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Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa

Stan zagrożenia epidemicznego i stany nadzwyczajne – skutki dla
przedsiębiorców
Stan zagrożenia epidemicznego i stany nadzwyczajne
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2 z dniem 14 marca br. do odwołania Minister Zdrowia
wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.
W obecnej sytuacji obowiązujące przepisy dają również możliwość wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (stanu
wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej).

Możliwe skutki dla przedsiębiorców
Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego wiąże się z reorganizacją życia
publicznego i gospodarczego, a także z szeregiem nowych obowiązków i ograniczeń dla przedsiębiorców. Z punktu
widzenia działalności gospodarczej w grę wchodzą m.in.:




związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego:
‒

czasowy zakaz lub ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej danego rodzaju, w tym
działalności handlowej, gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej, związanej ze sportem
i rekreacją lub organizacją imprez oraz hotelowej,

‒

wstrzymanie międzynarodowego transportu kolejowego,

‒

zakaz wywozu i ograniczenia w zbywaniu określonych towarów,

‒

obowiązkowa kwarantanna obywateli polskich wracających z zagranicy;

związane z ewentualnym wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego:
‒

czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi, ograniczenia w zakresie transportu
i w funkcjonowaniu zakładów pracy,

‒

reglamentacja określonych towarów albo zakaz podwyższania cen określonych towarów lub
usług lub nakaz stosowania określonych cen,

‒

nakazy udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów lub środków transportu,

‒

ograniczenia w obrocie krajowymi środkami płatniczymi.

Zachęcamy do kontaktu
Informacje na temat zakresu ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, a także
ewentualnych nowych obowiązków w ramach pozostałych scenariuszy mogą być pomocne do przygotowania się
na wprowadzane zmiany i przy podejmowaniu decyzji operacyjnych – z uwzględnieniem specyfiki działalności
firmy i jej profilu.
Zespół doradztwa regulacyjnego DZP analizuje ten temat na bieżąco. W razie potrzeby jesteśmy gotowi opracować
syntetyczną analizę dotyczącą kluczowych ryzyk prawnych i ograniczeń operacyjnych, jakie poszczególne
scenariusze w tym zakresie mogą rodzić dla prowadzonej przez Państwa działalności.
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