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PRZEDMOWA  

 

Najbardziej rozpaczliwym występkiem jest niewiedza, która mniema,  

że wie wszystko (…). 

Dżuma 

 Albert Camus 

 

 Światowe pandemie towarzyszyły ludziom właściwie od zarania 

dziejów. W historii Europy jedną z najbardziej zapamiętanych chorób 

zakaźnych była XIV-wieczna dżuma, przez którą życie straciło ok. 100 

milionów osób. W dodatku schorzenie to powracało, a podczas tzw. 

trzeciej wielkiej pandemii dżumy w samych Chinach i Indiach życie 

straciło ponad 12 milionów ludzi
1
. W latach 1918-1919 w trzech falach 

tzw. hiszpanki, które przeszły przez: Europę, Azję, Afrykę oraz Amerykę 

Północną zginęło, według różnych szacunków od 50 do 100 milionów 

ludzi. Liczba ofiar grypy hiszpańskiej przewyższyła zatem liczbę 

poległych wszystkich frontów I wojny światowej. Epidemia 

koronawirusa doprowadziła na ten moment do zgonów 585 tys. osób
2
. 

Śmiertelność zatem wywołana wirusem SARS-CoV-2 jest znacznie 

mniejsza aniżeli epidemii, z którymi zmagali się nasi przodkowie. Każde 

zagrożenie klęską żywiołową, jaką niewątpliwie jest choroba zakaźna zaś 

prowadzi do licznych implikacji dla funkcjonującego ładu. Jak pokazują 

ostatnie miesiące, oprócz samej zarazy w XXI w. zagrożeniem stała się 

także błyskawicznie rozprzestrzeniająca się dezinformacja oraz brak 

rzetelnych analiz naukowych. Tę sytuację świetnie opisuje powyżej 

przytoczony cytat z „Dżumy” Alberta Camusa. 

 Wirus SARS-CoV-2 ukazał jak bardzo dzisiejsze społeczeństwo 

jest niegotowe na zmaganie się z zagrożeniami o zasięgu globalnym  

i biologicznym. Żyjąc w przekonaniu, że epidemie to przeszłość, która 

zakończona została na przełomie XIX i XX w. zlekceważono wszystkie 

                                                      
1

 Por. szerzej: Największe epidemie oraz pandemie XX i XXI wieku, 

https://whatnext.pl/najwieksze-epidemie-oraz-pandemie-xx-i-xxi-wieku/ 

[dostęp:16.07.2020]. 
2
 Dane na 16.07.2020. 
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możliwe znaki ostrzegawcze dawane przez naukowców i ekspertów  

w niniejszej dziedzinie.  

  Pandemia koronawirusa ukazała, że zmiany w ładzie światowym, 

a co za tym idzie w porządkach prawnych, instytucjonalnych, 

politycznych stały się bardziej odczuwalne aniżeli jakiekolwiek 

przeprowadzane w XXI w. Postępująca niepewność oraz globalność 

zagrożenia spowodowały, że wiele dziedzin życia uległo bezpowrotnej 

zmianie. W sposób oczywisty najmocniejsze modyfikacje dotknęły 

służbę zdrowia oraz jej pracowników. Jednakże ograniczenie analizy siły 

wpływu epidemii na życie publiczne wyłącznie do zagadnień związanych 

z ochroną zdrowia byłoby dużym i nieuprawnionym uproszczeniem.  

 Perspektywa niemożności zapanowania nad rozprzestrzeniającą 

się chorobą spowodowały, że różne okoliczności funkcjonowania 

człowieka we współczesnym społeczeństwie uległy diametralnym 

zmianom. Najbardziej symptomatyczna wydaje się konieczność 

zachowania reżimu sanitarnego w kontaktach międzyludzkich. Noszenie 

maseczek chirurgicznych, utrzymywanie dystansu, czy kształcenie na 

odległość, to tylko niektóre z niedogodności jakie dotknęły ludzi.  

Z tychże wymogów mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa 

wynika wiele innych implikacji dla całego życia społecznego. 

  Wybuch epidemii stał się sprawdzianem dla funkcjonowania 

struktur państwowych. To instytucje krajowe (przy udziale organizacji 

międzynarodowych) wzięły na siebie podstawowy ciężar walki  

z rozprzestrzeniającą się chorobą. Zatem to w funkcjonowaniu państwa  

i prawa można zauważyć najwięcej symptomatycznych zmian 

związanych z przedsięwzięciem zapobiegania koronawirusowi. 

Niezależnie od przyjętego modelu walki (skandynawskiego, 

kontynentalnego lub innych - alternatywnych) epidemia odcisnęła piętno 

na instytucjach, prawach człowieka, gospodarce. 

  Monografia naukowa „Państwo i prawo w czasach COVID-19” 

jest naukową odpowiedzią na konieczność dokonania holistycznego 

przeglądu oddziaływania epidemii SARS-CoV-2 na różne gałęzie życia 

społecznego. Podzielono ją na pięć tematycznych obszarów, które  

w sposób najbardziej symptomatyczny zostały dotknięte zmieniającym 

się otoczeniem pod wpływem COVID-19. Wśród nich w niniejszej 

publikacji wyróżniono: (1) prawo konstytucyjne i ochronę praw 

człowieka; (2) system opieki zdrowotnej; (3) społeczeństwo i państwo;  
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(4) gospodarka, rynek i prawo konkurencji; (5) prawo – regulacje 

szczegółowe. 

  W Polsce ze szczególną uwagą przyglądano się funkcjonowaniu 

idei demokratycznego państwa prawa oraz zagadnieniom związanym  

z koniecznością przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. 

Kwestie te wywołały wiele kontrowersji w domenie publicznej.  

To spowodowało zaś konieczność podjęcia także dyskusji naukowej na 

temat współczesnej kondycji demokracji, źródeł prawa, czy legitymacji 

do sprawowania władzy. Jednocześnie obserwowaną i światową 

tendencją stało się stopniowe ograniczanie praw człowieka. Uzasadnienie 

takich działań związane było z dbałością o zachowanie dystansu 

społecznego, jednakże daleko idąca derogacja praw osobistych  

(np. prawa do swobodnego przemieszczania się) lub praw politycznych 

(np. prawo zgromadzeń) rodzi pytania o konstytucyjność 

podejmowanych rozstrzygnięć, ich formę, trwałość oraz możliwość 

wzruszenia. 

  System opieki zdrowotnej stanowił pierwszy front walki  

z koronawirusem. Zmiany jakie musiały zajść w niniejszym obszarze, 

jego przeciążenie, niewydolność, czy zagrożenia, na które zostali 

wystawieni lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy medyczni, 

to zagadnienia analizowane w części drugiej prezentowanego 

opracowania. O doniosłości czynionych refleksji świadczy nie tylko 

teoretyczny, ale i praktyczny wymiar proponowanych rozwiązań.  

W szczególności w zakresie zapowiadanej drugiej fali zakażeń. 

  Idea wspólnoty ulegała licznym wpływom związanym  

z rozwojem wirusa. Reorganizację społeczeństwa obywatelskiego można 

było dostrzec w wielu pozytywnych akcjach np. wzajemnej pomocy. 

Niemniej obserwowaliśmy także falę negatywnych zjawisk. Wśród nich 

można wyróżnić chociażby sprawne posługiwanie się fake news’ami, 

które okazały się plagą równie poważną, co sam wirus. Wzmożone 

zostały także działania hejterskie dotykające określonych grup 

społecznych lub regionów. Te wszystkie ruchy (zarówno pozytywne jak  

i negatywne) musiały wywołać określone reakcje organów państwowych. 

Korelacja podmiotowa społeczeństwo – państwo – wspólnota 

międzynarodowa stała się w szczególności widoczna, a jej skutki zostały 

poddane analizie również w niniejszej monografii.  

  Sprawnie funkcjonująca gospodarka pozwala nie tylko na 

budowanie dobrobytu społecznego, ale także na finansowanie systemu 
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służby zdrowia. Jednocześnie jest to gałąź najbardziej dotknięta  

tzw. lockdownem. Możliwość odbudowania stabilności gospodarki, 

rynków oraz konkurencji przez pryzmat rozwijania idei społecznej 

gospodarki rynkowej (por. art. 20 Konstytucji RP, a także dorobek 

Alfreda Müllera-Armacka, w szczególności „Wirtschaftslenkung und 

Marktwirtschaft”) jest koniecznością, która pozwoli na sprawne 

funkcjonowania krajów (teraz i w przyszłości). W tym zakresie rodzi się 

także pytanie o możliwość (i konieczność) dalszego zamykania 

poszczególnych branż w razie nawrotu choroby oraz wpływu takich 

działań na sektor prywatny. 

  Szereg zagadnień, które pojawiły się przy okazji pandemii 

koronawirusa miało charakter szczegółowy – o nich traktujemy  

w ostatniej części przedmiotowej monografii. Można wśród nich 

wyróżnić m.in. kwestie dotyczące zmian w prawie administracyjnym, 

karnym, przerwanie biegu terminów, czy nawet doraźne zabiegi  

w zakresie procedur sądowych. Kazuistyczne podejście do norm 

prawnych stało się remedium pozwalającym na chwilowe zapobieganie 

rozprzestrzeniania się choroby. Pytanie na które starają odpowiedzieć się 

autorzy niniejszego opracowania dotyczy faktu, czy takie czynności są 

zgodne z zasadami prawidłowej legislacji oraz czy w rezultacie nie 

spowodują paraliżu działalności państwa oraz efektywności 

stanowionego przezeń prawa. 

   Monografia naukowa „Państwo i prawo w czasach COVID-19” 

to próba naukowej odpowiedzi na pytanie o wpływ pandemii na 

działalność: ludzi, wspólnot, społeczeństwa, państwa i organizacji 

międzynarodowych z jednoczesną refleksją dotyczącą ich 

dotychczasowej efektywności. Okazuje się bowiem, że istniejące 

paradygmaty: instytucjonalne czy prawne mogą (a może nawet muszą) 

ulegać pewnemu przeobrażeniu i modyfikacji poprzez ich weryfikację 

spowodowaną walką z koronawirusem. Autorzy niniejszej monografii 

starają się odpowiedzieć na pytanie o to jak państwo i prawo poradziło 

sobie z pandemią oraz jak można przygotować się na nią w przyszłości. 

Żywimy nadzieję, że publikacja ta będzie ważnym głosem naukowego 

rozsądku w dyskursie na temat SARS-CoV-2 i jednocześnie będzie 

remedium na pojawiające się głosy populistyczne i irracjonalne próbujące 

dyskredytować dotychczasowy dorobek nauki. 

        Kamil Stępniak 

Warszawa, lipiec 2020 r. 
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Idea państwa prawa w czasach COVID-19 

The Concept of Rule of Law During COVID-19 

 

Abstrakt  

 W niniejszym artykule poruszony został problem obowiązywania 

zasady Państwa Prawa w państwach europejskich na tle aktualnej sytuacji 

pandemii COVID-19. Zasada ta jest jedną z fundamentalnych zasad 

współczesnych porządków prawnych. Sytuacja, w jakiej znalazł się świat, 

wymaga podporządkowania ze strony obywateli oraz odpowiedzialnego 

wykonywania władzy przez rządy państw. Wszystkie regulacje 

ograniczające prawa obywateli powinny mieć swoją podstawę w ustawie 

oraz być wprowadzane zgodnie z zasadą proporcjonalności. Zasada 

państwa prawa stanowi gwarancję dla zapobiegania nadużyć praw 

człowieka w tej bezprecedensowej sytuacji. 

Słowa kluczowe:  
państwo prawa, prawa człowieka, współczesne rozumienie zasady 

państwa prawa, nadużycia władzy 

Abstract  

 The present article raises the subject of standing The Rule of Law 

in european countries on the background of current situation due to the 

COVID-19 pandemic. This rule is one of fundamental principles of 

modern countries. The current situation, in which the world went into, 

requires submission from citizens and responsible rulling of government. 

All of restrictions, which concern people, should have legal background 

and be implement according to the principle of proportionality. The Rule 

of Law is a guarantee which prevent abuse of human rights in this 

unprecedented situation. 



J. Żochowska: Idea państwa prawa w czasach COVID-19 

17 

 

Key words:  

Rule of Law, human rights, current interpretation of Rule of Law, abuse 

of power 

 

Wstęp 

  Pandemia COVID-19 spowodowała, że przyszło nam żyć w dość 

specyficznej rzeczywistości. Doprowadziła do konieczności zastosowania 

szczególnych środków ochrony przez rządy państw. Konieczność 

zastosowania tych środków ochrony, jakimi są m.in. przymusowa 

izolacja czy  ograniczenia w przemieszczaniu się, wynikają z faktu,  

że wirus jak dotąd nie jest opanowany przez ludzi, a więc najlepszą 

ochroną przed nim jest staranie się za wszelką cenę uniknąć okazji do 

zarażenia. W zestawieniu do powyższych faktów, pojawia się jednak 

problem możliwych nadużyć prawa ze strony rządzących. Nadużycia te 

dotyczą ingerencji w podstawowe prawa człowieka, takie jak: prawo do 

wolności, prawo do zrzeszania się, czy prawo do poszanowania życia 

prywatnego. Prawa te są nieodłącznie związane z ideą państwa prawa, co 

wynika z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza to, że powinny być 

respektowane przez wszystkie państwa członkowskie. W obecnej, 

kryzysowej sytuacji często dochodzi do prób takich nadużyć. W związku 

z tym, w niniejszej pracy spróbuję udzielić odpowiedzi na pytanie: czy 

dotychczasowe rozumienie idei państwa prawa jest nadal możliwe,  

czy może powinno ulec ono modyfikacji w celu dostosowania się do 

sytuacji spowodowanej Pandemią? 

Idea państwa prawa 

 Idea państwa prawa (niem. Rechtsstaat, fr. Etat de droit, ang. 

Rule of Law) to zagadnienie niełatwe do zdefiniowania, inaczej 

rozumiane przez przedstawicieli myślenia pozytywistycznego, a inaczej 

przez nie-pozytywistów. Według pozytywistów, zgodnie z tezą  

o podziale, prawo nie powinno być łączone z moralnością (są to dwa 

różne systemy aksjologiczne) a więc prawem jest wszystko, co ustanowi 

władza i należy się temu bezwzględnie podporządkować. Dla 

przedstawicieli tego kierunku, Państwo Prawa, to państwo, w którym 

panuje prawo formalnie obowiązujące. Przedstawiciele szkół prawa 

natury (szkoły prawa natury stanowią podstawową opozycję dla 

pozytywizmu) uznają natomiast za konieczne, aby prawo opierało się na 

moralności, bo moralność jest pierwotna w stosunku do ustaw  
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i w związku z tym nie ma obowiązku akceptacji prawa niemoralnego. 

Pozostali nie-pozytywiści, którzy próbują szukać złotego środka między 

prawem pozytywnym, a prawem natury, również poszukują oparcia dla 

prawa na wartościach. R. Dworkin twierdził, że „rządy prawa to coś 

więcej niż rządy tekstów prawnych”. Dla nie-pozytywistów, Państwem 

Prawa będzie państwo, w którym obowiązuje prawo oparte o pewne 

wartości, wynikające z prawa natury bądź z uwarunkowań społecznych,  

i które jest akceptowalne przez społeczeństwo (praworządność 

materialna). 

 Współczesna idea państwa prawa, najtrafniej zdefiniowana przez 

wybitnego angielskiego prawnika i sędziego Tom Binghama, zakłada,  

że „wszyscy ludzie i władza w państwie, czy to publiczna, czy prywatna, 

powinni być związani prawem, a jednocześnie upoważnieni do czerpania 

korzyści z prawa publicznie tworzonego, obowiązującego w przyszłości  

i publicznie wymierzanego przez sądy”
1
. Oznacza to, że zarówno obywa-

tele, jak i władza powinni podlegać prawu. Podległość władzy 

ustawodawczej i wykonawczej wobec prawa powinna przejawiać się  

w tym, że respektowane są pewne zasady, co do których żaden rząd nie 

powinien mieć upoważnienia, aby je naruszać bez ograniczeń.  

T. Bingham wyraża osiem postulatów, które charakteryzują Państwo 

Prawa i wśród nich znajduje się ochrona tzw. praw fundamentalnych.  

Zasady fundamentalne Unii Europejskiej definiuje art. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej, wskazując na wartości, takie jak: poszanowanie godności 

osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak 

również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do 

mniejszości
2
. Prawa człowieka wymienia Karta Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej i należą do nich m.in.: prawo do wolności  

i bezpieczeństwa osobistego (art. 6 Karty), prawo do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego (art. 7 Karty), ochrona danych osobowych  

(art. 8 Karty), wolność wypowiedzi i informacji (art. 11 Karty), swoboda 

przemieszczania się i pobytu (art. 45 Karty). Tych wartości powinny 

przestrzegać rządy wszystkich krajów Unii. 

 

 

                                                      
1
 T. Bingham, The Rule of Law’ 2007, s. 66, 67. 

2
 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dz.Urz.UE 2016 C 202, s. 1. 
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Proponowane zmiany legislacyjne w wybranych porządkach 

prawnych 

 Państwa Unii Europejskiej stawiają czoło pandemii używając 

różnych metod: od wprowadzenia stanu wyjątkowego, przez nadawanie 

poszczególnym członkom rządów dodatkowych prerogatyw, aż po 

kontrowersyjne regulacje, stanowiące płynną granicę między 

uprawnieniami władzy a interwencją w podstawowe prawa jednostki, 

gwarantowane prawem unijnym. Poniżej przedstawione zostaną środki, 

którymi posługują się wybrane kraje, spotykające się z największą 

krytyką. 

