
 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ZA SZKODY ZWIĄZANE 
Z	OGRANICZENIAMI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 

Od marca 2020 r., w związku z trwającym stanem epidemii, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, 
podlega systematycznym ograniczeniom, a	nawet wyłączeniom. Od początku wprowadzano je jednak 
rozporządzeniami i z tego powodu budzą i budziły zastrzeżenia co do ich mocy prawnej. Konstytucyjne 
standardy ograniczania praw i wolności znajdują też zastosowanie do oceny zgodności z ustawą zasadniczą 
wszystkich obostrzeń, które są wprowadzane w Polsce w związku z epidemią SARS-CoV-2. Nawet tak trudna 
sytuacja epidemiczna, z jaką mamy do czynienia obecnie, nie może więc stanowić uzasadnienia dla 
rozluźnienia tych standardów. W sądach administracyjnych już zapadają rozstrzygnięcia korzystne dla 
skarżących. Zaznaczamy, że coraz więcej pozwów wpływa do sądów powszechnych w związku z 
wprowadzeniem tzw. reżimu sanitarnego bez podstawy prawnej. Zadziała tu efekt skali, być może nawet 
porównywalny do tego, który obserwujemy w tzw. sprawach frankowych. 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów i pozostałych przedsiębiorców, 
dedykujemy wsparcie prawne. 

 KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE W ZAKRESIE: 
• reprezentacji w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, składania skarg na decyzje 

administracyjne organów administracji rządowej i samorządowej, w tym inspektorów sanitarnych w kontekście: 
- ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej podczas epidemii SARS-CoV-2, 
- ograniczenia praw i wolności osobistych podczas epidemii SARS-CoV-2, 

• dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa w związku z ograniczeniami prowadzenia działalności 
gospodarczej w trakcie epidemii SARS-CoV-2, w tym reprezentacja podmiotów przed sądami powszechnymi 
w sprawach indywidualnych, jak również grupowych, 

• oceny możliwości korzystania z pomocy w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, 
• oceny możliwość korzystania z pomocy w ramach tzw. tarcz finansowych, 
• określenia praw i obowiązków podmiotów kontrolowanych, podczas kontroli przeprowadzanej przez organy 

państwowe takie jak Państwowa Inspekcja Sanitarna i Policja. 

 
 
DO KOGO KIERUJEMY NASZE WSPARCIE: 

• osób fizycznych, 
• spółek prawa handlowego, 
• przedsiębiorców, 

w szczególności właścicieli hoteli, restauracji, kin, 
klubów fitness i branż, które poniosły największe 
szkody na skutek epidemii SARS-CoV-2. 

 

DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO:  
1. szczegółowo weryfikujemy stan prawny konkretnej sprawy, 
2. wskazujemy prawa osób dotkniętych nie tylko przez 

epidemię SARS-CoV-2, ale też przez organy Państwa, 
3. wskazujemy obowiązki, które są nakładane na osoby 

fizyczne i przedsiębiorców, w sposób zgodny z przepisami 
prawa, podczas epidemii SARS-CoV-2, 

4. reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych 
i sądowych.  

 

Jak pracujemy? 
- mamy wiedzę i doświadczenie 

zarówno w aspekcie spraw 
administracyjnych, jak i 
cywilnych, 

- zachowujemy najwyższy poziom 
wrażliwości w zakresie 
otrzymywanych informacji, 

- dostarczamy rozwiązania, 
adekwatne do potrzeb klienta, 

- kierujemy się biznesowym 
podejściem i potrzebami klienta, 

- prezentujemy bezpieczne i 
skuteczne rozwiązania. 

 JAK PRACUJEMY? 
- mamy wiedzę i doświadczenie zarówno w aspekcie spraw administracyjnych, jak i cywilnych, 
- zachowujemy najwyższy poziom wrażliwości w zakresie otrzymywanych informacji, 
- dostarczamy rozwiązania, adekwatne do potrzeb klienta, 
- kierujemy się biznesowym podejściem i potrzebami klienta, 
- prezentujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązania. 

 Zapraszamy Państwa do kontaktu:  
Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. 
ul. Bagno 2 lok. 71 
00-112 Warszawa 
telefon: 22	416 05 56 
e-mail: gwlaw@gwlaw.pl  
 
Zachęcamy również do odwiedzenia naszego bloga dedykowanego 
problematyce prawnej związanej z epidemią SARS-CoV-2: 
CRISISLAW.PL.  
 


