. 417 

Kodeksu Cywilnego, jest wiele. W postępowaniu sądowym przedsiębiorca powinien brać pod uwagę 

także utracone korzyści, które mógł osiągnąć. Aby ustalić ten stan należy brać pod uwagę np. 

dochody uzyskiwane z poprzednich miesięcy, prognozy uzyskania dochodu na dany miesiąc, ustalane 

przez ekspertów w danej branży, oraz wiele innych czynników. Przy ustalaniu związku między 

wykonywaniem władzy publicznej (tj. w tym przypadku nieogłoszenie stanu nadzwyczajnego i 

wydanie rozporządzeń zamiast ustaw) a szkodą należy pamiętać, że dla przypisania odpowiedzialności 

nie ma przy tym znaczenia, kto jest bezpośrednim sprawcą szkody (Wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 15 lipca 2019 r., I ACa 293/18, LEX nr 2718287). Z ostrożności procesowej należy 

uwzględnić zasadę słuszności z art. 4172 Kodeksu Cywilnego. Będzie to sytuacja, w której działanie 

władzy publicznej, w dobie COVID-19, było zgodne z prawem, lecz w wyniku ograniczenia 

konstytucyjnych praw i wolności została wyrządzona szkoda. Wówczas poszkodowany może żądać 

jej naprawienia w całości lub w części, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, gdy 

okoliczności wskazują, że wymagają tego względu słuszności. 

Wskazane wyżej rozważania dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale każdego, kto w 

wyniku wprowadzonych ograniczeń poniósł szkodę. 
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