 1. Węgry 

 Parlament węgierski przyjął w kwietniu 2020 roku projekt 

ustawy, który przyznaje specjalne pełnomocnictwa rządowi z Viktorem 

Orbanem na czele. Jest ustawowe upoważnienie, przewidujące 

sprawowanie władzy przez dekrety i mające na celu opanowanie 

koronawirusa. Pełnomocnictwa mają status nieograniczonych czasowo,  

a więc mogą (teoretycznie) obowiązywać także po zakończeniu stanu 

wyjątkowego na Węgrzech. Na tym tle pojawiają się dwa problemy. Po 

pierwsze, przez tę ustawę mogą zostać naruszone prawa człowieka. 

Chodzi m.in. prawo do wypowiedzi, gdyż „ustawa przewiduje (...) 

penalizację rozpowszechniania fake newsów nt. koronawirusa (za co 

grozi do 5 lat więzienia)”.
3
 Może zostać naruszone również prawo do 

wolności - „(...) karą zagrożone jest złamanie zasad kwarantanny. 

Ponadto, jeżeli w wyniku niefrasobliwego zachowania – np. złamania 

warunków kwarantanny – ktoś zarazi wirusem osobę, która z tego 

powodu umrze, może trafić do więzienia na 8 lat”
4
. Po drugie, z ustawy 

wynika, że trójpodział władz na Węgrzech zostanie znacząco przesunięty 

na rzecz rządu kosztem parlamentu, gdyż Viktor Orban będzie miał 

prawo wydawać dekrety bez porozumienia z parlamentem. Jest to główny 

powód, dla którego Komisja Europejska zarzuca Viktorowi Orbanowi 

naruszenie zasady państwa prawa. 

  

                                                      
3

 https://ies.lublin.pl/komentarze/wegry-w-stanie-zagrozenia-w-czasie-pandemii-

covid-19-rzad-viktora-orbana-z-nadzwyczajnymi-uprawnieniami-157-60-2020 

[dostęp 14.06.2020]. 
4
 Ibidem.  
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 2. Bułgaria 

 Parlament Bułgarii ogłosił stan wyjątkowy 13 marca 2020 r.  

Za jeden ze sposobów walki z COVID-19 władze obrały nowelizację 

kodeksu karnego. W nowej ustawie przewidziano kary m.in. grzywny 

oraz pozbawienia wolności za naruszenie kwarantanny w warunkach 

pandemii lub stanu wyjątkowego. Ponadto, przyjęto krytykowane 

postanowienie, które nadaje siłom zbrojnym uprawnienia, które dotąd 

miała tylko policja. Chodzi tu o możliwość legitymowania ludzi na 

podstawie dowodu osobistego oraz prawo do uniemożliwiania 

obywatelom przemieszczania się. Innym krytykowanym działaniem jest 

prawo władzy do wglądu w informacje o danych lokalizacyjnych 

obywateli na podstawie danych dostarczanych przez operatorów   

telekomunikacyjnych. Powyższe przepisy dają rządowi prawo do 

inwigilacji obywateli, a więc mogą prowadzić do naruszeń praw 

człowieka:  prawa do bezpieczeństwa osobistego oraz prawa do ochrony 

danych osobowych. 

 3. Słowacja 

 Tuż przed epidemią, w lutym, na Słowacji odbyły się wybory 

parlamentarne, w wyniku których władzę uzyskały partie 

centroprawicowe. Nowy parlament uchwalił ustawę (opracowaną przez 

poprzedni rzad), która zezwala władzom państwowym na dostęp do 

danych zebranych przez operatorów sieci komórkowych (podobnie jak  

w Bułagrii). Dotyczy to danych osób zakażonych i ma na celu kontrolę 

przestrzegania zasad kwarantanny przez te osoby, a tym samym kontrolę 

nad rozprzestrzenianiem się wirusa. Ustawa ta spotkała się z silnym 

sprzeciwem społecznym, przez co zostało doprecyzowane, że zbierane 

będą wybrane dane, które będą używane „jedynie” w celu walki  

z wirusem. Rząd Słowacji tłumaczył, że podobne rozwiązania prawne 

umożliwiły opanowanie wirusa m.in. w Korei Południowej, Tajwanie czy 

Singapurze. W maju, Trybunał Konstytucyjny Słowacji orzekł  

o zawieszeniu niektórych części kontrowersyjnej ustawy. Stwierdził,  

że nie jest dopuszczalne, aby rozwiązania na czas pandemii prowadziły 

do niezamierzonego ograniczenia zasady państwa prawa (Rule of Law). 

Nie jest jednak jasne, jak odniesie się do tego orzeczenia rząd Słowacji. 

 4.  Czarnogóra 

 Czarnogóra, mimo że nie jest obecnie państwem członkowskim 

Unii Europejskiej, również została poddana krytyce. Od 21 marca rząd 
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tego kraju podaje do informacji publicznej listę osób, które przebywają 

na 14-dniowej kwarantannie. Głównym zarzutem kierowanym wobec 

tego państwa jest naruszenie konstytucyjnej zasady tego kraju – prawa do 

ochrony danych osobowych. Oprócz tego rządowi zarzucane jest 

działanie bez podstawy prawnej, ponieważ w momencie wprowadzenia 

restrykcji w Czarnogórze nie obowiązywał stan wyjątkowy. Premier 

Czarnogóry, Duško Marković nie przewiduje usunięcia tej listy, 

argumentując, że „zdrowie i życie obywateli jest ważniejsze niż ochrona 

danych osobowych”
5
. 

Idea państwa prawa w odniesieniu do zmian legislacyjnych 

 Współczesne definicje pojęcia państwa prawa kierują się 

zdecydowanie ku patrzeniu nie-pozytywistycznemu, ku praworządności 

materialnej, a więc musimy założyć, że prawo tworzone jest na pewnym 

tle, na które to składają się wartości, uwarunkowania społeczne  

i wyzwania współczesności. Prawo to ustawa oraz nieodłączne od niej 

„zaplecze”, z którego ustawa wynika. Zgodnie z takim podejściem, 

tworzenie prawa we współczesnym świecie nie może stanowić wyrazu 

nieskrępowanej woli władzy, podyktowanej bezpodstawnymi pobudkami. 

Prawo stanowione powinno być odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, 

regulować stosunki społeczne, a nie skupiać się na ingerencji w życie 

jednostek. Zmiany legislacyjne wymienione powyżej stanowią bez 

wątpienia daleką ingerencję w prawa jednostek. Należy jednak pamiętać, 

że żyjemy w czasach kryzysu i stoimy przed nowym wyzwaniem, jakim 

jest pandemia. Ważne pytanie zadaje sobie dyrektorka Amnesty 

International Polska, Draginja Nadaždin, która na swoim blogu pisze: 

“Kryzys spowodowany koronawirusem obnażył zaniedbania i systemowe 

problemy w obszarze praw człowieka i dobitnie pokazał globalne 

współzależności. (…) Kryzys zmusza nas też do poszukiwania 

odpowiedzi na pytanie jaki świat i jaką wspólnotę chcemy 

współtworzyć”
5
. Patrząc od strony prawnej, zasadnym wydaje się być 

pytanie: czy idea państwa prawa ma rację bytu w nowerzeczywistości?  

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim przyjąć, 

że żyjemy w nowej rzeczywistości. Jest to świat, w którym musimy 

wybierać pomiędzy zdrowiem i związanymi z jego ochroną 

ograniczeniami, a nie przestrzeganiem prawa i możliwością zarażenia się 

                                                      
5

https://amnesty.org.pl/co-nam-przyniosl-covid-19-o-prawach-czlowieka-

obowiazkach-rzadzacych-i-solidarnosci-w-czasach-koronawirusa/  

[dostęp 06.06.2020]. 

https://amnesty.org.pl/co-nam-przyniosl-covid-19-o-prawach-czlowieka-obowiazkach-rzadzacych-i-solidarnosci-w-czasach-koronawirusa/
https://amnesty.org.pl/co-nam-przyniosl-covid-19-o-prawach-czlowieka-obowiazkach-rzadzacych-i-solidarnosci-w-czasach-koronawirusa/
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nieznanym wirusem. Wydaje się oczywistym, że chcemy być wybrać tę 

pierwszą możliwość. Istotne jest jednak to, że nie tylko obywatele mają 

za zadanie wyrażać postawę posłuszeństwa, ale również władza powinna 

stawiać czoła tej nowej rzeczywistości. Jej działania powinny mieć 

oparcie w ustawach i być proporcjonalne do zagrożeń. Władza nie 

posiada pozaprawnej kompetencji do zmiany realiów życia społecznego. 

Oznacza to, że nie jest konieczna zmiana rozumienia idei państwa prawa, 

a raczej pojawia się potrzeba o przypomnieniu jej znaczenia. Państwo 

Prawa to nie tylko posłuszni obywatele. To również stająca na wysokości 

swoich zadań władza, której celem we współczesnych czasach powinno 

być służenie obywatelom, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona 

zdrowia, a nie wprowadzanie bezpodstawnych ograniczeń w celu represji 

społeczeństwa. 

Podsumowanie 

 Idea państwa prawa jest współcześnie czymś więcej niż tylko 

wizją. Jest to zasada, uregulowana zarówno w ustawodawstwie unijnym, 

jak i w ustawodastwach poszczególnych krajów. W obecnej sytuacji 

pandemii jej znaczenie powinno być szczególnie akcentowane, ponieważ 

stanowi ona gwarancję dla dobra obywateli, a więc dla demokracji, 

bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego. Stanowi ona 

również granice dla władzy, aby ta była ograniczona prawami jednostek. 

Z tych powodów nie należy zmieniać rozumienia zasady państwa prawa, 

szczególnie w momencie, kiedy pojawia się pokusa do naruszeń 

podstawowych praw i wolności człowieka, pod pretekstem ich ochrony. 

Ważne jest zwrócenie uwagi, że jest to zasada niejako dwustronna.  

Z jednej strony zobowiązuje obywateli do przestrzegania prawa,  

a z drugiej wyznacza władzy ramy, których musi się trzymać stanowiąc  

i stosując prawo. 
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Abstrakt  

 Niniejsza praca skupiać się będzie na propozycjach wyjścia  

z kryzysu, który powstałby w przypadku nieprzeprowadzenia wyborów 

prezydenckich przed upływem kadencji Prezydenta. Zaprezentowane 

zostaną w niej wady i zalety czterech proponowanych rozwiązań: 

przejęcia obowiązków Prezydenta przez Marszałka Sejmu lub Marszałka 

Senatu, zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta (w celu umożliwienia 

Marszałkowi Sejmu przejęcia tych obowiązków) oraz wprowadzenia 

jednego ze stanów nadzwyczajnych (w celu odpowiedniego wydłużenia 

kadencji Prezydenta). 

Słowa kluczowe:  

ciągłość władzy państwowej, kadencja Prezydenta, Prezydent, wybory 

prezydenckie, wykonywanie obowiązków Prezydenta 

Abstract  

 This dissertation focuses on proposals for overcoming the crisis 

that would exist if the presidential election were not held before the end 

of the term of office of the President. There will be presented here the 

advantages and disadvantages of the four proposed solutions: taking over 

the President’s duties by the Speaker of the Sejm or the Speaker of the 
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Senate, resigning from the office by the President (in order to enable the 

Speaker of the Sejm to take over these duties) and introducing one of the 

states of emergency (in order to extend the President's term accordingly). 

Key words:  

continuity of state power, term of office of the President, President, 

presidential election, performance of the duties of the President 

 

Wstęp 

 Kiedy dnia 5 lutego 2020 roku Marszałek Sejmu Elżbieta Witek 

zarządziła wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, których datę 

wyznaczono na niedzielę 10 maja 2020 roku
1
, nikt jeszcze nie przy-

puszczał, że w niewiele ponad miesiąc później nasze państwo zostanie 

zmuszone stawić czoło kryzysowi, z jakim nie musiało się mierzyć od 

dziesięcioleci. Skutki epidemii COVID-19 dotknęły niemalże każdej 

dziedziny życia społecznego i publicznego, nie wyłączając także 

rozpoczętego już procesu wyborczego. W tej sytuacji, jako że 

prowadzenie kampanii wyborczej stało się niemożliwe, a samo 

przeprowadzenie głosowania, ze względu na ryzyko zarażenia się 

koronawirusem związane z przebywaniem zbyt dużej liczby ludzi  

w lokalu wyborczym, mogłoby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 

wielu osób, w debacie publicznej pojawiły się głosy wzywające Radę 

Ministrów do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, co umożliwiłoby 

przełożenie wyborów o kilka miesięcy, do czasu przynajmniej 

częściowego opanowania sytuacji. 

 Pomimo tych apeli Rada Ministrów nie zdecydowała się na 

wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Zamiast tego większość rządząca 

próbowała przeforsować pomysł, żeby wybory prezydenckie w 2020 roku 

odbyły się wyłącznie w głosowaniu korespondencyjnym, oraz żeby ich 

przeprowadzenie powierzyć Poczcie Polskiej, z jednoczesnym 

wyłączeniem z tego procesu Państwowej Komisji Wyborczej. Ustawa 

wprowadzająca proponowane zmiany „utknęła” jednak na dłuższy czas  

w Senacie, który zajął stanowisko w jej sprawie dopiero na kilka dni 

przed wyborami. Jednocześnie, jako że część posłów wchodzących  

                                                      
1
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 II 2020 

roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz. 184). 
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w skład ugrupowania rządzącego odmówiło jej poparcia, perspektywa 

odrzucenia uchwały Senatu jawiła się jako niepewna. Biorąc pod uwagę, 

że podejmowane (mimo wszystko) równolegle próby zorganizowania 

głosowania w sposób „tradycyjny” utknęły na etapie formowania 

obwodowych komisji wyborczych, do pracy w których zgłosiło się 

wyjątkowo mało chętnych, przeprowadzenie wyborów prezydenckich  

w dniu 10 maja 2020 roku stało się niemożliwe. 

 Dnia 6 maja 2020 roku pozostający w konflikcie co do kwestii 

wyborów liderzy partii politycznych wchodzących w skład koalicji 

rządzącej ogłosili porozumienie (nazwane później przez media – od 

imion układających się polityków – „porozumieniem dwóch 

Jarosławów”), w którym postanowiono, że wyznaczone na dzień 10 maja 

2020 roku wybory prezydenckie po prostu się nie odbędą (bez 

formalnego ich odwoływania), a Marszałek Sejmu zarządzi nowy termin 

wyborów. Było to wydarzenie praktycznie bez precedensu w historii 

Polski – po raz pierwszy, pomimo wyznaczenia terminu wyborów 

Prezydenta RP, nie zostało przeprowadzone głosowanie. Jednak to nie 

ocena skutków prawnych czy też samej legalności tej decyzji będzie 

przedmiotem niniejszej pracy. Sytuacja ta, zwłaszcza w kontekście 

niepewności związanych z panującą w kraju epidemią, nasuwa na myśl 

także inne pytanie: Co by się stało, gdyby wyborów nie udało się 

przeprowadzić przed końcem kadencji urzędującego Prezydenta? Kto 

wówczas byłby uprawniony do pełnienia jego obowiązków do czasu 

wyboru jego następcy? 

 Jak głosi art. 126 ust. 1 Konstytucji RP, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem 

Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 

Pojęcie „ciągłości władzy państwowej” jest rozumiane w doktrynie 

prawa konstytucyjnego dość szeroko, panuje jednak zgoda co do tego, że 

obejmuje ono swym zakresem także kwestie związane z obsadą 

personalną urzędu Prezydenta RP oraz z wykonywaniem funkcji leżących 

w gestii Prezydenta
2
. Sytuacja, w której wybory prezydenckie nie odbyły 

się przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP, nie została 

jednak przewidziana w ustawie zasadniczej, toteż powstaje wątpliwość, 

kto wówczas jest uprawniony do przejęcia jego obowiązków. 

Niepewność w tak fundamentalnej kwestii sprawia, że ciągłość władzy 

państwowej jawi się jako potencjalnie zagrożona. 

                                                      
2
 P. Czarny, Art. 126 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. 

P. Tuleja, Warszawa 2019, teza 3. 



M. Raźny: Ciągłość władzy państwowej w razie nieprzeprowadzenia wyborów 

przed upływem kadencji Prezydenta RP 

27 

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania będą rozważania na temat 

tego, kto mógłby przejąć obowiązki Prezydenta RP w przypadku, gdyby 

wybory prezydenckie nie zostały przeprowadzone przed upływem jego 

kadencji, a także na temat rozwiązań, które mogłyby zapobiec 

wspomnianej sytuacji, i które nie wywołałyby wątpliwości co do tego, 

kto pełniłby funkcję gwaranta ciągłości władzy państwowej. 

Rozwiązanie I: Przejęcie obowiązków Prezydenta RP przez 

Marszałka Sejmu 

 Sytuacje, w których po opróżnieniu urzędu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej jego obowiązki przejmuje Marszałek Sejmu, 

zostały enumeratywnie wyliczone w art. 131 ust. 2 Konstytucji RP. 

Zalicza się do nich: śmierć Prezydenta (pkt 1), zrzeczenie się przez niego 

urzędu (pkt 2), stwierdzenie nieważności wyboru Prezydenta lub 

nieobjęcie przez niego urzędu po wyborze z innych przyczyn (pkt 3), 

uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta 

do sprawowania urzędu ze względu na jego stan zdrowia (pkt 4) oraz 

złożenie Prezydenta z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu (pkt 5). 

Nieumieszczenie w tym katalogu przypadku nieprzeprowadzenia 

wyborów przed upływem kadencji Prezydenta RP wynikało zapewne  

z faktu, że twórcy ustawy zasadniczej nie przewidzieli sytuacji, w której 

pomimo zarządzenia wyborów prezydenckich wybór ten mógłby nie 

zostać dokonany. Okoliczność tę dostrzeżono za to w doktrynie (tak np. 

