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DLA BIZNESU

Nowe metody sanepidu na zamykanie
przedsiębiorstw

Państwowa Inspekcja Sanitarna znalazła sposób
na natychmiastowe zamknięcie lokali
działających pomimo obostrzeń. Już nie
nakłada kar finansowych za łamanie zakazów
wprowadzonych rozporządzeniem w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Te bowiem zakwestionowały sądy
administracyjne, wskazując że rozporządzeniem
nie można zakazać prowadzenia działalności.

Teraz inspektorzy zamykają działające firmy,
np. siłownie, restauracje za stworzenie
bezpośredniego zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi. Takie prawo daje im ustawa o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tyle, że jak
twierdzą prawnicy, takie decyzje można
skutecznie podważyć w sądzie.

Do tej pory większość tego typu decyzji miało
miejsce w Białymstoku, gdzie według informacji
medialnych trwa “torunée” sanepidu, który
odwiedza kolejne kluby fitness w asyście
funkcjonariuszy policji i z trzymanym w dłoni,
uprzednio przygotowanym dokumentem
nakazującym zaprzestanie prowadzenia
działalności.

Zostały one wydane na podstawie art. 27 ust. 2
i 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w związku z jej art. 37 ust. 1 . Zgodnie z nim
w razie stwierdzenia naruszenia wymagań
higienicznych i zdrowotnych, które
spowodowały bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor
sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu
pracy lub jego części (stanowiska pracy,
maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie
obiektu użyteczności publicznej. Co ciekawe, na
podstawie ust. 3 z powodów i w trybie

określonych w ust. 2 państwowy inspektor
sanitarny nakazuje likwidację hodowli lub
chowu zwierząt.

Zatem sanepid wykorzystuje wzór decyzji do
likwidacji np. hodowli norek. Zgodnie z
przepisami decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu. W efekcie
restauracja nie może już nawet sprzedawać
posiłków na wynos. A zanim sprawa trafi do
sądu, może się okazać, że obostrzenia przestaną
już obowiązywać. Postępowanie może bowiem
zająć kilka miesięcy. Przykładowo Wojewódzki
Sąd Apelacyjny w Opolu umorzył postępowanie
w sprawie decyzji nakładającej karę za
naruszenie zakazów dopiero po pięciu
miesiącach (sygn. II SA/Op 219/20). W
przypadku kar prawnicy twierdzą jednak, że
mimo to warto się odwołać, by potem walczyć
o odszkodowanie.

Decyzja sanepidu w takich sytuacjach będzie
zapewne łatwa do podważenia w sądzie
administracyjnym. W tym celu najpierw trzeba
się odwołać od decyzji do organu nadrzędnego.
Jeżeli decyzję wydał inspektor powiatowy,
odwołanie w terminie 14 dni należy wnieść do
inspektora wojewódzkiego. Od ostatecznej i
prawomocnej decyzji organu administracji
przysługuje następnie skarga do
(wojewódzkiego) sądu administracyjnego. Tyle,
że jak zauważają prawnicy zamknięcie musi
być w oparciu o konkretne przesłanki. Jeśli
więc sanepid nie zgromadził niezbitych
dowodów o zagrożeniach, droga do wygranej
w sądzie jest otwarta.

Aby wygrać, sanepid musiałby udowodnić
przed sądem konkretne wymaganie a następnie
wykazać jego naruszenie. Nie są to kwestie
oczywiste i nie jest to łatwo uczynić. Druga
kwestia to wykazanie, że naruszenie
spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi. Tutaj trzeba by było zbadać,
czy osoby były zdrowe, czy były szczepione, czy
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byli tam ozdrowieńcy itp. Stwierdzenie
zagrożenia musi mieć charakter aktualny i
realny, a nie abstrakcyjny i ewentualny inspektor
musiałby wykazać, że w jedzeniu był wirus
Covid-19, lub w lokalu były osoby zarażone.
Tymczasem prawnicy wątpią w to, by
inspektorzy mieli takie dowody. Przychodzą
bowiem z gotową decyzją przygotowaną według
jednego wzoru.

Gdy sąd administracyjny stwierdzi niezgodność
takiej decyzji sanepidu z prawem, można
domagać się od Skarbu Państwa, na podstawie
przepisów kodeksu cywilnego, naprawienia
szkody, jaką ponieśliśmy w następstwie jej
wydania. Obowiązek naprawienia szkody w tym
przypadku obejmuje zarówno tzw. stratę
rzeczywistą, czyli poniesione koszty, np. czynsz
za lokal, składki ZUS, koszty produktów, które
trzeba było wyrzucić, jak i utracone korzyści,
czyli nieuzyskany zysk. Dlatego w razie
potrzeby, bezsprzecznie warto zareagować na
decyzję sanepidu.

Odmowa pracownika powrotu z pracy
zdalnej

Według aktualnych przepisów pracodawca
może wydać polecenie pracy zdalnej
pracownikowi, jeżeli pracownik posiada
umiejętności, możliwości techniczne oraz
lokalowe do wykonywania takiej pracy i
pozwala na to rodzaj pracy. Jeżeli te warunki
zostały spełnione można polecić pracę zdalną, i
w każdym momencie można to polecenie
odwołać, chyba że z przepisów obowiązujących
u pracodawcy wynika określony tryb cofania
tego polecenia. Co do zasady pracownik
powinien zastosować się do polecenia
pracodawcy i stawić się w pracy.

Pracownik może odmówić powrotu z pracy
zdalnej i wykonywania jej w zakładzie tylko
wtedy, gdy ma silne i niezbite dowody na to, że

grozi mu bezpośrednie zagrożenie dla życia i
zdrowia. W przeciwnym razie naraża się nawet
na zwolnienie dyscyplinarne.

Obawy pracownika o zdrowie i życie nie są
wystarczającą podstawą odmowy wykonania
polecenia wydanego przez pracodawcę. Zgodnie
z art. 210 KP pracownik ma prawo powstrzymać
się od wykonywania pracy tylko wtedy, gdy
warunki pracy nie odpowiadają przepisom
bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownika albo, gdy wykonywana przez niego
praca grozi takim niebezpieczeństwem innym
osobom. Dopiero po spełnieniu tej przesłanki,
czyli, gdy warunki bhp nie są pracownikowi
zagwarantowane, a ich brak stwarza
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub
życia, pracownik może odmówić powrotu do
biura.

W razie niestawiennictwa pracownika w pracy z
powodu jego obaw, pracodawca może taką
nieobecność potraktować jako
nieusprawiedliwioną i zastosować
odpowiednią sankcję. Pracodawca ma
możliwość nałożenia na pracownika kary
pieniężnej, rozwiązania umowy o pracę za
wypowiedzeniem, a nawet wręczenia
dyscyplinarki. Co ważne w razie ewentualnego
sporu sądowego to pracownik będzie musiał
udowodnić, że w miejscu pracy warunki nie były
zgodne z bhp i stanowiły bezpośrednie
zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. Proces
dowodowy jest w tym przypadku
skomplikowany. Trudno bowiem wykazać, że to
zakład pracy generuje bezpośrednie ryzyko
zarażenia się koronawirusem. Muszą istnieć ku
temu rzeczywiste i niewątpliwe podstawy.
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