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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia br. znak: BPS.DKS.KU.0401.2.2021, dotyczące 

inicjatywy ustawodawczej Komisji Ustawodawczej Senatu RP w zakresie projektu ustawy 

o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka 

i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (druk senacki 

nr 708) przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie oceny skutków finansowych 

proponowanej regulacji i wpływu na stan finansów publicznych.

Zgodnie z opiniowanym projektem ustawy każdemu, kto poniósł stratę majątkową w 

następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, służy roszczenie o odszkodowanie (art. 2 ust. 1), 

Odszkodowanie przysługuje od Skarbu Państwa (art. 4 ust. 1) na pisemny wniosek 

poszkodowanego, złożony do wojewody (art. 4 ust. 1). Zbyt ogólny charakter projektowanej 

regulacji uniemożliwia analizę skutków finansowych projektu. Należy zauważyć, iż 

w przedmiotowym projekcie nie wskazano podstawowych mechanizmów odnoszących się do 

sposobu weryfikacji poniesionych strat przez wnioskodawców. Nie wskazano zakresu 

przedmiotowego czego może dotyczyć wykazana przez wnioskodawcę strata majątkowa. Nie 

określono również do jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa. 

Projektowana ustawa nakłada dodatkowe zadania na sądy powszechne. Wprowadza przepis, 

w którym następuje zwolnienie z opłat w postępowaniach sądowych. Nie określono ilości 

potencjalnych spraw w związku z czym niemożliwa jest ocena czy sądy będą w stanie wykonać 

zadanie w ramach obecnych środków finansowych. W uzasadnieniu do ww. projektu ustawy nie 
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została przedstawiona przybliżona skala regulowanego zjawiska dot. odszkodowań majątkowych. 

Brak jest również określenia liczby potencjalnych spraw, w związku z czym niemożliwa jest ocena 

czy wojewodowie będą w stanie wykonać zadanie w ramach obecnych środków finansowych, 

z uwagi na zobowiązanie ich do niezwłocznego wydawania przedmiotowych decyzji (nałożenie 

nowych zadań do realizacji). Ponadto z uwagi na proponowane wejście w życie projektowanej 

ustawy po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, należy zwrócić szczególną uwagę na obecny etap 

procedowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021 oraz brak zabezpieczenia w tym zakresie 

środków finansowych w budżecie państwa.

Podejmując się szacowania wielkości ewentualnych odszkodowań, a w konsekwencji 

skutków finansowych dla Skarbu Państwa, nie można też zapominać o warunkach wynikających 

z ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z 

ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. z 

2002 r. poz. 1955, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o 

kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 

organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1932), ustawy z dnia 21 czerwca 2002 

r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928), ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 

klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) tj. obszarze występowania, rodzajach niezbędnych 

ograniczeń czy czasie trwania danego stanu. Zatem, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania 

oraz brak szczegółowych danych do szacunków (wysokość szkód majątkowych) uprzejmie 

informuję, że w Ministerstwie Finansów nie były sporządzane analizy w zakresie ewentualnych 

kosztów wypłaty odszkodowań, jakie miałyby miejsce w przypadku wprowadzenia stanu 

wyjątkowego w związku z pandemią COVID-19, a w konsekwencji ich skutków finansowych dla 

Skarbu Państwa. Obecny stan prawny daje  możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 

od Skarbu Państwa na podstawie regulacji zawartych w art. 417 i 4171 Kodeksu Cywilnego (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), które to postanowienia umożliwiają na gruncie prawa 

polskiego możliwość naprawienia szkody wywołanej działaniem władzy publicznej, zarówno za 

działania sprzeczne z prawem jak i odpowiedzialność za działania legalne. 
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Niezależnie od powyższego, w ocenie Ministerstwa Finansów, wprowadzenie 

proponowanej w ustawie regulacji musiałoby uwzględniać obniżenie kwoty wypłacanych 

odszkodowań o:

1) wielkość pomocy udzielonej przedsiębiorstwom i/lub gospodarstwom domowym na  

podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami w ramach 

tzw. pierwszej fali pandemii:

 z Funduszu Pracy (w tym: udzielone i przewidziane do umorzenia pożyczki dla 

mikroprzedsiębiorców, wypłata świadczeń postojowych, dodatku solidarnościowego oraz 

inne koszty),

 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym 

wymiarem czasu pracy w związku z COVID-19),

 z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Kasy Rolniczych 

Ubezpieczeń Społecznych (dodatkowe zasiłki opiekuńcze, zasiłki chorobowe, zwolnienia 

ze składek i ubytek składek w związku z wypłatą zasiłku opiekuńczego i chorobowego),

 w ramach programów: finansowana dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom, w tym producentom rolnym, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji wywołanej wirusem SARSCoV-2, wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności 

oraz planowanych kwot w ramach tzw. bonu turystycznego;

2) pomoc bezzwrotną ze środków publicznych udzielaną przedsiębiorcom w ramach tzw. 

Tarczy Finansowej ustanowionej na podstawie dwóch programów rządowych (Program 

Rządowy Tarczy Finansowej dla Dużych Firm i Program Rządowy Tarczy Finansowej dla 

Mikro, Małych i Średnich Firm) realizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Cześć 

tej pomocy ma charakter bezzwrotny, a zobowiązania zaciągnięte na jej finansowanie będą 

spłacane w przyszłości ze środków budżetu państwa. Ww. pomoc realizowana jest na 

podstawie uchwał Rady Ministrów ustanawiających programy wsparcia, a nie na podstawie 

regulacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.
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W związku z powyższym proponowany w projekcie przepis dotyczący odliczania od kwoty 

odszkodowania, otrzymanej pomocy powinien uwzględniać również pomoc otrzymaną w ramach 

innych programów, w tym przede wszystkim programów realizowanych przez PFR.

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Piotr Patkowski
Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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