Monika Florczak-Wątor
3
), niemniej jednak wiązano ją z sytuacją, w któ-

rej wybory nie mogą się odbyć z powodu braku dostatecznej liczby 

kandydatów (tak np. Marek Zubik
4
). Pomysł, że pomimo wcześniejszego 

zarządzenia wyborów prezydenckich mogłoby po prostu nie dojść do 

głosowania, najwyraźniej przekraczał granice wyobraźni komentujących. 

 Jeśli zatem niemożliwe jest, aby w przypadku 

nieprzeprowadzenia wyborów przed upływem kadencji Prezydenta 

Rzeczypospolitej jego obowiązki przejął Marszałek Sejmu na podstawie 

art. 131 ust. 2 Konstytucji RP, należałoby rozważyć, czy nie mógłby tego 

                                                      
3

 M. Florczak-Wątor, Konstytucyjne uregulowania problematyki zastępstwa 

prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadujących, 

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2-3, s. 190-191. 
4
 M. Zubik, Gdy Marszałek Sejmu jest pierwszą osobą w państwie, czyli polskie 

interregnum, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5 (100), s. 75. 
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uczynić na mocy art. 131 ust. 1 Konstytucji RP
5
. Wykładnia językowa 

tego przepisu zdaje się nie dopuszczać takiej możliwości. Skoro bowiem 

przepis traktuje o przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez 

Prezydenta, logicznym wydaje się przyjęcie, że odnosi się on do 

przeszkody występującej w trakcie kadencji, a nie po jej zakończeniu. 

Również wykładnia systemowa przemawia przeciwko przyjęciu takiej 

interpretacji. W sytuacji, gdy przesłanki uprawniające Marszałka Sejmu 

do przejęcia obowiązków Prezydenta RP po zakończeniu jego kadencji 

zostały enumeratywnie wyliczone w art. 131 ust. 2 Konstytucji RP,  

art. 131 ust. 1 Konstytucji RP powinien (a contrario) odnosić się tylko do 

zdarzeń stanowiących przyczynę zastępstwa w trakcie jego kadencji. 

 Pogląd ten ma w doktrynie prawa konstytucyjnego charakter 

dominujący. Grzegorz Koksanowicz wprost stwierdza, że art. 131 ust. 1 

Konstytucji RP ma zastosowanie tylko do sytuacji, w której urząd 

Prezydenta RP pozostaje obsadzony
6
. Mateusz Radajewski, odnosząc się 

do przejściowego charakteru niemożności sprawowania urzędu przez 

Prezydenta RP, stwierdza, że przejściowość przeszkody zachodzi wtedy, 

gdy „istnieją racjonalne podstawy do twierdzenia, że minie ona przed 

upływem kadencji prezydenta”
7
. Wojciech Brzozowski skupia się na cza-

sie trwania przeszkody, uznając, że niemożność przejściowa to taka, 

która jest przemijająca, krótkotrwała
8
. Bogusław Banaszek zwraca uwa-

gę, że w czasie wykonywania przez Marszałka Sejmu obowiązków 

Prezydenta RP w trybie art. 131 ust. 1 Konstytucji RP „urząd Prezydenta 

                                                      
5
 Art. 131 ust. 1 Konstytucji RP: „Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może 

przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który 

tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent 

Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności 

sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu 

urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny 

na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności 

sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny 

powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków 

Prezydenta Rzeczypospolitej”. 
6

 G. Koksanowicz, Prawnoustrojowa pozycja Marszałka Sejmu w świetle 

Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3 (44), s. 18. 
7

 M. Radajewski, Przejściowa niemożność sprawowania urzędu przez 

Prezydenta RP w świetle Konstytucji i nowej ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 2 (30), s. 15. 
8

 W. Brzozowski, Niemożność sprawowania urzędu Prezydenta w świetle 

Konstytucji RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 1,  

s. 56. 
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pozostaje formalnie obsadzony przez dotychczasowego piastuna”,  

a „kadencja Prezydenta biegnie przez cały czas, w którym istnieje 

przeszkoda w sprawowaniu urzędu”
9
. 

 Należy jednak zwrócić uwagę na precedens, który miał miejsce  

8 lipca 2010 roku. Po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, która miała 

miejsce 10 kwietnia 2010 roku, a w której zginął Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, obowiązki Prezydenta przejął 

ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Po zwycięstwie  

w przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 roku (I tura) i 4 lipca 

2010 roku (II tura) wyborach prezydenckich Bronisław Komorowski 

zrzekł się w dniu 8 lipca 2010 roku urzędu Marszałka Sejmu, pozostając 

do dnia zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP (6 sierpnia 2010 roku) 

jedynie prezydentem-elektem. Do chwili wyboru nowego Marszałka 

Sejmu (a więc zaledwie przez kilka godzin) obowiązki Prezydenta RP 

pełnił Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 

 Podstawą prawną powierzenia Marszałkowi Senatu pełnienia 

obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej był art. 131 ust. 3 Konstytucji 

RP, który stanowi, że jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać 

obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje 

Marszałek Senatu. Literalne brzmienie tego przepisu nie daje żadnych 

podstaw, by twierdzić, że niemożność, o której mowa w art. 131 ust. 3 

Konstytucji RP, czymś się różni od niemożności, o której mowa  

w art. 131 ust. 1 Konstytucji RP. W przedmiotowej sprawie niemożność 

wykonywania obowiązków Prezydenta RP przez Marszałka Sejmu 

polegać miała na tym, że urząd Marszałka Sejmu pozostawał przez kilka 

godzin nieobsadzony. Taka interpretacja art. 131 ust. 3 Konstytucji RP 

została zaaprobowana przez doktrynę (tak np. Grzegorz Pastuszko
10

  

i Bartosz Szczurowski
11

). 

 Skoro zatem doszło już raz do sytuacji, w której brak obsady 

personalnej urzędu Marszałka Sejmu uznano za niemożność 

wykonywania przez niego obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej,  

                                                      
9

 B. Banaszek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (wyd. 2), 

Warszawa 2012, teza 1 do art. 131. 
10

 G. Pastuszko, Marszałek Sejmu jako osoba wykonująca tymczasowo obowiązki 

Prezydenta RP – dylematy konstytucyjne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 

2011, nr 1 (5), s. 103. 
11

 B. Szczurowski, Art. 131 [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-

243 (wyd. 1), red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, pkt VIII tezy 1. 
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a wykładnia ta nie wzbudziła kontrowersji, nic nie stoi na przeszkodzie, 

by potraktować wakat na stanowisku Prezydenta RP jako przejściową 

niemożność sprawowania przez niego urzędu. Celem istnienia normy  

z art. 131 ust. 1 i 2 Konstytucji RP jest zapewnienie ciągłości władzy 

państwowej w sytuacji, gdy Prezydent RP nie jest w stanie wykonywać 

swych obowiązków. Odwołując się zatem do wykładni funkcjonalnej 

tego przepisu można by uznać, że sytuacja, w której nie przeprowadzono 

wyborów prezydenckich przed upływem kadencji Prezydenta RP, mieści 

się – jako nieujęta w enumeratywnym wyliczeniu z art. 131 ust. 2 

Konstytucji RP – w dość nieostrym pojęciu przejściowej niemożności 

sprawowania przez Prezydenta RP urzędu, o której mowa w art. 131  

ust. 1 Konstytucji RP. 

 Gdyby więc nie udało się przeprowadzić wyborów prezydenckich 

przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta, Marszałek Sejmu 

mógłby – w trybie art. 131 ust. 1 Konstytucji RP – wystąpić z wnioskiem 

do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie przeszkody  

w sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej. Trybunał 

Konstytucyjny, w razie uznania, że wakat na stanowisku Prezydenta RP 

mieści się w pojęciu przejściowej niemożności sprawowania urzędu 

przez Prezydenta, powierzyłby Marszałkowi Sejmu tymczasowe 

wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Rozwiązanie II: Przejęcie obowiązków Prezydenta RP przez 

Marszałka Senatu 

 Mogłoby się jednak tak zdarzyć, że albo Marszałek Sejmu nie 

uznałby się za osobę właściwą do przejęcia obowiązków Prezydenta RP, 

albo Trybunał Konstytucyjny stwierdziłby, że wakat na stanowisku 

Prezydenta Rzeczypospolitej nie mieści się w pojęciu przejściowej 

niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta, o której wspomina 

art. 131 ust. 1 Konstytucji RP. W takiej sytuacji osobą właściwą do 

przejęcia obowiązków Prezydenta mógłby być Marszałek Senatu. 

 Zgodnie z art. 131 ust. 3 Konstytucji RP, jeżeli Marszałek Sejmu 

nie może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, 

obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. W ustawie zasadniczej brak 

jest zarówno zamkniętego, jak i chociażby przykładowego katalogu 

sytuacji stanowiących desygnaty owej niemożności, co oznacza, że 

stwierdzenie jej wystąpienia będzie w wielu przypadkach zależne od 

uznania obu Marszałków. Skoro jednak nie wzbudziło większych 

kontrowersji uznanie braku obsady personalnej urzędu Marszałka Sejmu 
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za niemożność wykonywania przez niego obowiązków Prezydenta RP, 

nie powinno być problemu z potraktowaniem w ten sam sposób sytuacji, 

w której Marszałek Sejmu nie ma prawnej możliwości (ze względu na 

brak podstawy konstytucyjnej) przejęcia obowiązków Prezydenta 

Rzeczypospolitej. 

 Biorąc pod uwagę, że nigdy jeszcze nie doszło do sytuacji,  

w której wybory prezydenckie nie zostałyby przeprowadzone przed 

upływem kadencji Prezydenta (sytuacja ta miałaby charakter 

precedensowy), nie wiadomo, które z zaproponowanych przeze mnie 

rozwiązań znalazłoby zastosowanie. W obecnej sytuacji politycznej 

(Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu wywodzą się z dwóch różnych 

obozów politycznych) trudno sobie wyobrazić, aby obaj Marszałkowie 

uznali się na osoby niewłaściwe do przejęcia obowiązków Prezydenta,  

o wiele bardziej prawdopodobne jest, że powstałby pomiędzy nimi spór 

kompetencyjny o to, który z nich te obowiązki powinien wykonywać. 

Aby zapobiec takiemu konfliktowi należałoby albo umyślnie wywołać 

którąś z sytuacji wymienionych w art. 131 ust. 2 Konstytucji RP  

i umożliwić w ten sposób Marszałkowi Sejmu przejęcie obowiązków 

Prezydenta z przyczyn niebudzących konstytucyjnych wątpliwości, albo 

wprowadzić (co od dawna postulowano) jeden z wymienionych  

w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych. 

Rozwiązanie III: Zrzeczenie się przez Prezydenta urzędu  

i w konsekwencji przejęcie obowiązków Prezydenta przez Marszałka 

Sejmu 

 Zrzeczenie się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej (pkt 2) 

jest de facto jedynym rozwiązaniem przewidzianym w art. 131 ust. 2 

Konstytucji RP, które dałoby się przeprowadzić szybko i – co 

najważniejsze – legalnie. Stwierdzenie nieważności wyboru Prezydenta 

RP albo nieobjęcie przez niego z innych przyczyn urzędu po wyborze 

(pkt 3) jest niemożliwe (z tego prostego powodu, że do żadnego wyboru 

nie doszło), podobnie jak uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej 

niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan jego 

zdrowia (pkt 4) – obecnie nic nie wskazuje na to, aby stan zdrowia 

uniemożliwiał Prezydentowi wykonywanie jego obowiązków. Nikt chyba 

nie ma wątpliwości co do tego, że większość rządząca nie dopuści do 

sytuacji, w której wywodzący się z jej opcji politycznej Prezydent 

zostałby złożony z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu (pkt 5), nikt też 

raczej nie rozważa spowodowania śmierci Prezydenta (pkt 1) w celu 
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umożliwienia Marszałkowi Sejmu zgodnego z Konstytucją przejęcia 

prezydenckich obowiązków. 

 Co ciekawe, rozwiązanie, o którym mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2 

Konstytucji RP, jest ostatnimi czasy często przedstawiane w publicystyce 

jako propozycja wyjścia z kryzysu wyborczego, w jakim nasze państwo 

obecnie się znajduje. Zgodnie z nim, Prezydent Andrzej Duda miałby 

zrzec się swojego urzędu 5 sierpnia 2020 roku, a więc w dniu, w którym 

upływa jego kadencja. Tym samym jednocześnie dotrwałby na 

stanowisku do końca przewidzianego w Konstytucji pięcioletniego 

okresu sprawowania władzy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP) oraz 

umożliwił Marszałkowi Sejmu przejęcie swoich obowiązków w sposób 

nie budzący prawnych wątpliwości. 

 Rozwiązanie to, jakkolwiek rzeczywiście mogłoby się przyczynić 

do zażegnania kryzysu, wydaje się jednak niemożliwe z przyczyn natury 

politycznej. W sytuacji, w której urzędujący Prezydent stara się  

o reelekcję, tłumaczenie opinii publicznej przyczyn zrzeczenia się przez 

niego urzędu (nawet w ostatnim dniu jego pełnienia) i to z powołaniem 

się na skomplikowane dla przeciętnego odbiorcy uzasadnienie prawne, 

niesie ze sobą spore polityczne ryzyko. Wątpliwym jest, aby ktokolwiek 

był gotów je podjąć w samym środku kampanii wyborczej. 

Rozwiązanie IV: Wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych 

 Polska ustawa zasadnicza wyróżnia trzy stany nadzwyczajne: 

stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej (art. 228 ust. 1 

Konstytucji RP). Stan wojenny można wprowadzić jedynie w razie 

zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika 

zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji (art. 229 Konstytucji 

RP). Przesłanką wprowadzenia stanu wyjątkowego są z kolei zagrożenia 

o charakterze wewnętrznym: zagrożenie konstytucyjnego ustroju 

państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego (art. 230 

ust. 1 Konstytucji RP). Stan klęski żywiołowej jest „najłagodniejszym” 

spośród stanów nadzwyczajnych, można go wprowadzić w celu 

zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych 

noszących znamiona klęski żywiołowej, a także w celu usunięcia 

skutków tychże katastrof lub awarii (art. 232 Konstytucji RP). 

 Sytuacja epidemiczna, w jakiej obecnie się znajdujemy, mogłaby 

stanowić przesłankę jedynie do wprowadzenia stanu wyjątkowego 
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(zagrożenie bezpieczeństwa obywateli) albo stanu klęski żywiołowej 

(katastrofa naturalna w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 u.s.k.ż.
12

). Stan 

wyjątkowy można wprowadzić na czas oznaczony (nieprzekraczający 

jednak niż 90 dni), przy czym możliwe jest jego jednokrotne przedłużenie 

– na czas nie dłuższy niż 60 dni (art. 230 Konstytucji RP). Czas trwania 

stanu klęski żywiołowej nie może przekraczać 30 dni, może być jednak – 

podobnie jak stan wyjątkowy – przedłużony za zgodą Sejmu (art. 232 

Konstytucji RP). W przeciwieństwie jednak do stanu wyjątkowego, ani 

Konstytucja, ani ustawa nie precyzują, ile razy i na jakie okresy czasu 

można go przedłużyć. 

 Wprowadzenie stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej 

o tyle mogłoby się przyczynić do rozwiązania kryzysu spowodowanego 

nieprzeprowadzeniem wyborów przed upływem kadencji Prezydenta RP, 

że – zgodnie z art. 228 ust. 7 Konstytucji RP – zarówno w czasie jego 

trwania, jak i w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być 

przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a sama kadencja 

Prezydenta ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Rozwiązanie to zawiera 

jednak pewną wadę – Konstytucja nie wyjaśnia, co właściwie należy 

rozumieć pod pojęciem „odpowiedniego przedłużenia”. Czy zatem 

chodzi o to, że do czasu trwania kadencji Prezydenta dodaje się czas 

trwania stanu nadzwyczajnego, a następnie dolicza się jeszcze 90 dni
13

? 

Czy też może kończy się ona wraz z upływem dziewięćdziesiątego dnia 

po zakończeniu stanu nadzwyczajnego
14
? A może po prostu w wyniku 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego Prezydent pełni swoją funkcję aż 

do momentu objęcia urzędu przez prezydenta-elekta? Najwięcej 

zwolenników wydaje się mieć właśnie to ostatnie rozwiązanie (tak np. 

Marcin Rulka
15

). 

 Dokonując wykładni art. 228 ust. 7 Konstytucji RP należy mieć 

na uwadze, że jego treść „nie daje podstaw do wyciągania jakichkolwiek 

wniosków dotyczących ustalania dokładnego terminu wyborów po 

wygaśnięciu zakazu ich przeprowadzania”, aczkolwiek zaleca się, aby 

                                                      
12

 Ustawa z dnia 18 IV 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1897). 
13

 Czyli: 5 lat + czas trwania stanu nadzwyczajnego + 90 dni. 
14

 Czyli: 5 lat + czas, jaki pozostał do 90 dnia od daty zakończenia stanu 

nadzwyczajnego. 
15

 M. Rulka, Termin wyborów na urząd Prezydenta RP, „Państwo i Prawo” 2016, 

nr 8, s. 45. 
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odbyły się one „bez zbędnej zwłoki”
16
. Można więc wyobrazić sobie 

sytuację, w której po upływie 90 dni od zniesienia stanu nadzwyczajnego 

Marszałek Sejmu albo zwleka z zarządzeniem nowych wyborów, albo też 

wyznacza dość odległy ich termin. Przyjęcie, że w wyniku wprowadzenia 

jednego ze stanów nadzwyczajnych kadencja Prezydenta ulega 

przedłużeniu jedynie o określoną ilość czasu, a nie do momentu objęcia 

urzędu przez kandydata, który odniósł zwycięstwo w przeprowadzonych 

po zakończeniu tego stanu wyborach prezydenckich, zmusiłoby nas do 

ponownego postawienia sobie pytania, kto w przypadku przeprowadzenia 

wyborów w późniejszym terminie byłby uprawniony do wykonywania 

jego obowiązków. Wówczas rozważanie wprowadzenia jednego ze 

stanów nadzwyczajnych jako sposobu na rozwiązanie będącego 

przedmiotem niniejszej pracy problemu byłoby całkowicie pozbawione 

sensu. 

