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Odszkodowania 

od Skarbu Państwa 

Władze państwowe RP wydały w krótkim okresie szereg

regulacji ograniczających działalność gospodarczą.

Ograniczenia te uzasadniane są epidemią choroby

COVID-19. Obowiązywanie nowych przepisów stało się

przyczyną trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorców

i spowodowało ogromne szkody – zarówno w postaci

straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści.

Przeciwstawiając się tym negatywnym zjawiskom, wielu

przedsiębiorców poszukuje dróg zminimalizowania

skutków ograniczeń. Droga do ubiegania się

o odszkodowanie jest możliwa.

Informacja o wsparciu Kancelarii w dochodzeniu od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody 

spowodowane przez ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzone w związku 

z epidemią choroby COVID-19 (wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2)

Sprawdź, czy w Twojej sytuacji działania władz

państwowych mogą stanowić podstawę do

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Z naszym wsparciem 
dowiedz się: 

Czy wprowadzone 

ograniczenia w 

wykonywaniu przez 

Ciebie działalności 

gospodarczej były 

zgodne z prawem? 

Czy masz możliwość 

dochodzenia 

naprawienia wynikłej 

z nich szkody?

Które z elementów 

Twojej sytuacji 

wziąć pod uwagę 

ustalając wysokość 

szkody?

Jakie są możliwe 

strategie działań 

procesowych w 

Twoim przypadku?

Jakie dowody mogą 

okazać się przydatne 

w razie sporu 

odszkodowawczego? 
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W przypadku zainteresowania usługami świadczonymi

przez naszą Kancelarię, prosimy o kontakt telefoniczny

lub za pośrednictwem poczty email.

Na Twoje pytania bądź wątpliwości dotyczące naszego

wsparcia z przyjemnością odpowiemy podczas

ewentualnego spotkania w dogodnym terminie i miejscu

lub w ramach korespondencji mailowej.

Dlaczego możesz potrzebować 
naszego wsparcia?

ograniczenie przez władze państwowe

wolności oraz praw człowieka i obywatela

mogło skutkować powstaniem u Ciebie szkody

(wolność działalności gospodarczej)

nieogłoszenie stanu klęski żywiołowej

pomimo ziszczenia się ustawowych

przesłanek uniemożliwiło skorzystanie przez

Ciebie z uproszczonej procedury dochodzenia

roszczeń o naprawienie szkody

wybierasz działanie z pomocą profesjonalnego

pełnomocnika

Koszty wsparcia - ustalane indywidualnie.

Skontaktuj się 

Dagmara Fabiszak

radca prawny, wspólniczka
Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

+48 602 335 333
d.fabiszak@ostrowski-legal.net

Zaproszenie do 
współpracy
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