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POZEW PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA 

O ODSZKODOWANIE W ZWIĄZKU Z COVID-19 
 

Czy istnieje podstawa prawna do składania pozwu przeciwko Skarbowi Państwa?  

➢ Zdaniem Kancelarii istnieje podstawa prawna do dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa w 

związku z wprowadzeniem ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium RP, począwszy od marca 2020 r. 

➢ Podstawy dla tej odpowiedzialności mogą stanowić przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności 

art. 417(1) § 1 oraz 417(1) § 4 KC, w związku z art. 20, 21, 31 ust. 3, 92 ust. 2 Konstytucji RP. 

➢ Legalność wprowadzonych ograniczeń może być podważana m.in. z uwagi na konstytucyjny 

obowiązek wprowadzania ograniczeń wolności i praw wyłącznie w drodze ustawy. 

Ile czasu potrwa postępowanie sądowe i jakie są koszty procesowe?  

➢ Pierwszym etapem jest złożenie pozwu o ustalenie prawa do odszkodowania za bezprawne 

działanie państwa. To jest uznania prawa przedsiębiorcy do wysuwania roszczenia. 

➢ Na pierwsze rozstrzygnięcie będzie trzeba poczekać minimum kilka miesięcy. 

➢ Opłata sądowa wynosi 5% dochodzonej kwoty. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jej ponieść – 

istnieje możliwość złożenia wniosku o całkowite zwolnienie z opłat sądowych. Nie ma konieczności 

dokonywania opłaty jednocześnie ze składaniem pozwu.  

Ile wynosi wynagrodzenie Kancelarii?  

➢ Sprawa każdego z przedsiębiorców powinna być ustalana indywidualnie. W każdej sprawie należy 

w miarę możliwości precyzyjnie oszacować wysokość poniesionej szkody oraz sporządzić listę 

dokumentów potwierdzających szkodę i związek przyczynowy. Dzięki temu istnieje największa 

szansa uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.  

➢ Wynagrodzenie Kancelarii to 15% zasądzonej prawomocnie na rzecz przedsiębiorcy kwoty 

odszkodowania. Powyższe wynagrodzenie (tzw. success fee) płatne jest wyłącznie w przypadku 

uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Przedsiębiorca może wziąć udział w szkoleniu 

organizowanym przez Kancelarię. Szkolenie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, 

Kancelaria pomaga przedsiębiorcy w jego uzyskaniu.  

Jakie dokumenty będą potrzebne?  

➢ Dokumenty księgowe lub inne potwierdzające wysokości szkody poniesionej przez przedsiębiorcę 

w związku z wprowadzonymi ograniczeniami (o ile przedsiębiorca nimi dysponuje). 

➢ Informacja, czy środki pomocowe – rozwiązania przewidziane w kolejnych Tarczach 

Antykryzysowych oraz Tarczach Finansowych nie były wystarczające do pokrycia lub zapobiegnięcia 

powstaniu szkody lub też przedsiębiorca nie kwalifikował się do skorzystania z nich.   

Jak można skontaktować się z Kancelarią?  

➢ Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel.: 795-846-132 lub mailowo: biuro@lexinvest.pl. Ze 

względu na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców Kancelaria zastrzega możliwość 

ograniczenia liczby konsultacji.  
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