 „Podstawowym celem art. 228 ust. 7 jest zapewnienie ciągłości 

funkcjonowania naczelnych organów państwa w stanach szczególnego 

zagrożenia w sytuacjach wyjątkowych, uniemożliwiających 

przeprowadzenie wyborów”
17
. Zagrożeniem dla tej ciągłości byłaby nie 

tylko niemożność wykonywania obowiązków przez ten organ, ale także 

niepewność prawna co do tego, kto w razie zaistnienia takiej niemożności 

powinien przejąć te obowiązki. Tym samym, odwołując się do wykładni 

funkcjonalnej art. 228 ust. 7 Konstytucji RP, należałoby przyjąć, że przez 

„odpowiednie przedłużenie” kadencji Prezydenta rozumie się 

przedłużenie czasu jej trwania do momentu objęcia urzędu przez nowego 

Prezydenta (albo do momentu ponownego objęcia urzędu przez 

dotychczasowego, w wyniku reelekcji). 

Zakończenie 

 W momencie oddawania niniejszej pracy do recenzji (pierwsza 

połowa czerwca 2020 roku) nie jest jeszcze wiadome, które  

z przedstawionych przeze mnie rozwiązań znalazłoby zastosowanie  

w przypadku nieprzeprowadzenia wyborów prezydenckich przed 

upływem kadencji Prezydenta RP. Wyznaczenie przez Marszałek Sejmu 

                                                      
16

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 V 1998 roku, sygn. akt K 17/98, 

LEX nr 33149. 
17

 Ibidem. 
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terminu nowych wyborów na niedzielę 28 czerwca 2020 roku
18

 pozwala 

mieć nadzieję, że odwoływanie się do któregokolwiek nich nie będzie 

konieczne. Jednak nawet jeśli uda się w ten sposób zażegnać obecny 

kryzys, nie oznacza to wcale, że z podobnym problemem nie będziemy 

musieli się mierzyć w przyszłości. 

 Nieprzeprowadzenie wyborów prezydenckich w konstytucyjnym 

terminie nie musi wcale wynikać z wybuchu epidemii albo pojawienia się 

innego rodzaju kataklizmu, mogą do niego doprowadzić także sytuacje 

„zwyczajne”, opisane w Konstytucji lub ustawie. Jako przykład mogłoby 

posłużyć chociażby zdarzenie, o którym mowa w art. 127 ust. 5 

Konstytucji RP. W przypadku, gdy w zarządzonym głosowaniu żaden  

z kandydatów nie otrzyma więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 

czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się 

głosowanie ponowne, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch 

kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Gdyby 

którykolwiek z tych kandydatów wycofał zgodę na kandydowanie, utracił 

prawo wyborcze lub umarł (przed drugą turą wyborów), dopuszcza się  

w jego miejsce kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę 

głosów w pierwszym głosowaniu, a datę ponownego głosowania odracza 

się o następne 14 dni. Choć jest to mało prawdopodobne, można 

wyobrazić sobie sytuację, w której o urząd Prezydenta stara się wiele 

osób, a po pierwszej turze wyborów średnio co dwa tygodnie odpada 

jeden z kandydatów, których dopuszczono do udziału w drugiej. Tym 

sposobem, stając przed koniecznością każdorazowego odraczania 

ponownego głosowania o kolejne 14 dni, zwiększa się ryzyko, że nie 

zdąży się ono odbyć przed końcem kadencji urzędującego Prezydenta. 

 Innym przykładem może być sytuacja, w której swoją 

kandydaturę w wyborach prezydenckich zgłosiłaby tylko jedna osoba 

(art. 293 § 1 k.wyb.
19
) albo w której swojego zainteresowania kandy-

dowaniem w tych wyborach nie wyraziłby nikt (art. 293 § 3 k.wyb.).  

W takim przypadku Marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie 

później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzającej ten fakt i wyznacza datę 

wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia 

                                                      
18

 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 VI 2020 

roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz. 988). 
19

 Ustawa z dnia 5 I 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684, 

1504, z 2020 r. poz. 568). 
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zarządzenia wyborów (art. 293 § 2 k.wyb. w zw. z art. 289 § 2 k.wyb.). 

Nawet gdyby uchwała PKW została szybko ogłoszona w Dzienniku 

Ustaw, a Marszałek Sejmu nie zwlekał z zarządzeniem nowych wyborów 

i wyznaczył ich datę na dzień przypadający w ciągu zaledwie kilku 

tygodni od dnia zarządzenie wyborów, nie daje to gwarancji, że sytuacja 

opisana w art. 293 § 1 lub 3 k.wyb. nie powtórzyłaby się. Gdyby (co 

mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe) przy każdorazowym 

ogłaszaniu nowych wyborów zgłaszał się tylko jeden kandydat albo nie 

zgłaszał się nikt, ryzyko nieprzeprowadzenia wyborów przed końcem 

kadencji urzędującego Prezydenta jawiłoby się jako realne. 

 W celu zapobieżenia zarówno wyżej opisanym, jak  

i niewymienionym w tym artykule sytuacjom (ludzka pomysłowość jest 

nieograniczona, co oznacza, że katalog zdarzeń, z powodu których 

przeprowadzenie wyborów przed upływem kadencji Prezydenta nie 

byłoby możliwe, pozostaje otwarty) należałoby tak zmienić treść art. 131 

Konstytucji RP, aby nie pozostawić wątpliwości co do tego, kto w razie 

nieprzeprowadzenia wyborów przed upływem kadencji Prezydenta RP 

byłby osobą uprawnioną do wykonywania jego obowiązków. Moim 

zdaniem można by to osiągnąć poprzez dodanie do wyliczenia zawartego 

w art. 131 ust. 2 Konstytucji RP („Marszałek Sejmu tymczasowo, do 

czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki 

Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:”) punktu 6 o treści: 

„nieprzeprowadzenia wyborów przed upływem kadencji urzędującego 

Prezydenta Rzeczypospolitej”. Biorąc jednak pod uwagę powszechnie 

znaną niechęć partii politycznych do współpracy przy projektach 

nowelizacji ustawy zasadniczej (koniecznej ze względu na wymóg 

uzyskania większości co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowej liczby posłów – art. 235 ust. 4 Konstytucji RP), 

szansa na zmianę art. 131 ust. 2 Konstytucji RP jawi się jako znikoma. 
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(Un) democratic Elections - Can Elections Be Democratic  

in a Pandemic? 

 

Abstrakt  
 Prawo do udziału w wolnych i powszechnych wyborach jest 

jednym z najbardziej elementarnych przywilejów przysługujących 

obywatelom żyjącym w krajach demokratycznych. Standardy wyborcze – 

takie jak np. przejrzystość czy pluralizm wyborczy – są głównym 

wyznacznikiem standardu demokracji. Trudno nawet wspominać  

o istnieniu w danym miejscu systemu demokratycznego, jeśli obywatele 

nie mają możliwości udziału w wolnych wyborach. W celu realizacji 

postulatu organizacji wyborów w pełni demokratycznych, państwa 

funkcjonujące w tym systemie, już dawno wyprawowały szereg 

rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. Społeczeństwa tych krajów 

bardzo dobrze rozpoznają mechanizmy procesu wyborów 

demokratycznych – nawet jeżeli spora jego część nie chcę w tym 

mechanizmie uczestniczyć.   

 W pierwszej połowie roku 2020 społeczeństwa demokratyczne 

spotkały się jednak z sytuacją szczególną – pandemią Covid-19. Z jego 

powodu rządy ograniczyły swobody obywatelskie. Co jednak zrobić  

w przypadku wyborów? W formule tradycyjnej, czyli pójścia do lokali 

wyborczych, są zbyt ryzykowne. Z kolei inne formy (np. przez Internet 

lub korespondencyjne) w większości demokratycznych społeczeństw 

funkcjonowało do tej pory tylko „na papierze” lub były ograniczone do 

niewielkiej populacji.   
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 Przedmiotem poniższego artykułu jest analiza sytuacji, która 

zaistniała w Polsce w związku z próbami przeprowadzenia planowanych 

na maj 2020 roku wyborów prezydenckich w trakcie obowiązującego  

w całym kraju stanu epidemii. Przedstawione zostaną rozwiązania 

prawne i proceduralne istniejące w polskim systemie legislacyjnym 

mówiące o tego typu sytuacji. W drugiej części artykułu przedstawiony 

zostanie dyskurs polityczny i medialny odnośnie wspomnianej sytuacji 

oraz głosy elementów społeczeństwa obywatelskiego na ten temat. 

Słowa kluczowe:  

demokracja, prezydent, pandemia, kodeks wyborczy, wybory 

korespondencyjne, opinia publiczna 

Abstract  
 The right to participate in free and universal suffrage is one of the 

most elementary privileges for citizens living in democratic countries. 

Electoral standards - such as transparency or electoral pluralism - are the 

main determinant of the standard of democracy. It is even difficult to 

mention the existence of a democratic system in a given place if citizens 

are not able to participate in free elections. In order to implement the 

postulate of organizing fully democratic elections, the states operating in 

this system have long sent a number of legal and institutional solutions. 

The societies of these countries are very well aware of the mechanisms of 

the democratic election process - even if a large part of it does not want to 

participate in this mechanism.   

 In the first half of 2020, however, democratic societies faced  

a special situation - the Covid-19 pandemic. Because of him, 

governments restricted civil liberties. But what to do in case of elections? 

In the traditional formula, i.e. going to polling stations, they are too risky. 

In turn, other forms (e.g. via the Internet or correspondence) in most 

democratic societies have so far only functioned on paper or limited to  

a small population.   

 The subject of the following article is an analysis of the situation 

that occurred in Poland in connection with attempts to carry out the 

presidential election planned for May 2020 during the epidemic in force 

throughout the country. There will be presented legal and procedural 

solutions existing in the Polish legislative system regarding this type of 

situation. The second part of the article will present the political and 

media discourse regarding this situation and the voices of elements of 

civil society on this topic. 
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1. Wstęp 

 Ludzkość niemalże od początku swojego istnienia zmaga się  

z wszelkiego rodzaju chorobami i epidemiami. Przez wieki doprowadzało 

to do śmierci wielu osób, a nawet wymierania całych miast i wiosek  

np. słynna epidemia Czarnej Śmierci w Europie  w XIV wieku (podobnie 

jak obecna pandemia koronawirusa, również ta epidemia przyszła do 

Europy z Azji), która spowodowała śmierć 30–60% ludności ówczesnej 

Europy. W wymiarze ogólnoświatowym populacja została zmniejszona z 

450 milionów do 350–375 milionów i potrzebowała aż 150 lat, by wrócić 

do stanu liczebnego sprzed pandemii
1
. Drugim słynnym przypadkiem jest 

epidemia grypy hiszpanki w latach 1918-1920, która doprowadziła do 

śmierci nawet 100 mln osób na całym świecie (szacunki pod względem 

śmiertelności tej pandemii są bardzo różne). To było jednak przed 

antybiotykami i olbrzymim rozwojem medycyny w XX i XXI wieku. 

Ludzkość, między innymi dzięki szczepionkom, zapomniała  

o pandemiach. Z tym większym przerażeniem powitano nagłą epidemie 

koronawirusa Covid-19, która zaczęła się w końcu 2019 roku i szybko 

dotarła z Azji na inne kontynenty. Sparaliżowała światową gospodarkę  

i doprowadziła do przymusu izolacji ludzi. Stała się również wielkim 

kłopotem demokracji i systemu legislacyjnego – jak przeprowadzić 

demokratyczne wybory w sytuacji, kiedy obywatele nie powinni 

opuszczać domów, a część z nich jest w szpitalu lub w przymusowej 

kwarantannie? 

2. Istota demokracji 

 Demokracja jest terminem, które zna każdy, ale dla większości 

jest jednak bardzo niejasne. Ogół społeczeństwa na pytanie, co rozumie 

poprzez stwierdzenie, że żyją w społeczeństwie demokratycznym, 

zacznie wymieniać szereg całkiem różnych od siebie zjawisk – często nie 

powiązanych definicyjnie z demokracją np. swoboda działalności 

gospodarczej. Jeden Polak odpowie, że demokracja to dla niego wolność 

                                                      
1
 S. Austin Alchon, A pest in the land: new world epidemics in a global 

perspective, University of New Mexico Press 2003, s. 21. 
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czynienia tego co się chcę, kiedy się chce. Drugi, że jest to możliwość 

swobodnego przekraczania granicy czy studiowania na zagranicznych 

uczelniach. Jeszcze inny wspomni o prawach człowieka. Można 

powiedzieć, że każdy człowiek ma swoją własną definicję tego czym jest 

demokracja – ale w praktycznie w u wszystkich przewija się wątek 

wolności i swobody. To właśnie z wolnością demokracja jest najczęściej 

kojarzona – jako jedyny system polityczny mogący tą wolność 

zagwarantować w czystej postaci. 

 Czym więc jest demokracja z naukowego punktu widzenia? 

Samo słowo wywodzi się ze klasycznej greki. Jest połączeniem słów 

dḗmos – lud i krátos – władza, czyli dosłownie rzecz ujmując jest to wła-

dza ludu, społeczeństwa
2
. Zostało użyte po raz pierwszy już w V wieku 

p.n.e. jako sposób opisania rządów w polis ateńskim. Ten sposób władzy 

ludu – chociaż „lud” był tutaj pojęciem dosyć egalitarnym, bo 

ograniczony zaledwie do wybranej, wąskiej grupy osób (obywateli) – 

przeciwstawiano tradycyjnej władzy monarszej lub władzy oligarchów. 

Jest to forma rządów, w której ludzie mają prawo wybierać 

prawodawstwo, które ich obowiązuje. Nie ma obecnie zgodności co do 

rzeczywistej definicji tego, czym dokładnie jest demokracja. Jednak  

w każdym opisie tego zjawiska przewijają się pewne elementy, które 

powinny pojawić się w danym społeczeństwie by można było mówić  

o społeczeństwie demokratycznym. Jest to oczywiście równość wobec 

prawa wszystkich obywateli, bez względu na majątek czy pochodzenie 

społeczne. Wolność polityczna – czyli wolność od i wolność do – to 

gwarancja bycia obywatelem bez strachu przed uciskiem czy przymusem. 

Często przywoływana jest również praworządność – prawu i zasadom 

podlegają nie tylko obywatele, ale również rządzący czy funkcjonariusze 

publiczni. Z tego powodu termin demokracja bardzo często używany jest 

jako synonim demokracji liberalnej, będącej jednak tylko jedną z form 

samej demokracji. Według obecnych kryteriów demokracja musi 

gwarantować: 

 dostęp do sfery polityki dla wszystkich bez ograniczeń ze 

względu na pochodzenie, rasę, majątek, religię czy płeć; 

 możliwość wybierania kandydatów na stanowiska publiczne  

i pełna swoboda dostępu kandydowania do tych stanowisk; 

 suwerenność ludu oznaczająca, że dana zbiorowość posiada 

nienaruszalną władzę zwierzchnią nad danym terytorium; 

                                                      
2
 G. Babiniotis, Wielki Słownik Języka Greckiego, Wydanie 3, 2008, s. 471. 
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 reprezentację, która równoznaczna jest z delegowaniem 

uprawnień władczych na przedstawicieli obieralnych przez 

suwerena w wyborach powszechnych i działających pod jego 

kontrolą; 

 uznanie wyborów za główne źródło prawomocności władzy  

i koniecznoś cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy  

w wyborach powszechnych; 

 możliwość zrzeszania się w partie polityczne i wyboru między 

różnymi ofertami;  

 odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi, która przejawia 

się w funkcjonowaniu wyspecjalizowanych instytucji kontroli 

władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom; 

 podział władz – wyrażający ideę ograniczania rządu poprzez 

wzajemne kontrolowanie się ośrodków władzy oraz przez 

działalność zorganizowanej i wolnej opozycji politycznej; 

 wolność przekonań i wypowiedzi; 

 instytucjonalną ochronę praw obywatelskich – wyrażającą się  

w stwarzaniu formalnych i prawnych zabezpieczeń obywateli 

przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich 

działania
3
. 

