
  

FAQ   
  

Dla   branży   zamkniętych   z   powodu   restrykcji   nałożonych   przez   Radę   Ministrów     

stan   na   dzień   07/01/2021r   

  

1. Czy  grożą  mi,  jako  przedsiębiorcy,  kary  administracyjne  lub  mandaty  za            

prowadzenie   działalności   w   obecnym   stanie   prawnym?   
W  obecnym  stanie  prawnym  takie  kary  są  przewidziane  za  łamanie  nakazów,  zakazów  i               

ograniczeń  uregulowanych  w  rozporządzeniach  Rady  Ministrów.  Formalnie  więc  -  za            

prowadzenie  działalności  gospodarczej,  której  zakaz  wykonywania  został  przewidziany  w           

rozporządzeniu  RM  w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w             

związku  z  wystąpieniem  stanu  epidemii  -  grozi  mandat  karny  i  kara  administracyjna  od              

Sanepidu.  Teoretycznie  (jako  represyjnie  “złośliwe”)  jest  możliwe  wszczęcie  postępowania           

karnego  o  czyn  przewidziany  w  art.  165  §  1  pkt  1  k.k.  (za  sprowadzenie  niebezpieczeństwa                 

dla  życia  lub  zdrowia  wielu  osób  albo  dla  mienia  w  wielkich  rozmiarach  poprzez               

spowodowanie   zagrożenia   epidemiologicznego   lub   szerzenia   się   choroby   zakaźnej).   

  

2. Czy  grożą  jakiekolwiek  kary,  moim  pracownikom,  włącznie  z  kadrą           
menadżerską,  za  prowadzenie  lokalu  mimo  zakazu.  Np  podczas  kontroli  pod            

moją   nieobecność?  
Nie,  podmiotem  karanym  jest  przedsiębiorca,  w  przypadku  osób  prawnych  -  osoba             

wchodząca   w   skład   organu   zarządzającego.   

  

3. Czy  grożą  jakiekolwiek  kary,  moim  klientom,  korzystającym  z  moich  usług,            
nawet  podczas  sprzeciwu  co  do  zamknięcia  lokalu  w  trakcie  kontroli            
urzędniczej?   

Nie,  klientów  nie  dotyczy  sankcja  za  korzystanie  z  usług  przedsiębiorców  łamiących  nakazy  i               

zakazy   czy   ograniczenia.   

  

4. Jak  mogę  się  bronić  przed  próbą  nałożenia  kar  i  mandatów?  Na  jakie  przepisy               
się   powoływać   i   jakie   nieprzyjemności   mogą   mnie   spotkać?   

w  kwestii  bezprawności  zakazów  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  najlepiej  i           

najobszerniej  zostało  to  opisane  w  uzasadnieniu  wyroku  Wojewódzkiego  Sądu           

Administracyjnego  w  Opolu  z  dnia  27  października  2020  roku           

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/16701 ;  formalnie,  należy  liczyć  się  z  ukaraniem         

  

https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/16701


  

mandatem  przez  Policję  (do  500  zł)  i  karą  administracyjną  ustaloną  przez  Sanepid  (do  30  tys                 

zł)   

  

5. Czy   powinienem   przyjmować   mandat?   Czy   da   się   od   niego   odwołać?   
Mandatu,  z  którym  się  nie  zgadzamy  nie  należy  przyjmować.  Wówczas  sprawa  zostanie              

przekazana  do  sądu,  który  rozstrzygnie  sprawę  merytorycznie.  Jeśli  zostanie  wydany  wyrok             

skazujący,  we  właściwym  trybie  trzeba  się  odwołać.  Wcześniej,  na  Policji,  ustnie  lub              

pisemnie   należy   złożyć   wyjaśnienia.   

  

6. Czy  mogę  odmówić  przyjęcia  kary  administracyjnej?  Jaka  jest  procedura           
odwoławcza?   

Nie  można  odmówić  przyjęcia  kary,  która  jest  nakładana  w  drodze  decyzji  Sanepidu.  Po               

doręczeniu  decyzji  administracyjnej  trzeba  się  w  terminie  14  dni  odwołać,  zgodnie  z              

pouczeniem.   

  

7. Czy  mogę  oficjalnie  ogłosić,  że  się  otwieram  mimo  zakazu?  Czy  grozi  mi  coś  za                
oficjalny   sprzeciw   wobec   systemu?   

Odpowiedzialność  za  naruszenie  zakazu  -  jak  w  ad.1.  Za  samo  wyrażenie  sprzeciwu  nic  nie                

grozi.   

  

8. Jaka  jest  szansa  na  odwołanie  i  odzyskanie  pieniędzy  z  kar  administracyjnych?             

Jak   długo   taki   proces   może   trwać?   
W  obecnym  stanie  prawnym  szanse  na  uchylenie  kary  są  duże,  jeśli  chodzi  o  ocenę                

bezprawności  zakazów  (patrz:  wyrok  cytowany  w  ad.  4).  Czas  na  uzyskanie  rozstrzygnięcia,              

uwzględniając  drogę  sądową,  wynosi  od  6  miesięcy  do  1,5  roku  (w  zależności  od               

województwa).   

  

9. Czy  mogę  ubiegać  się  o  odszkodowanie  z  tytułu  zamknięcia  działalności            

gospodarczej   i   narażenia   mnie   na   straty?   
Tak,   ale   to   długi   proces.   

  
10. Czy  mogę  ubiegać  się  o  odszkodowanie  bezpośrednio  od  urzędnika,  jeżeli            

zostanie   zasądzone   iż   kara   była   nałożona   bezprawnie?     
Nie,   odpowiedzialność   pracownika   urzędu   wobec   strony   postępowania   jest   wyłączona.   

  

  



  

11. Jestem  beneficjentem  wsparcia  finansowego  z  tytułu  tarczy  antykryzysowej  w           

przypadku  pierwszego  lockdownu,  czy  grozi  mi  zwrócenie  środków  w           
przypadku   złamania   obecnych   restrykcji?   

W  stosunku  do  środków,  które  zostaną  rozdysponowane  na  skutek  wniosków  złożonych  po              

01.12.2020r.   ,   formalnie   grozi   zwrot   wraz   z   odsetkami.   

12. Czy  wystąpienie  o  wsparcie  z  obecnej  tarczy,  również  grozi  jej            
natychmiastowym   zwrotem   w   przypadku   otworzenia   się?   

W  stosunku  do  środków,  które  zostaną  rozdysponowane  na  skutek  wniosków  złożonych  po              

01.12.2020r.,   formalnie   grozi   zwrot   wraz   z   odsetkami.   

  

13. Czy  jako  właściciel  restauracji  muszę  liczyć  się  z  możliwością  trwałego            

zamknięcia  mojego  biznesu  przez  sanepid  jako  formą  kary  za  otwarcie,            
posługując  się  argumentem  sprowadzenia  niebezpieczeństwa  na  ludzi  w  czasie           
pandemii?   

Nie,   takich   uprawnień   Sanepid   nie   posiada.   

  

  

  

  

  

Odpowiedzi   opracował   Radca   Prawny   Paweł   Nogal   

  


