
ALERT PRAWNY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH –
SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE 
ZWALCZANIEM COVID-19

|Rządowe polecenia dla przedsiębiorców

Kto wydaje polecenia: Prezes Rady Ministrów - na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy.

Komu? Każdemu przedsiębiorcy – niezależnie od formy prawnej i branży, w której funkcjonuje. Czyli polecenie

może dotyczyć zarówno firm produkujących lub sprzedających żywność, maseczki czy papier toaletowy, jak

i np. firm transportowych, czy też hotelu (np. miejsca na kwarantannę).

Skąd dowiem się o poleceniu: Polecenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Decyzja nie musi

jednak być na piśmie. Polecenie może zostać skierowane do przedsiębiorcy telefonicznie lub mailowo.

W praktyce należy jednak zweryfikować, czy polecenie rzeczywiście pochodzi od organu, a nie jest próbą

oszustwa. Strona rządowa ma obowiązek sporządzić protokół z wydania polecenia.

Czego może dotyczyć polecenie: Przepisy nie precyzują czego może dotyczyć polecenie. Po wydaniu decyzji

z przedsiębiorcą zawierana jest umowa – polecenia muszą więc dotyczyć kwestii, które da się uregulować

w umowie. Może to być przede wszystkim produkcja określonych towarów (np. maseczek, posiłków na potrzeby

szpitali) lub wykonywanie pewnych usług (np. transportowych).

Czy mam prawo odmowy: Decyzja o wydaniu polecenia jest natychmiastowo wykonalna. W razie odmowy

zawarcia umowy – przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia wskazanych przez rząd działań na podstawie samej

decyzji.

Od decyzji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Czy umowa jest odpłatna: TAK. Jednak przepisy nie precyzują, w jakiej wysokości powinno być wynagrodzenie –

teoretycznie może być ustalone poniżej wartości rynkowej. Umowy będą finansowane z budżetu ze państwa.

Uwaga - prace związane z przygotowaniem do realizacji poleceń, są finansowane ze środków własnych

przedsiębiorcy.

Specjalne uprawnienia firm, do których skierowano polecenie rządowe: Adresaci polecenia mają
szczególne uprawnienia związane z organizowaniem pracy w swoich firmach:

1. zmiana systemu lub rozkładu czasy pracy (np. wprowadzenie systemu pracy w ruchu ciągłym)

1. polecenie pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych (np. w wymiarze 10h)
- dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

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

sytuacji kryzysowych (stan na 26.03.2020 r. godz. 13:00).
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|II. Decyzje Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)

Czego może dotyczyć decyzja:
• GIS może nakazać przedsiębiorcy podjęcie określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych

(np. pomiar temperatury ciała pracowników zakładu )
• GIS może nałożyć obowiązek dystrybucji środków ochrony osobistej na producentów, dystrybutorów lub

importerów takich towarów

Procedura:
• Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
• Decyzja może być wydana także ustnie. W późniejszym terminie przedsiębiorca dostanie pisemne

potwierdzenie.
• Termin na odwołanie – 2 dni od otrzymania pisemnego potwierdzenia decyzji.

Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych. Przepis wprowadza zmianę w ustawie o państwowej inspekcji sanitarnej (art. 8a ust. 5-9)

polecenia mogą być skierowane do każdego przedsiębiorcy

polecenia na piśmie, telefonicznie lub mailowo

umowa jest odpłatna, ale nie ma sprecyzowanej wysokości wynagrodzenia

decyzja jest natychmiastowo wykonalna, nawet jeśli przedsiębiorca odmówi
podpisania umowy

Na bieżąco monitorujemy sytuację i, jak najszybciej będzie to możliwe, przekażemy Państwu
najważniejsze informacje za pomocą newslettera. Zachęcamy też do śledzenia naszych mediów
społecznościowych, gdzie w najbliższym czasie udostępnimy terminarz dotyczący rozwiązań
wprowadzonych przez rząd.
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