 Autorzy brytyjskiego „Słownika Socjologii” definiują 

demokrację jako formę rządów, w której wszyscy dorośli członkowie 

społeczności lub organizacji tworzą organ władzy decyzyjnej (policy-

making body) lub są reprezentowani przez innych, którzy zostali do tego 

wybrani. Wspomniany jest również fakt, iż do XX wieku ten typ ustroju 

był relatywnie rzadkim zjawiskiem, występującym jedynie w niektórych 

miastach-państwach czy w organizacjach
4
. Marek Bankowicz podaje 

następujący opis demokracji: „ustrój polityczny, w którym władza 

spoczywa w rękach narodu – ludu; (…) naród spełnia funkcję 

najwyższego arbitra politycznego i decyduję kto w jego imieniu  

i z jakiego nadania sprawuje władzę”
5
. Dla Jana Garlickiego i Artura 

Noga-Bogomilskiego demokracja w swoim podstawowym założeniu 

opiera się na społecznej umowie między obywatelami, którzy rezygnują  

z części swoich praw na rzecz ustalonego ładu społecznego, który ma im 

zagwarantować bezpieczeństwo. Mają oni (czyli obywatele) również 

                                                      
3
 M. Gulczyński, Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010, s. 59-60. 

4
 S. Jary, J. Jary, Dictionary of Sociology, London 1991, s. 152-153. 

5
 M. Bankowicz, Słownik polityki, Warszawa 1996, s. 49. 
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możliwość decydowania o wymiarze zasad rządzących społeczeństwem, 

którego są częścią
6
. Według Giovanniego Sartori podstawą systemu 

demokratycznego jest ustanowienie „pewnego pactum societatis, to 

znaczy zbioru zasad regulujących współżycie obywateli (mających równe 

prawa), podczas gdy autokracja zasadza się na pactum subiectionis, czyli 

tworzy poddanych”
7
. Organizacja Narodów Zjednoczonych podaje zaś 

taką istotę demokracji: „Każdy obywatel ma prawo i możliwości, bez 

żadnej dyskryminacji, o której mowa w artykule 2, i bez 

nieuzasadnionych ograniczeń: a) uczestniczenia w kierowaniu sprawami 

publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem swobodnie wybranych 

przedstawicieli; b) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego 

w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych okresowo, opartych na 

głosowaniu powszechnym, równym i tajnym, gwarantujących wyborcom 

swobodne wyrażenie woli; c) dostępu do służby publicznej w swoim 

kraju na ogólnych zasadach równości”
8
. 

 Od II poł. XX wieku nastąpił olbrzymi wzrost występowania 

demokracji jako formy systemu politycznego, co zaowocowało większym 

występowaniem problemów teoretycznym tego pojęcia. Już w latach 40. 

Joseph Schumpeter przeprowadził krytykę klasycznego rozumienia 

demokracji jako systemu, w którym świadomi politycznie obywatele 

podejmują racjonalne decyzję na rzecz dobra wspólnego. J. Schumpeter 

uważał, że teorie demokracji powinny zakładać jaka naprawdę jest 

demokracja, a nie jaka powinna być. Jego koncepcja demokracji 

proceduralnej zakłada, że jest to metoda polityczna, w której jednostki 

dostają moc decydowania poprzez walkę o głosy wyborcze. Istotą 

demokracji jest więc władza przedstawicielska sprawowana przez 

polityków wybieranych w wyborach. Co więcej, jeden z kontynuatorów 

myśli Schumpetera Adam Przeworski, wprost twierdzi, że demokracja to 

system, w którym partie polityczne przegrywają wybory. Inną koncepcję 

teorii demokracji przedstawiają zwolennicy tzw. demokracji liberalnej. 

Dla nich podstawą istnienia systemu demokratycznego są nie tylko 

konkurencyjne wybory, ale także funkcjonowanie specjalnych 

mechanizmów chroniących przed nadużyciami władzy oraz dawanie 

                                                      
6

 J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, Kultura polityczna w społeczeństwie 

demokratycznym, Warszawa 2004, s. 76. 
7
 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 67. 

8
 Strona internetowa Kancelarii Sejmu RP,  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D19770167

L.pdf,  „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych”, [dostęp: 

19.06.2020]. 
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realnej kontroli społecznej nad procesem decyzyjnym. Dlatego  

w demokracji nie powinny istnieć obszary poza kontrolą suwerena np. 

policja, jedne urzędy publiczne powinny być kontrolowane przez inne 

urzędy publiczne np. Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) oraz powinna 

istnieć gwarancja pluralizmu oraz wolności jednostki i grupy. Z kolei 

koncepcja demokracji uczestniczącej nie zgadza się z elitarną koncepcją 

demokracji liberalnej (gdzie aktywność polityczna skupia się instytucjach 

państwowych oraz przywódcach grup interesów). Skupiają się na 

aktywizacji politycznej „zwykłych” obywateli oraz innych (niż wybory) 

sposobach ich działania np. stowarzyszaniu się
9
.  

3. Demokracja a wybory 

 Jest wiele sposobów rozróżniania demokracji. Jednym  

z najpowszechniejszych podziałów jest uwzględnienie dostępu obywateli 

do bezpośredniego sprawowania władzy. Demokracja bezpośrednia, 

która charakteryzuje się bezpośrednim udziałem obywateli  

w sprawowaniu władzy, była systemem rządów znanym w starożytności, 

np. ze starożytnych Aten. We współczesności jest bardzo rzadko 

spotykana ze względu na olbrzymie rozszerzenie pojęcia „obywatel” – 

dzisiaj o wiele więcej ludzi ma prawo do udziału w rządach niż w ponad 

2 tysiące lat temu. We współczesnych demokracjach standardem jest 

demokracja przedstawicielska, kiedy obywatele wybierają ludzi, którzy  

w ich imieniu sprawują władzę. Dlatego jednym z najistotniejszych 

elementów demokracji są wybory. Są one najbardziej podstawowym 

mechanizmem demokracji. Demokratyczne wybory muszą spełniać 

pewne określone warunki. Zasady prawa wyborczego dzielą się na: 

zasady ogólne i szczegółowe. Do zasad ogólny prawa wyborczego 

zaliczamy: powszechność wyborów, równość, bezpośredniość oraz 

tajność. Tylko wybory zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z tymi 

zasadami można uznać za demokratyczne:  

 Zasada powszechności wyborów mówi o tym, że każdy obywatel 

posiadający czynne prawo wyborcze (w chwili ukończenie 18 

lat) ma prawo do udziału w wyborach. Pozbawiony tego prawa 

może być jedynie prawomocnym wyrokiem sądu, 

 Zasada równości wyborów oznacza, iż każdy oddany głos ma 

równą wartość, a więc jest równy głosowi oddanemu przez 

                                                      
9
 P. Sekuła, Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Kraków 2009,  s. 22-

29. 
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innego wyborcę. Liczba głosów przysługujących obywatelom 

jest równa (zarówno pod względem formalnym, ale także i pod 

względem siły danego głosu), 

 Zasada bezpośredniości głosowania oznacza, że wyborca 

bezpośrednio oddaje swój głos na wybranego przez siebie 

kandydata. Nie ma jakichkolwiek kanałów lub instytucji 

pośredniczących w tym wyborze, 

 Zasada tajności głosowania oznacza, że wybory powinny 

odbywać się w odpowiednich warunkach, aby zapewnić 

wyborcom możliwość anonimowego oddania głosów. 

W Polsce wybory powszechne (to znaczy obowiązujące na terenie całego 

kraju) przeprowadzane są w przypadku wyborów parlamentarnych, 

prezydenckich, samorządowych oraz europejskich.  

4. Kodeks wyborczy w Polsce – wybory na urząd Prezydenta 

Rzeczpospolitej w Polsce 

 Warunki przeprowadzania demokratycznych wyborów 

powszechnych – tak w Polsce jak i w większość społeczeństw 

demokratycznych określa Kodeks Wyborczy, ustanowiony przez polski 

parlament i podpisany przez prezydenta. W chwili obecnej w Polsce 

obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest kodeks z dnia  

5 stycznia 2011 roku
10
. W przypadku wyborów prezydenckich ustanawia 

on zasadę przeprowadzania wyborów co 5 lat na zarządzenie Marszałka 

Sejmu –  chyba, że z jakiegoś powodu (przeważnie z powodu śmierci lub 

rezygnacji z urzędu obecnego prezydenta) kadencja prezydenta zakończy 

się szybciej. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie 

przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim 

polskim obywatelom, którzy ukończyli 35 lat, zbiorą przynajmniej 100 

tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę i nie są pozbawieni 

praw wyborczych do Sejmu . Prezydentem zostaje kandydat, który 

otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja 

wyborcza nie ma wpływu na ważność wyborów (wybory prezydenckie  

w Polsce mają przeważnie najwyższą frekwencją spośród wyborów 

powszechnych). W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma 

wymaganej liczby głosów, dwa tygodnie później odbywa się II tura 

głosowania, w której uczestniczą dwaj kandydaci z największą liczbą 

głosów z I tury. Dla zwycięstwa w II turze wystarczy otrzymać więcej 

                                                      
10

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113). 
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głosów niż inny kandydat. Ostatnie wybory prezydenckie w Polsce 

zostały przeprowadzone w sierpniu 2015 roku, kiedy w II turze kandydat 

Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda pokonał urzędującego Prezydenta 

(kandydata rządzącej jeszcze wtedy koalicji Platformy Obywatelskiej  

i Polskiego Stronnictwa Ludowego). Następne wybory miały odbyć się 

10 maja 2020 roku, zgodnie z zarządzenie Marszałek Sejmu Elżbiety 

Witek z dnia 5 lutego 2020 roku. Sytuację zmieniła jednak całkowicie 

pandemia koronawirusa. 

5. Pandemia Covid-19 

 Ogólnoświatowa pandemia choroby Covid-19 wybuchła 

prawdopodobnie już 17 listopada 2019 roku, w chińskim mieście Wuhan 

w prowincji Hubei. Już w grudniu zauważono pierwsze przypadki 

nieznanej choroby płuc wśród osób związanych z lokalnymi rynkami 

zwierząt i owoców morza. W okresie od listopada 2019 do stycznia 2020 

zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan, ale już w połowie 

stycznia wirus rozprzestrzenił się w całych Chinach. W drugiej połowie 

lutego ogniska zakażeń z setkami chorych wybuchły w Korei 

Południowej, we Włoszech oraz w Iranie. Od 4 marca 2020 są 

notowane zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, a 11 marca 

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię – czyli stan epidemii 

danej choroby występujący na co najmniej kilku kontynentach.. Do 20 

czerwca 2020 odnotowano blisko 8,63 mln przypadków zachorowań na 

COVID-19 w 188 państwach, w tym ponad 460 tys. zgonów.  

W wymiarze światowym podjęto liczne działania w celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa. Ograniczono podróże, 

wprowadzono kwarantanny i godziny policyjne, przeniesiono lub 

odwołano liczne wydarzenia sportowe i kulturowe, ograniczono również 

praktyki religijne. W Chinach i w Korei Południowej wprowadzono 

środki policyjne i środki przymusu. Niektóre państwa zamknęły granice 

lub wprowadziły ograniczenia ruchu granicznego oraz restrykcje wobec 

osób przekraczających granice – w tym przymusową kwarantannę. 

Wprowadzono ścisłe kontrole na lotniskach, dworcach autobusowych  

i dworcach kolejowych. W związku z wybuchem pandemii w 177 

państwach na poziomie krajowym lub lokalnym zostały zamknięte szkoły 

i uniwersytety, co w wymiarze światowym dotknęło blisko 1,27 miliarda 

uczniów i studentów.  
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6. Dwie próby wyborcze w 2020 roku 

 Problematyczne w tej sytuacji stało się między innymi 

przeprowadzenie wyborów w systemach demokratycznych.  

W zdecydowanej większości krajów na świecie zaplanowane wybory 

zaplanowane od połowy marca 2020 roku zostały przełożone do 

odwołania lub na późniejszy termin np. we Włoszech, Chile czy  

w Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli miejscowe Kodeksy Wyborcze dawały 

tym krajom możliwość przeprowadzenia wyborów w inny sposób np.  

w postaci głosowania online lub korespondencyjnego (poprzez oddanie 

głosu na karcie wyborczej i przekazanie jej wybranemu doręczycielowi), 

rządy tych państw uznały, że nie ma to w sytuacji pandemii sensu. 

Oczywiście zdarzały się próby przeprowadzania głosowań, głównie  

w sposób korespondencyjny. Odbyły się m.in. w Niemczech, a dokładnie 

Bawarii – największym tamtejszym kraju związkowym. Mieszkańcy 

landu zagłosowali ze swoich domów w drugiej turze wyborów 

samorządowych. Głosowanie odbyło się 29 marca.  Tydzień wcześniej – 

22 marca – władze Bawarii zmieniły przepisy, by móc je przeprowadzić.  

To zresztą właśnie w Niemczech najczęściej tego typu wyboru – 

przynajmniej na szczeblu lokalnym się przeprowadza. W sposób 

oczywisty przeprowadzanie wyborów „przy urnach” stało się bardzo 

poważnym zagrożeniem epidemiologicznym. Pokazał to przykład 

Francji, która mimo szalejącej epidemii przeprowadziła 15 marca 2020 

roku I turę lokalnych wyborów. Kilka dni później okazało się, że 

olbrzymia część członków komisji wyborczych jest już zarażona  

Covid-19. 

 Z podobnym problemem musiała zmierzyć się polska scena 

polityczna, zważywszy na fakt zaplanowanych na 10 maja wyborów 

Prezydenta RP. Od razu można było zauważyć wyraźny podział 

polityczny w tym względzie. Do przeprowadzenia wyborów w terminie – 

w sposób korespondencyjny – wyraźnie dążyła aktualnie rządząca partia 

PiS. Z kolei cała opozycja wraz z częścią posłów z partii Porozumienie 

Jarosława Gowina (w koalicji rządzącej z PiS) nie dawało na to zgody. 

Wprawdzie Kodeks Wyborczy z 2011 roku uwzględniał wybory 

korespondencyjne, ale jedynie dla osób ciężko chorych lub 

niepełnosprawnych – a nie czynił z tej formy wyborczej powszechnej 

zasady. Mimo licznych głosów przeciwnych, 6 kwietnia do Sejmu 

wpłynął poselski projekt ustawy zakładający, iż wybory odbędą się 
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jedynie w drodze głosowania korespondencyjnego
11

. Tego samego dnia 

projekt po III czytaniach przegłosowano i skierowano do dalszych prac  

w Senacie. Opierał się on na kilku podstawowych zasadach:  

 Minister aktywów państwowych - po zasięgnięciu opinii 

Państwowej Komisji Wyborczej – określi wzór karty do 

głosowania, zleci sporządzenie pakietów wyborczych, określi 

tryb ich doręczania przez Pocztę Polską do wyborcy i odbierania 

kopert zwrotnych, 

 Poczta Polska w terminie od 7 dni do dnia przypadającego przed 

dniem głosowania dostarcza pakiet wyborczy bezpośrednio do 

skrzynki pocztowej wyborcy lub pod adres wskazany w spisie 

wyborców, 

 Głosowanie będzie odbywać się bez przerwy od godziny 6 do 

godziny 20, 

 Wyborca wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na 

kartę do głosowania, zakleja ją,  kopertę wkłada do koperty 

zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym  

i tajnym oddaniu głosu, 

 Kopertę z głosem umieszcza nie wcześniej niż o godzinie 6 i nie 

później niż o godz. 20 w specjalnie przygotowanej skrzynce 

pocztowej na terenie gminy, 

 Koperty zwrotne są odbierane ze skrzynek nadawczych  

i dostarczane przez Pocztę Polską do gminnych obwodowych 

komisji wyborczych do godziny 23, 

 W każdej gminie - zamiast obwodowych komisji wyborczych - 

tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla 

wszystkich obwodów, 

 Zgodnie z ustawą, kara do 3 lat pozbawienia wolności będzie 

grozić osobie, która kradnie kartę do głosowania lub 

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Tej samej 

karze podlega osoba, która umieszcza w skrzynce pocztowej 

przygotowanej na koperty zwrotne przerobioną lub podrobioną 

                                                      
11
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kartę do głosowania lub oświadczenie o osobistym i tajnym 

oddaniu głosu, 

 W stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę 

terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu.  

 Następnie nastąpiło kilka tygodni kłótni i przepychanek 

politycznych – szczególnie, że można było spodziewać się odrzucenia 

projektu w Senacie (tam minimalną większość posiada opozycja). Tak też 

się stało - 5 maja Senat podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy. Z kolei już 

dzień później, 6 maja prezesi dwóch partii należących do koalicji 

rządzącej, Jarosław Kaczyński (Prawo i Sprawiedliwość) i Jarosław 

Gowin (Porozumienie), pomiędzy którymi toczył się tak naprawdę spór  

o to, czy uda się ustawę przegłosować w Sejmie, zdecydowali  

o zgłoszeniu propozycji nowej ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, 

która umożliwiałaby głosowanie w maju. Obydwaj prezesi obowiązali się 

do poparcia przez ich partie tej ustawy przy założeniu, że głosowanie nie 

odbędzie się w maju i z założeniem, że zostaną wówczas rozpisane nowe 

wybory – 28 czerwca 2020 roku. Dzień później Sejm odrzucił uchwałę 

Senatu odrzucającą głosowanie korespondencyjne i skierował ustawę do 

prezydenta, który podpisał ją następnego dnia. 

7. Odbiór społeczny  

 Pomysł powszechnych wyborów korespondencyjnych od 

początku budził powszechny niepokój społeczny Przesunięcia terminu 

wyborów żądało większość kandydatów na prezydenta m.in. 

kandydaci: Małgorzata Kidawa-Błońska, Robert Biedroń, Szymon 

Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak i Marek 

Jakubiak, a także konstytucjonaliści: profesorowie Marek Chmaj, 

Andrzej Zoll, Marcin Matczak, Ryszard Piotrowski czy Ewa Łętowska. 

W analizie przeprowadzonej dla Fundacji im. Stefana Batorego 

dotyczącej wpływu epidemii na proces wyborczy Bartłomiej Michalak, 

prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, stwierdził, że „zrealizowanie 

wyborów jest w praktyce niewykonalne”
12
. Również Rzecznik Praw 

Obywatelskich Adam Bodnar, podkreślając, że przeprowadzenie 
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wyborów w planowanym terminie byłoby naruszeniem zdrowia i życia 

obywateli
13

, oraz Sąd Najwyższy, orzekając, iż w sytuacji epidemii prak-

tycznie niemożliwe jest zebranie wymaganych 100 tys. podpisów pod 

kandydaturą. Ponadto ponad 550 uczonych, pracowników naukowych, 

lekarek i innych specjalistów w liście otwartym zwróciło się do władz  

o przełożenie planowanych na 10 maja wyborów. Sygnatariusze listu 

prosili, by wybory zostały przeprowadzone w innym terminie,  

w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu polskich obywateli
14

.  

27 kwietnia Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydało opinię,  

w której stwierdziło, że wybory prezydenckie w Polsce w proponowanej 

formie wyborów korespondencyjnych nie spełniają wymogów OBWE, 

by zostać uznane za demokratyczne. Tuż po tym, Sąd Najwyższy wydał 

opinię uznającą, że projekt ustawy z 6 kwietnia, z uwagi na tryb, w jakim 

został uchwalony przez Sejm, oraz z powodu na jego liczne wady  

i nieścisłości merytoryczne (np. brak  spójności z innymi aktami 

prawnymi), nie powinien być przedmiotem jakichkolwiek dalszych prac 

legislacyjnych
15
. Dzień później wspólny apel wystosowało ponad 400 

pracowników naukowych, w tym m.in. dziekani Wydziałów Prawa  

i Administracji: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, 

Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

i Uniwersytetu Szczecińskiego. W liście otwartym do władz 

państwowych napisali, że planowane wybory nie będą powszechne, tajne, 

oraz transparentne, co w efekcie może skutkować podważeniem ich 

wyników oraz brakiem legitymacji. Sygnatariusze listu wspomnieli,  

iż sposób procedowania projektu narusza podstawowe zasady 

                                                      
13

 Strona internetowa Gazety Wyborczej,  

https://wyborcza.pl/7,95891,25815210,koronawirus-rpo-nie-mozna-organizo-

wac-wyborow-10-maja.html?disableRedirects=true, „Nie można zorganizować 

wyborów 10 maj, [dostęp 20.06.2020]. 
14

 Strona internetowa Puls Medycyny, https://pulsmedycyny.pl/srodowisko-

medyczne-apeluje-o-przeniesienie-wyborow-prezydenckich-986946, 

„Środowisko medyczne apeluje o przeniesienie wyborów prezydenckich”, 

[dostęp: 17.06.2020]. 
15

 Strona Internetowa Sądu Najwyższego RP,  

http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/2020.04.27

%20-%20PP%20I-0131-1416-20%20%20Uwagi%20SN%20do%20specustawy-

%20wyborczej%20-%20druk%20senacki%20nr%2099.pdf, „Opinia w 

przedmiocie ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach 

przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99)”, [dostęp: 10.06.2020]. 



K. K. Jankowska: Wybory (nie)demokratyczne - czy w czasach pandemii wybory 

mogą być demokratyczne? 

52 

 

legislacyjne. Zaapelowali także o nieprzeprowadzanie wyborów w formie 

sprzecznej z zapisami polskiej konstytucji
16
. W sprawie wyborów głos 

zabrali rów-nież byli prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski  

i Bronisław Komorowski oraz byli premierzy: Marek Belka, Jan 

Krzysztof Bielecki, Włodzimierz Cimoszewicz, Ewa Kopacz, Kazimierz 

Marcinkiewicz i Leszek Miller, którzy zadeklarowali, że nie zagłosują  

w wyborach prezydenckich w takiej formie. We wspólnym oświadczeniu 

przekazali: „Forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość wybory 

korespondencyjne uchwalono wbrew Konstytucji i regulaminowi Sejmu. 

Nie będą ani powszechne, ani równe. Nie dają gwarancji, że wszyscy 

wyborcy otrzymają karty do głosowania. Stwarzają możliwości 

nielegalnego oddawania głosu za innych. Nie zapewniają tajności 

głosowania. Uniemożliwiają obywatelom skuteczną kontrolę uczciwości 

wyborów. Ich przeprowadzenie w czasie panującej epidemii stwarza 

zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli”. Już wcześniej były premier  

(a także były przewodniczący Rady Europejskiej, aktualnie 

przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej) Donald Tusk również 

zadeklarował, że nie uznaje tych wyborów prezydenckich i nie zamierza 

brać w nich udziału. 

8. Podsumowanie 

 Trudno odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule powyższego 

artykułu. Z całą pewnością w sytuacji pandemii i reżimu 

epidemiologicznego przeprowadzenie wyborów w sposób normalny 

byłoby straszliwym ryzykiem i nieodpowiedzialnością. Nie jest jednak 

pewne, czy organizowanie powszechnych wyborów korespondencyjnych 

jest dobrą odpowiedzią na ten problem. Mimo iż poszczególne kodeksy 

wyborcze dopuszczają formę wyborów korespondencyjnych, nie jest to 

jednak rozwiązanie całościowe. Jest to raczej uzupełnienie tradycyjnego 

sposobu głosowania. Ten typ mechanizmu demokracji ma bez wątpienia 

mnóstwo pozytywnych stron, ale ma też swoje wady. Przede wszystkim 

brak kontroli nad rzetelnością wyborów – nie sposób, bez wypracowania 

właściwych procedur i instytucjonalizacji, zagwarantować, że karty do 

głosowania trafiają do kogo powinny i czy nikt nie manipulował nimi  

w niedozwolony sposób. Powszechne głosowanie korespondencyjne 

(oraz możliwe głosowanie online) jest bardzo ciekawą perspektywą, ale 

nie tworzoną na szybką – wymaga kilku lat stopniowego wprowadzania. 
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Nie powinna być „furtką”, przez którą politycy próbują przeforsować 

swoich kandydatów – bez względu na stojące za tym zagrożenie.  
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Abstract  

 This article aims to show the impact of the coronavirus pandemic 

on citizens' right to own weapons deriving from the Second Amendment 

to the American Constitution. This impact is the result of a social panic 

being an aftermath of the rapid spread of the coronavirus in the United 

States, which is the infamous leader in confirmed cases. The article will 

indicate threats resulting from a significant increase in arms sales and 

statistics confirming the author's hypothesis that a pandemic significantly 

limits the constitutional right to own a gun. In addition, a pandemic 

situation will also be presented against other constitutional civil rights. 

Key words:  

American Constitutionalism, arms, civil rights 

Abstrakt  
 Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie wpływu pandemii 

koronawirusa na prawo obywateli do posiadania broni wynikające  

z Drugiej Poprawki do Amerykańskiej Konstytucji. Wpływ ten jest 

wynikiem ogólnospołecznej paniki będącej pokłosiem gwałtownego 

rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Stanów Zjednoczonych, 

które są niechlubnym liderem pod względem potwierdzonych 

przypadków. W artykule wskazane zostaną zagrożenia wynikające ze 
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znacznego wzrostu sprzedaży broni oraz statystyki będące 

potwierdzeniem hipotezy autorki, iż pandemia znacznie ogranicza 

konstytucyjne prawo do posiadania broni. Ponadto sytuacja związana  

z pandemią zostanie również przedstawiona na tle innych 

konstytucyjnych praw obywatelskich. 

Słowa kluczowe:  
konstytucjonalizm amerykański, broń, prawa obywatelskie 

 

Introduction 

 Legal systems are in their essence designed to achieve the highest 

level of complexity. However, it is natural phenomenon for lawmakers 

not to be able to fully predict all future events. With the spreading 

advancement of technology and medical techniques, the need to cover 

completely new and previously unknown fields and issues increases. The 

same phenomenon can be observed from social and political perspectives. 

Over the years, significant changes have been taking place in social 

structures. Also, international integration brings not only new challenges 

for politics, but also the need to create new legal structures that will 

function effectively in legal relations between legal entities from different 

countries, or countries themselves. One should first of all pay attention to 

the fact that the law evolves at a faster or slower pace depending on the 

state through numerous amendments, or the replacement of older acts by 

newer and more effective ones. However, in many cases non-compliance 

of legal provisions with modern facts can be observed. This may be due 

to the lack of a sense of need for change in a given matter by the rulers, 

or due to legislative difficulties in the case of some rank of legal acts. 

Moreover the emergence of new facts that are still unknown, and 

therefore in a natural consequence not yet fully regulated should not be 

ignored. Sometimes state governments have to face events for which 

states are not fully prepared. The matter is even more serious when 

talking about the threat on a global scale. Epidemics and pandemics are 

undoubtedly a good examples. The turn of 2019 and 2020 is an extremely 

unpleasant moment on the pages of world’s history. The world is 

currently facing an extraordinary challenge that has faced many 

governments with unprecedented questions and a lack of an unambiguous 

sure answer. In the event of such an unpredictable case as of the 

Coronavirus pandemic, the mere fact that the state authority faces the 

need to modify the certain model of interpretation of some legal 
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provisions used over the years is already controversial. The level of 

controversy increases significantly when it comes to provisions on 

already controversial topics. It is widely known that citizens' right to own 

weapons is considered one of the most contentious legal subjects. 

Supporters and opponents of this, in the case of the United States, 

constitutional law argue over the years not only about the legitimacy of 

this regulation normalized in the highest state legal act, but also about its 

impact on increasing crime in the United States, and  overall level social 

security in the country. The aim of the article herein is to present the 

regulation of possession of arms resulting from the Second Amendment 

to the United States Constitution, and the rapid change of reality in the 

issue being presented due to the uncontrolled worldwide spread of the 

coronavirus and the announcement of a global pandemic. Substantive 

content of the article will by broadened by reflecting on the impact of the 

pandemic on other rights arising from the American constitution.  

 Before discussing legal issues, a situational outline should be 

created showing why the current Coronavirus-related situation has such  

a serious ipact on American Constitucionalism, as well as on related 

legal, political and social issues. In the face of danger arising from wide 

spread of pandemic, American society massively went to the stores to 

secure sufficient food supplies like elsewhere in the world. However, in 

the United States, public thinking in fear for their own security went  

a step further. People began to use their constitutional right to defense 

and  started to equip themselves with weapons for fear of robberies in the 

event of a shortage of food in stores. This would not be such a significant 

problem if there was not such rapidly growing number of infected in the 

United States. It must be highlighted that United States is on the first 

place in rankings of posotive Coronavirus cases worldwide.The 

continuous increase in the number of patients may affect the further 

increase in arms sales. Such a sudden increase in the rate of possession of 

weapons by citizens can have many significant negative consequences. 

Second Amendment – complexity of the regulation from American 

constitutional perspective 

 The controversial right to own arms under the United States law 

system stems from the Second Amendment to the Constitution, which 

was adopted in 1791 as a part of the Bill of Rights. The importance of the 

said regulation results from the rank of the Bill of Rights in the American 

constitutional perspective. It should be clearly emphasized that the first 

ten constitutional amendments constituting the substantive content of the 
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Bill of Rights are an enumerative set of fundamental rights which, in 

principle, should be enjoyed by citizens in an inalienable way. The 

seriousness of these constitutional provisions is undoubtedly influenced 

by historical features. This is not only a collection of personal rights and 

freedoms, but also a kind of emphasis on the leading role of society. They 

are intended to emphasize that the authorities and, above all, Congress 

have as their main goal to care for the good of society and strive to secure 

its existence, but thus is the entity to which the general public has given 

power for this specific purpose. So power in its general meaning belongs 

to the nation. Consequently, amendments to the Constitution impose  

a clear limit on the government, literally stating that any type of power 

which has not been explicitly conferred on Congress in the regulation 

belongs to the society. One of the most frequently raised arguments for 

the superiority of the United States political system over other states is 

the essence of the American constitution and its relative, though thought-

out simplicity in the formulation of fundamental assumptions for the 

functioning of the state, resulting in a short text of only about six 

thousand words
1
. In the exact wording, the Second Amendment says that: 

"a well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, 

the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed"
2
. 

Looking at the cited text of the amendment, the reader has a prima facie 

impression that the text is clear and extremely specific due to its brevity, 

and therefore from a legislative point of view it is a text claiming to be 

clear and free of interpretation difficulties. This impression, however, 

could not be more wrong and deceptive. Over the years, the provision has 

been a subject of great interest, above all, of legal theorists dealing with 

interpretation, and definitely belongs to the group of the most disputed 

elements not only of the Constitution itself, but also considering all 

American legal issues in general. The interpretation problem is visible 

both when considering a literal language interpretation and a teleological 

interpretation, whose main factor is an attempt to find the original 

concept of the goal of regulation assumed by the legislator. From the 

literal linguistic perspective, the question arises as to whether the Second 

Amendment as the subject of regulation indicates each citizen as an 

individual, or only organized cells whose purpose is to protect society, 

such as the police or the army. The purpose's interpretation expands 

doubts with further questions, such as, first of all, whether it concerns all 

                                                      
1
 E. Sandoz, The Politics of Truth and Other Timely Essays: The Crisis of Civic 

Consciousness, Columbia 1999, p. 16. 
2
 U.S. Const. amend. II.   
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types of weapons, or maybe only some of its certain types. It is also 

unclear whether access to weapons should be completely out of control, 

or whether social security requires measures such as licensing or 

registration. The question of any possible restrictions is also doubtful. It 

does not seem logical that a rational lawmaker meant granting the right to 

arms to absolutely every citizen, regardless of certain factors that, if those 

groups of people would exercise that right in a full and completely free 

manner, that could lead to a kind of public disorder. At this place one 

needs to reflect of first of all minors, previously punished persons or 

citizens struggling with any psychological or mental problems. As the 

language of the Amendment itself leaves some space for interpretation, it 

became subject to courts’ analysis and battlefield for the two groups: 

those who believe that everyone is entitled to possess a gun to be able to 

protect themselves, their families and their property, and those who are 

strongly against such freedom arguing it increases the crime rate and no 

real control is possible over the firearm possession
3
. The dispute between 

legal theorists regarding the choice of a better way of interpreting  

a provision is impossible to resolve, but one should agree with Professor 

Andrew Coan, an expert on American constitutional law at the University 

of Arizona, that interpretation problems can be avoided in the 

interpretation of the Second Amendment only through careful, linguistic - 

historical analysis of the original text
4
. This is somehow connected with 

the so-called trend of originalist interpretation with many supporters 

among constitutionalists. The battle between the theories has been as long 

as the existence of the Amendment, therefore one should look for its 

origins in the history and the intentions of the Constitution’s authors. 

What was the initial idea behind the provision? Is there any evidence that 

the Founding Fathers (especiallythe author of the Second Amendment 

himself) had a clear, firm and doubt-less concept of the freedom
5
? Above 

all, the originalists want to discover the real assumptions of the original 

text of the Basic Law and to faithfully reflect the vision of the Founding 

Fathers - to capture their revolutionary, idealistic vision of a better 

world
6
. On the other side of the barricade, however, are supporters of the 

                                                      
3

 I. Krasnicka, Living or Dead? Specifics of the Language of the Second 

Amendment to the U.S. Constitution; “STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND 

RHETORIC” 2014, no 38 (51), p. 129-130. 
4
 A. B Coan, Talking originalism, “Brigham Young University Law Review” 

2009, no. 4, p. 847. 
5
 I. Krasnicka, op. cit., p. 130. 

6
 A. Freedman, The Naked Constitution: What the Founders Said and Why It Still 

Matters, New York 2012, p. 5. 
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evolution of legal acts. One is dealing here with the concept of the living 

Constitution doctrine. Proponents of the theory believe that the text 

created in line with the eighteenth-century realities is not able to function 

properly unchanged, or without at least some changes in its interpretation 

in modern times. It is an honest-to-goodness body of law in the full sense 

of the term that serves the basic function of a constitution and adapts to 

the changes we experience. That a body of law can do both is not  

a simple thing to understand
7
. It is impossible to disagree with the fact 

that the way in which the Amendment was worded is extremely laconic 

for the rank of this legal norm. Maybe this is a deliberate move of the 

author? Such a wide range of decision-making freedom left to the courts 

could have been the intention to allow regulation to adapt to changes, or 

rather to be adapted through the activities of judges. However, in my 

opinion, certain points should not be completely without reference in the 

text. What I mean here the most is the type of weapon that the standard 

applies to. It is not characterized in any way, but it definitely should be. 

Some may say that it would be pointless at this time, because in the 

eighteenth century, such a modern weapon was not known as it is today. 

However, a general outline would be very helpful in interpretation - for 

example, to exclude long arms or heavy caliber weapons (including 

machine guns). In the practice of the courts there is a view that all 

weapon that man can hold in his hand is accepted - logically speaking of 

this problematic issue. Such a thesis automatically excludes nuclear 

weapons and military equipment. However, the blur is still too great. 

Such unspecified regulation introduces a kind of threat to social security, 

because there is a thin line between weapons needed and sufficient for 

self-defense, and ones that even used for a legitimate purpose can cause 

additional losses that should not occur. 

Second Amendment - analysis of the Supreme Court's case law 

 Any interpretation problems, as well as a clear lack of uniform 

path of jurisprudence, can be perfectly illustrated by briefly analyzing 

some loudly commented cases ruled by the Supreme Court in the matter 

covered by the Second Amendment. First of all, one should mention the 

most important ruling considered to be the precursor of the currently 

widely adopted position on the issue of access to weapons, namely Heller 

v. District of Columbia of 2008. In the said judgement the Supreme Court 

for the first time stated that private citizens have the right under the 

                                                      
7
 M. Steilen, Reason, the Common Law, and the Living Constitution. Legal 

Theory, “Legal Theory Cambridge University Press” 2011, p. 7. 
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Second Amendment to possess an ordinary type of weapon and use it for 

lawful, historically established situations such as self-defense in a home, 

even when there is no relationship to a local militia
8
. This ground-

breaking verdict condemned the law existing in Washington (District of 

Columbia) prohibiting the use of firearms and requiring that legally 

owned weapons (pistols, revolvers, shotguns and rifles) be stored by the 

owners in an unloaded state without a magazine or with a trigger locked 

with the help of a special device preventing the shot being fired, they 

violated this guarantee of civil liberties
9
. Until then the District banned 

handgun possession by making it a crime to carry an unregistered firearm 

and prohibiting the registration of handguns. The right to own a weapon 

for self-defense was also recognized as legitimate for defending relatives 

and property. The consequence of the judgment was the repeal of the 

Firearms Control Regulations Act of 1975. The verdict was 

groundbreaking, as the opinion of the majority written by judge Antonin 

Scalia finally gave more than 200 years after ratifying the Second 

Amendment the right to arms to a single citizen regardless of whether he 

served in the ranks of armed forces, or not. However, the verdict, 

although the first to show a unitary approach to the subject of the entity 

of the right contrary to the previously held opposite path of jurisprudence, 

did not assume completely free application of this constitutional law. It is 

clear from the judgment that the right to carry a weapon is not unlimited 

and that the weapon and the right to have it are still to be regulated
10

. 

 Before the famous 2008 ruling discussed above, the ruling line 

was contrary to guidelines of Judge Scalia. As the first explicit 

manifestation of the interpretation of the word militia used in the text of 

Second Amendment in favor of granting subjectivity in the light of the 

Second Amendment only the organized forces is the case of United States 

v. Miller from 1939. Defendants Jack Miller and Frank Layton 

transported arms between states in commercial purposes. During the trial, 

they attempted to undermine parts of the National Firearms Act of 1934 

(NFA) as unconstitutional. The Supreme Court's decision explicitly 

recognized in the absence of any evidence tending to show that 

possession or use of a "shotgun having a barrel of less than eighteen 

inches in length" at this time has some reasonable relationship to the 

preservation or efficiency of a well regulated militia, cannot be said that 

                                                      
8
 District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008). 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 
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the Second Amendment guarantees the right to keep and bear such an 

instrument. Certainly it is not within judicial notice that this weapon is 

any part of the ordinary military equipment, or that its use could 

contribute to the common defense. As a conclusion therefore cannot be 

said that the Second Amendment guarantees to the citizen the right to 

keep and bear such a weapon
11

. The ruling discussed has set a peculiar 

case-law denying the individual the right to possess a weapon, as it has 

been cited in other judgments of equally negative connotation for citizens 

trying to obtain the favor of the judiciary fighting for their, as they 

believed existing, constitutional right resulting from the Second 

Amendment. One can point here at least Lewis v. United States from 

1980, or Printz v. United States from 1997
12

. 

 It would seem that the 2008 judgement opened a gate full of light 

to normalize this controversial issue, which introduced disorder and 

constant disputes in the American legal system. Unfortunately, it should 

be noted that after 2008 interpretation problems regarding the Second 

Amendment did not end. Heller did not supply a clear answer, because 

Heller only concerned a man who wanted to keep a pistol in his house.  

A threshold question, then, was whether the right to keep and bear arms 

extends beyond the home. The United States took the position that 

nothing in Heller addressed the Second Amendment outside the home, 

and therefore there was no constitutional problem with the prohibition on 

loaded weapons in cars in national parks
13

. United States v. Masciandaro 

is a good example of new layers of problematicity that are the aftermath 

of the illusion of stability after the Heller's ruling. The dispute concerned 

a couple who fell asleep in a car in the parking lot to rest on the journey. 

When the policeman unexpectedly decided to check the documents of the 

driver and his girlfriend, he noticed a knife hidden behind the back seat. 

When asked about another weapon, Masciandaro honestly admitted that 

he still had a gun with him. At the time, National Park Service regulations 

                                                      
11

 United States v. Miller, 307 U.S. 174 (1939).  
12

  Lewis v. United States, 445 U.S 55(1980). 

Printz v. United States, 521 U.S 898(1997). 

In the case of both mentioned judgments, as the main argument conditioning the 

negative attitude of the Supreme Court to the theory of individual understanding 

of the subjectivity of the Second Amendment law, was cited the judgment of the 

United States v. Miller of 1939. 
13

 J. Blocher, D. A. H. Miller, The Positive Second Amendment: Rights, 

Regulation, and the Future of Heller, “Cambridge Studies on Civil Rights and 

Civil Liberties” 2018, p. 103. 
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made it illegal to “carry or possess a loaded weapon in a motor vehicle” 

while on National Park Service land
14

. Finally, the accused did not meet 

the favor of the court, which ruled that „guns in national parks did not 

raise a Second Amendment issue because guns car-ried outside the home 

are not covered by the Second Amendment; or, more narrowly, because 

parks are “sensitive places” in which the government may ban 

firearms”
15

. Therefore, it is clear that the problem of misunderstandings 

resulting from the exact wording of the text of the Amendment is multi-

vector and goes far beyond subjective doubts, because the location issue 

is also a vague concept. 

Covid-19 and it’s impact on the Constutional matters in the United 

States 

 In order to effectively analyze the enormous impact of the covid-

19 pandemic on the American legal system from the point of view of 

constitutional law issues, the Bill of Rights's norms have to be confronted 

with the current realities overseas. Such a procedure will help, above all, 

to understand how serious the epidemic per se is in the country, which 

after the qualification changed into a pandemic by the World Health 

Organisation, due to the extent of the phenomenon on the world stage, 

further aggravated the seriousness of the situation. An observer making 

such a confrontation may notice how indistinct the concept of the 

fundamentality of law is, as well as how far in limiting individual rights 

of citizens must go the governments of countries to secure the existence 

and efficient functioning of the state in these disturbing the so far set 

national balance circumstances. 

 The first important element is already visible in the First 

Amendment. This is about the right to assembly. According to the text of 

the First Amendment, society can rely on the constitutional guarantee of 

not only religious freedom, freedom of speech and press, but also 

importantly the guarantee of citizens to petition their government and to 

assemble peaceably is clearly stressed. That last right doesn’t get a lot of 

coverage in typical First Amendment discussions, but it is vitally 

important. If the people want to assemble, and agree to do so peaceably, 

the government cannot prevent it. Courts over the years have allowed 

governments to institute permitting requirements for large public 

gatherings, but they cannot be banned outright if they are going to be 
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 J. Blocher, D. A. H. Miller, op. cit., p. 101. 
15

 United States v. Masciandaro, 648 F. Supp. 2d 779 (E.D. Va. 2009). 



K. Gurak: COVID-19 situation in the United States and it's influence on rights 

deriving from the Second Amendment of Constitution 

64 

 

peaceful
16

. A heated debate on the constitutional issue arose as a result of 

attempts to ban public events by individual governors at the beginning of 

March 2020. There is no doubt that in the case of such a contagious virus 

as coronavirus, all attempts to limit contact between people are not only 

right but also necessary. However, the decision to limit public events was 

not left to the Americans. In the opinion of the rulers, a suggestion to 

refrain from attending assemblies and counting on public consideration 

would be too risky. Hence, attempts by the state authorities to impose 

restrictions under executive acts. There was a contradiction in public 

opinion regarding the cancellation of meetings with voters by politicians 

who were convened in connection with the upcoming presidential 

election. The case was loudly heard especially at the moment when, at the 

beginning of April 2020, one of the candidates in the presidential 

primaries, and now the Vermont state senator Bernie Sanders withdrew 

from the election campaign due to the confusion over the pandemic. This 

illustrates that the epidemic affects not only citizens' rights, but also 

political issues so important at the present time for the United States that 

have to decide in November on the new term of office of the head of 

state. The dispute also concerns the suspension of church services, which 

also affects the right to religious freedom arising from the amendment. 

 Another constitutional element unbalanced during pandemic 

concerns American women. It should be mentioned that for the period of 

intensive combating the spread of the virus, it was decided to cancel any 

planned abortion. Clinics that perform such procedures are afraid of 

uncontrolled spread of the virus. In this case, discussions began over 

whether abortion is essential, and therefore should be maintained 

regardless of the circumstances. The hot spot was Texas. At the 

beginning of March, one of the doctors performing abortions in this part 

of the United States observed disturbing symptoms. Joe Nelson, having 

no access to the coronovirus test, decided to voluntarily self-isolate for 

two weeks. In an interview with Huffpost he said: “Potentially, it could 

have a huge impact”. “There are not that many doctors who provide 

abortion care in Texas. A lot of the doctors that do come in from out of 

state. In a situation where doctors are less likely to want to travel, if 

there’s no one to cover me, patients will have to wait”
17

. The problem 

with this situation is that if there is a need to wait, many women may be 
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deprived of exercising this right. It is true that abortion is legal 

throughout the United States and their territories, but in many states there 

are restrictions, foremost as to what point of pregnancy woman can 

undergo surgery. If it is not possible to perform the procedure 

immediately, and for example the state of emergency will be prolongated, 

many women will exceed the aforementioned thresholds, and the abortion 

procedure in their case will be deprived of legal value. If one could track 

the enormous effort of women in the fight for abortion rights over the 

years, it should be admitted that limiting it in the current circumstances is 

not a reasonable solution. Despite the fact that the right to abortion is not 

expressly stated in the constitution, by the landmark decision of the 

Supreme Court in the Roe v. Wade case in the early seventies it was 

recognized that it results indirectly from the right to privacy and freedom 

arising from the Fourteenth Amendment. Therefore, the right to perform 

legal abortion should be given the value of the fundamental right of 

women protected by constitutional norms. Therefore, in my opinion, 

women should not have limited access to this procedure even during such 

a dangerous period. It is possible to introduce mechanisms guaranteeing 

safety for both doctors and patients in the light of epidemiological threat. 

An example would be the introduction of a mandatory quarantine for 

women planning to undergo surgery, as well as protective sanitary 

measures for a doctor. In this way, neither side would be at risk, while 

women would not have to risk that due to the unknown time frame of the 

state of emergency, they would lose their constitutional right to decide 

about their body and how they want to live. 

 The last problem from the legal point of view of the coronavirus 

epidemic to which I would like to draw attention is the most controversial 

in the light of both of the above-mentioned issues. It is about the premises 

arising from the Sixth Amendment to the Constitution regarding the 

criminal trial and the fact that they were not fully observed during the 

epidemic. According to the wording of said provision “in all criminal 

prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public 

trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall 

have been committed, which district shall have been previously 

ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the 

accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have 

compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the 

assistance of counsel for his defense”
18

. As a result of the epidemic, 
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detainees cannot count on hearing the case within a reasonable time. This 

issue takes on a broader dimension because it indirectly sticks to the 

protection of general human rights standards. The judiciary is faced with 

extremely difficult circumstances in this situation. As is well known, one 

of the essential attributes of the human being in the light of human rights 

are physical inviolability, as well as freedom. For this reason, in the light 

of criminal law, the principle of rational time of conducting procedural 

acts was established. Noone can be detained without a final court 

judgment. Therefore, it is discussed whether, as a result of the 

epidemiological situation, those under detention should be released until 

the virus is overcome. It would not be a socially safe phenomenon, 

because it would cause perpetrators of unlawful acts to be found free. 

They could even commit more acts or try to escape. This is not a situation 

where one can also take some obvious rational steps while maintaining 

the standards of virus protection. This would require a reduction in the 

number of people in the courtroom, and that would most probably result 

in depriving the accused of jury participation, whose function is 

invaluable, as it is a social factor guaranteeing the objectivity of justice. 

Maybe in such a case one should consider remote process with the 

participation of the social element. However, this would be associated 

with extraordinary organizational effort. One thing is certain, that the 

current situation of persons deprived of their liberty does not comply with 

generally accepted principles of a fair trial, and thus the administration 

should make more efforts to solve this problem. 

Results of increased arms sale in political and social perspective – 

analyse of threats arising from the current extraordinary situaton 

 As already briefly introduced in the first part of the article, 

American society in the era of danger began to significantly, what is 

understandable, worry about its security and existence. Each critical state 

implies some specific kind of threat. First of all, the question of what 

Americans are afraid of the most in the current situation in which they 

find themselves must be answered. The natural response to the 

forthcoming threat not only of an epidemic, but also of any other crisis is 

the willingness of people to prepare for every foreseeable circumstance. 

In the case of the coronavirus epidemic, the United States introduced 

stringent restrictions quite late comparing to Europe, although 

interestingly the coronavirus appeared much earlier in the US than in 

Germany, France or Italy. When the situation in the United States began 

to deteriorate overnight, we witnessed the natural consequence of general 
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panic. The panic was intensified by the fact that information on 

unofficially confirmed nationwide fourteen-day quarantine, which 

President Trump was supposed to introduce in few days was 

disseminated through news on various portals in New York Stateat the 

beginning, and around whole country right after. Quarantine was said to 

be in shape of majority of European countries, but in a much sharper 

dimension because without anyright to leave home for two weeks, even 

for an essential purpose, such as grocery shopping. As a consequence, US 

citizens flocked to huge grocery purchases, leaving almost empty shelves 

in supermarkets. This is not a foreign phenomenon in the European 

perspective because in many European countries at the beginning of the 

epidemic the store shelves were deserted, and pharmacies were crowded 

to obtain medicines and sanitary supplies. However, the United States 

went a step further. Many people have openly admitted in interviews 

given to the media that they are afraid of the consequences of store 

emptying. Food shortages could contribute to terror among Americans. It 

was feared that due to the lack of assortment in stores and the lack of 

food, people could start criminal proceedings. These are, for example, 

assaults aimed to steal food supplies. The fear of various forms of 

violence, as well as the vision of violation of property, led Americans to 

use the law of the Second Amendment, that is, to possess weapons. In 

March, Americans began buying weapons in mass. Statistics for March 

2020 show that, compared to the previous month, there was an increase in 

total purchased weapons by as much as 85.3%. The exact statistics are 

shown in the table below. 

 

Table 1. Monthly sales growth of firearms in the United States 2019-2020. 

Month / Year Total Handgun Long-gun Other 

Mar 2020 85,30% 91,10% 73,60% 94,00% 

Feb 2020 17,30% 19,50% 12,40% 22,10% 

Jan 2020 19,10% 25,00% 9,90% 21,10% 

Dec 2019 4,20% 9,40% -2,50% 10,80% 

Nov 2019 1,40% 9,20% -2,00% -20,30% 
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Oct 2019 10,80% 12,20% 7,90% 19,70% 

Source: own study based on data from the Statista portal
19

. 

 The threat of such an increase is frightening considering how 

large percentage of the population had weapons before the outbreak.  

I decided to analyze the percentage of households in the United States 

that have at least one weapon. Statistics from the last ten years show that 

firearms ownership is placed at the level of around 40%. In 2019 there 

was even an insignificant decrease compared to the previous years, as it 

was 37%. Statistics for 2020 will probably be alarming given the sudden 

increase in the number of purchased weapons. In March 2020 alone, 

Americans bought nearly 2.5 million firearms. 

Graph 1. Percentage of households in the United States owning one or 

more firearms from 2010 to 2019. 

 

 Source: own study based on data from the Statista portal
20

. 
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 In this situation, the social attitude to the issue of gun ownership 

is not without significance. The 2019 study shows that a small majority of 

society believes that the right to own a weapon under the Second 

Amendment should be restricted. However, the percentage of followers is 

still a powerful group. Statistics prove that the society divides almost in 

half on this issue. 

Graph 2. Social answer for the question if it is more important to protect 

or to limit gun ownership rights (2019). 

 

Source: own study based on data from the Statista portal
21

. 

 The rapid increase in the number of weapons purchased is not the 

only problem that should be considered from a sociological point of view. 

Recently, the level of social dissatisfaction has risedvdue to the fact that 

the United States, in response to the rapid spread of the virus, have 

decided, as in European countries, to close all stores and other forms of 

economic activity that are not essential to the existence of society. 

Weapon shops were also among the types of suspended businesses. It 
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flooded the media with negative feedback from public opinion. Not only 

supporters of the protection of the right to own a gun expressed their 

disapproval. Also, those who support the restriction of these rights admit 

that in the current legal order the closing of arms sales points is 

unconstitutional. The rights arising from all constitutional regulations 

including also all amendments are, as has been repeatedly mentioned, 

fundamental rights, and thus should be protected by the state as long as 

their protection does not threaten the security of the state or the general 

maintenance of social order. Therefore, even in the current situation, 

citizens should retain the right to exercise their rights under the second 

amendment, according to the opinion of a large part of society. Logically, 

the right to own a gun is closely correlated with the right to buy it. 

Otherwise, this would lead to injustice, since only those who already had 

a weapon before the state of emergency could exercise the right. There 

are many proposals of the owners of such stores regarding the 

introduction of arms sales mechanisms in such a way that it does not 

conflict with the overall solutions introduced to fight the epidemic. This 

is primarily about remote sales. Especially that in most states in the case 

of classic handguns (it is different in the case of more advanced types of 

weapons) in order to have a weapon at home (the requirement for 

permission to carry weapons outside own property currently exists in 

almost every state) there are no registration , obtaining a permit to buy  

a weapon, or a license to own it obligations, so nothing prevents such 

purchases from taking place on the basis of an earlier order and only 

personal pickup or even delivery of the purchased goods to the customer's 

home. Also, the few states that have specific restrictions at the moment 

could simplify the procedure, which would allow citizens to fulfill their 

rights. At the moment, however, such dilemmas would only arise in 

California, the city of Washington, and the states of Illinois. Iowa, 

Massachussets, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Jersey, New York, 

North Carolina., Rhode Island and Hawaii
22

. 

 Should one agree with the public opinion that gun stores should 

operate smoothly in the current period? There is no unequivocal answer 

to this question, because the resistance of society cannot be denied its 

legitimacy, as it strongly violates their right to possess a weapon under 

the Second Amendment. On the other side one should consider also risk 

of greater criminalization in society. Personally, I agree with the 
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 Guns to Carry, https://www.gunstocarry.com, Gun Laws by State – The 

Complete Guide, access: 26.04.2020. 
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President's administration that weapons stores should be temporarily 

closed. It is not only about constitutional rights and analysis of whether 

weapons can be classified as essential articles, or not, nor about 

precautionary measures for the sake of an epidemic, since practically 

non-contact transactions to acquire weapons would indeed be possible. In 

my opinion, such a traumatic period in which we all have to live now 

found a significant impact on the mental balance of some groups of 

citizens. I am a proponent of the theory that the higher the rates of 

weapon units purchased are, the higher the degree of crime threat is. It 

should be looked at the number of attacks using weapons in recent years 

presented in the table below. Those are not small numbers even before 

emergency state. More guns in society and more frustration due to the 

deepening economic crisis, fears about the future and lack of full 

emotional stability due to current problems for some people are not the 

best combination in my opinion. It should be emphasized that the exact 

wording of the amendment has evolved over the years and that the right 

to own and bear weapons has practically evolved into the right to only 

own them (though still limited in some ways in 15 out of 50 states). 

Actually, only in the states of Montana and Vermont the free right to 

carry a weapon out of own property remained unaffected by the 

obligation to obtain specific permission to do so. There is no such 

obligation in Washington City, but it should be clearly highlighted that 

there is a strict obligation there both to register weapons and to obtain the 

then permission to purchase it, as well as a license to possess it. As  

a consequence currently it is  mainly about keeping weapons in own 

property for self-defense pusposes. Many proponents of opening gun 

stores could argue that due to restrictions and the obligation to obtain 

permission to carry weapons outside home, even increased sales do not 

affect crime rates in any way. However, I would like to point out that the 

impact of reduced well-being on the number of suicides cannot be 

forgotten. The free possibility of buying weapons in such an unpleasant 

period, as well as leveling existing restrictions in some states to allow 

remote purchase of weapons to citizens does not seem to be a positive 

phenomenon. Many people as a result of losing their jobs, loss of income 

from operating businesses, and above all the loss of loved ones as a result 

of the deadly coronovirus falls into depression as a consequence. This 

seems to be an extremely dangerous phenomenon. Due to the above 

closing of arms stores for the epidemic period is in my opinion a sensible 

step. Regarding the threat of more weapons purchased, it should also be 

remembered that for the sake of a pandemic, many prisons in the United 

States to reduce the number of people living together in such a small 
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space, and thus reduce the risk of the virus spreading in prison, 

temporarily released prisoners serving time sentences for lighter crime. 

All the more it seems unreasonable that free access to weapons during 

their stay at liberty would be available. 

Graph 3. Number of homicides by firearm in the United States from 2006 

to 2018. 

 

Source: own study based on data from the Statista portal
23

. 

Conclusion 

 The American system, as well as in general, the common law 

system itself is not always understood by observers from constitutional 

systems. As it was presented in the article, it often happens that the 

unchanged wording of legal norms that were written long time ago 

creates many interpretation problems, as same word or sentence can be 

read in many defferent ways. Clear lack of specific meaning gives 

undoubtly massive challenge to courts at both, statal and federal levels. 

On the other hand, as has already been mentioned, this is a bipolar aspect. 

From the point of view of legal theorists, this is a disadvantage of the 
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system, however, looking from the perspective of jurisprudence, as well 

as with the eyes of society, such decision-making looseness can also be 

an advantage. This kind of procedure allows the seemingly outdated 

norms to be adapted to modern times, in which changes are constantly 

occurring on every plane. When the changes are too rapid, such as in the 

case of an epidemiological emergency, or in the event of any other 

condition for a state of emergency, this creates huge problems for legal 

systems. Regardless of whether the national constitution of a country 

provides norms for the state of emergency directly, or whether it is 

possible on the basis 'of sometimes a complex composition, of separate 

legal acts, each state has as its main goal to protect the state as a whole, 

as well as the citizens themselves in these extremely difficult times. 

Coronavirus pandemic shows perfectly the great complexity of the state 

of emergency. It could seem that the pandemic that the modern world has 

to face nowadays mainly implies problems in the health sector. The issue, 

however, has a much more complex genesis and incomparably wider 

scope. It influences many separate legislative levels and touches not only 

law, economics, sociology, but also international relations. It is also  

a kind of test for state governments. Such a high-ranking challenge is 

strongly correlated with the need for effective intervention of state 

authorities. Therefore, regardless of the political option having the 

majority in a given organizational structure and their own preferences, 

persons exercising state administration must take all possible measures to 

conduct balanced cooperation enabling to control the difficult situation. It 

is also a moment to check how the international partnership really works. 

In any case, however, states should focus their attention not only on 

ensuring social security and order, but also on protecting the rights of 

individuals arising from the most important act, which is the Constitution. 

This protection should absolutely be a priority as long as the protection of 

civil rights is not inconsistent with controlling the situation constituting 

the causative factor of a state of emergency. 
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Abstrakt  

 Artykuł ma na celu przybliżenie respektowania praw człowieka  

i obywatela na podstawie wprowadzonych regulacji prawnych  

w stosunku do przepisów zawartych w Konstytucji RP, która jest 

najważniejszym aktem prawnym w Polsce. Jedyną możliwością do 

ograniczenia praw jest tylko i wyłącznie wprowadzenie stanu 

nadzwyczajnego. Artykuł wskazuje  między innymi problematykę zakazu 

zgromadzeń czy prawa wyborczego. 

Słowa kluczowe:  
prawa człowieka, prawa obywatela, pandemia, Konstytucja RP, stan 

nadzwyczajny, naruszenia 

Abstract  

 The article aims to approximate respect for human and citizen 

rights on the basis of legal regulations introduced in relation to the 

provisions contained in the Constitution of the Republic of Poland, which 

is the most important legal act in Poland. The only possibility to limit the 

rights is only to introduce a state of emergency. It is indicated for the 

issue, among others, the prohibition of assembly and the right to vote. 

Key words:  

human rights, citizen rights, pandemic, constitution of the Republic of 

Poland,  state of emergency, violating 
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 Prawa człowieka to prawa i wolności jednostki, które służą jej 

ochronie niezależnie od jakichkolwiek czynników zewnętrznych.  

Prawami człowieka nie są regulacje prawne, lecz prawo naturalne, 

którego fundamentem jest przyrodzona godność istoty ludzkiej. 

Natomiast prawa obywatelskie odnoszą się do posiadanego 

obywatelstwa. Mają publiczny charakter. Dotyczą wyłącznie relacji na 

płaszczyźnie jednostka-państwo. Dzięki prawom obywatelskim, 

jednostka może dochodzić swoich praw za pomocą środków 

procesowych w postępowaniu przed określonym organem. W Polsce 

prawa człowieka i obywatela znajdują się pod ochroną Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
1
, która jest najważ-

niejszym obowiązującym aktem prawnym. Prawa człowieka i obywatela 

są uregulowane w rozdziale II Konstytucji.  Do ich cech należy m.in. 

powszechność, przyrodzoność czy nienaruszalność. Konstytucja 

przewiduje jeden wyjątek ich ograniczenia, jakim jest wprowadzeniu 

stanu nadzwyczajnego uregulowanego w rozdziale XI. W marcu 2020 

roku do Polski dotarła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. 

Ustawodawca, aby zapobiec sytuacji podobnej w krajach południowej 

oraz zachodniej Europy wprowadził szereg regulacji ograniczających 

normalne funkcjonowanie jednostki na co dzień. Wszystkie wytyczne 

były wydawane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2
.  

Działania związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi wiążą się od 

początku ich wprowadzenia z ingerencją w prawa i wolności jednostki 

gwarantowane przez Konstytucję RP. Uzasadnionym jest poddać je 

analizie, czy stanowią ograniczenia dopuszczalne przez prawo, czy 

wykraczają poza granice prawa stanowiąc naruszenie praw człowieka  

i obywatela. 

 Art. 68 Konstytucji statuuje podmiotowe prawo do ochrony 

zdrowia. Państwo obejmuje zdrowie ochroną, której celem jest 

utrzymywanie zdrowia w stanie niepogorszonym oraz poprawa stanu 

zdrowia w razie jego pogorszenia, tj. działanie profilaktyczne oraz 

lecznicze. W szczególności każde leczenie musi być dostępne na 

sprawiedliwych i niedyskryminujących zasadach dla wszystkich osób, 

które tego wymagają. Do takich zachowań można zaliczyć działania 

wobec pandemii w Polsce, jednak większość z nich łamała, to co 

                                                      
1
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 

78 poz. 483), dalej jako Konstytucja. 
2
 Dz. U. 2008 Nr 234 poz.1570 z późniejszymi zmianami. 
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gwarantuje każdej jednostce. W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się 

możliwości szerszej niż normalnie ingerencji w prawa i wolności 

obywatelskie. Pozwalają na to przepisy zawarte w rozdziale XI 

Konstytucji. Przewidują one możliwość wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego (tj. stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski 

żywiołowej). Konsekwencją wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest 

zawieszenie określonych zobowiązań państwa w zakresie praw 

człowieka. Konstytucja w sposób wyraźny określa, które prawa mogą 

zostać zawieszone, tzn. w które państwo może ingerować bardziej niż 

zwykle, nie ponosząc odpowiedzialności. Jednak istnieją prawa, które nie 

mogą zostać zawieszone.  Konstytucja w sposób enumeratywny określa 

listę tychże praw. Katalogi tych praw różnią się w zależności od 

wprowadzonego stanu nadzwyczajnego. Wydawane rozporządzenia oraz 

ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
3
 dokonały ograniczenia 

praw człowieka i obywatela porównywalnie do stanu klęski żywiołowej.  

Pandemia COVID-19  bez wątpienia stanowi chorobę zakaźną u ludzi, 

uznawaną za katastrofę naturalną, której przeciwdziałanie lub 

ograniczenie skutków uzasadnia wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, 

opierając się na art. 3 pkt. 2 w zw. z art. 2 ustawy o stanie klęski 

żywiołowej. Stan klęski żywiołowej wynika z art. 232 Konstytucji. 

Wprowadza go Rada Ministrów w drodze rozporządzenia dla części lub 

całości państwa, na okres nie dłuższy niż 30 dni. Do przedłużenia tego 

stanu (zawsze na czas określony), Rada Ministrów potrzebuje zgody 

Sejmu. Zakres dopuszczalnych ograniczeń  praw  człowieka i obywatela 

wyznaczany jest klauzulą pozytywną, na co wskazuje expressis verbis  

art. 233 ust. 3 Konstytucji. Ustawa o stanie klęski żywiołowej 

wprowadziła 19 szczegółowych ograniczeń praw i wolności jednostki na 

podstawie Konstytucji. Ograniczenie tych praw ma być proporcjonalne  

w stosunku do zagrożenia.   

 Przechodząc do analizy wybranych ograniczeń, które zostały 

prowadzone, zaznaczę jak na wstępie - są one porównywalne do  tych ze 

stanu klęski żywiołowej. Większość podstaw prawnych została już 

uchylona, jednak swoim obowiązywaniem naruszały bądź wciąż 

naruszają  prawa człowieka i obywatela.  

                                                      
3
 Dz. U. poz. 374 z późniejszymi zmianami. 



R. Turek: Poszanowanie praw człowieka i obywatela w czasie pandemii  

COVID-19 na gruncie Konstytucji RP 

78 

 

 Pierwszym ograniczeniem, które wzbudziło wiele emocji wśród 

obywateli był zakaz przemieszczania się. Zostało wprowadzone 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku
4
. Zakaz 

przemieszczania się może zostać ustanowiony tylko ustawą, w ten sam 

sposób można również ograniczyć udział w obrzędach religijnych. Te 

przepisy wydane zostały przez Ministra, który nie miał do tego 

kompetencji. Naruszyło to m.in. art. 92 ust. 1  oraz art. 31 ust. 3 

Konstytucji. Wydanie rozporządzenia nie może być oparte ani na 

domniemaniu (np. na podstawie oceny przydatności jakiejś reglamentacji 

dla skutecznej realizacji ustawy), ani na wykładni celowościowej, ani też 

nie może być wywiedzione z ogólnych kompetencji organów 

powołanych do wykonania ustaw
5
. Ustawa o chorobach zakaźnych takie-

go zakazu nie przewiduje. Sformułowanie z art. 31 ust. 3 Konstytucji 

podkreśla „tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie”. 

Stanowi ono podstawę zasady proporcjonalności
6
. Ograniczenie praw 

musi być uzasadnione przesłankami z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Zasada 

wolności zakłada, że każdemu przysługuje swoboda decydowania  

o własnym postępowaniu. Tym samym, ingerencję władzy publicznej w 

tę swobodę następować mogą tylko w sytuacjach i w formach 

przewidzianych konstytucyjnie
7
. Prawa i wolności konstytucyjne nie 

mogą mieć absolutnego charakteru. Art. 31 ust. 3 dotyczy tylko tych 

wolności i praw, które zostały zagwarantowane w Konstytucji. 

 Ograniczona została również możliwość w sprawowaniu kultu 

religijnego w miejscach publicznych. Jest to naruszenie art. 53 

Konstytucji RP. Uzewnętrznianie religii nie może mieć formy zakazu.  

W trakcie sprawowania kultu religijnego w tym czynności lub obrzędów 

religijnych na danym terenie, czy obiekcie wprowadzono określony limit 

osób. Przepisy te wkroczyły w sferę wolności religijnej. Wolność 

uzewnętrzniania religii, tak samo jak swoboda przemieszczania się mogą 

zostać ograniczone tylko ustawom. Pod warunkiem, że jest to konieczne 

                                                      
4
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii (Poz. 522). 
5

 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw 

demokratycznych, LEX 2012. 
6

 P. Tuleja [w] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, Warszawa 2019. 
7
 L. Garlicki [w] L. Garlicki, M. Zubik (red). Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, Warszawa 2016. 
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dla bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, moralności, 

wolności i praw innych osób oraz zgodnie z zamiarem ustawodawcy-

zdrowia.  Żaden organ władzy wykonawczej nie może tego zakazać.  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku
8
 

zakazało zgromadzeń, co jest oczywiście sprzeczne z regulacją art. 57 

aktu zasadniczego, według  którego zgromadzenia mogą być tylko  

i wyłącznie ograniczone ustawą. Ograniczenia, o których mowa w art. 57 

Konstytucji, muszą racjonalnie respektować sytuację faktyczną, tak aby 

nie sprowadzić zagrożenia dla innych, jak i ważnych dóbr prawnych.  Nie 

można zakazać całkowicie zgromadzeń. Wyżej przywołany artykuł mówi 

jasno-każdy ma zapewnioną wolność organizowania pokojowych 

zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Czym innym jest ograniczenie,  

a czym innym całkowite zakazanie zgromadzeń. Ta ostatnia restrykcja 

dopuszczalna jest jedynie po wprowadzeniu stanu wojennego lub 

wyjątkowego. Wynika to z art. 233 ust. 3 Konstytucji.  

 Ustawa oraz rozporządzenia zakazały wszelkiego rodzaju 

zgromadzeń i spotkań, co tak naprawdę nie ma skuteczności.  

To Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, 

której przepisy mają być stosowane bezpośrednio. Przyznaje to expressis 

verbis art. 8 Konstytucji. Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 roku 

wydane przez Radę Ministrów, celem zakazu organizowania oficjalnych 

zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju-

było to konsekwencją wynikającą z art. 46 ust. 4 pkt 4 ustawy  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 

z rozporządzenia Ministra Zdrowia o stanie epidemii
9
. Wprowadzając  

w ogóle generalny zakaz zgromadzeń, a więc sprowadzając do zera naszą 

konstytucyjną wolność, to jest oczywiście złamanie zasady, którą można 

jedynie „ograniczyć”. W stanie epidemii wszelkie zgromadzenia powinny 

przebiegać z zachowaniem zasad ostrożności epidemicznych,  

w szczególności zapewniając dystans społeczny między uczestnikami 

zgromadzenia i z obowiązkiem noszenia przez nich maseczek (aktualnie, 

co do zasady nie ma wymogu noszenia maseczek na otwartej 

przestrzeni). Mógłby być również konieczny górny limit uczestników 

zgromadzenia, proporcjonalny w zależności od powierzchni, na której 

odbywałoby się zgromadzenie. To wszystko mogłoby zostać 

zorganizowane w całkiem bezpieczny sposób. Skoro nie zadbano, o to by 

zgodnie z istniejącymi regulacjami prawnymi wytyczyć obszar 

                                                      
8
 Dz. U. 2020 poz. 566. 

9
 Dz. U. poz. 491 z późniejszymi zmianami. 
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ograniczenia zgromadzeń, to dla obywateli-ich wolności gromadzenia się 

w celu pokojowego wyrażenia opinii lub zamanifestowania poglądów 

politycznych, to obywatele powinni korzystać tylko z przepisów 

Konstytucji.  

 Regulacje prawne, które zostały wprowadzone przewidywały 

kary za naruszenia zakazów przemieszczania się, określonych  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
10

, kilkukrotnie 

zmienianego następnymi rozporządzeniami. Kary również odnosiły się 

do zakazu zgromadzeń. Kary te zmieniały się, początkowo za naruszenie 

zasady kwarantanny obowiązywała kara za wykroczenie, do 5 000 

złotych z art. 116 kodeksu wykroczeń. Po nowelizacji była to tak zwana 

kara pieniężna, wynosząca do 30 000 złotych. Zgodnie z deklaracjami 

władzy stan epidemii nie jest stanem nadzwyczajnym. Zaznaczę po raz 

kolejny, nawet po wprowadzeniu któregokolwiek stanu nadzwyczajnego 

nie można wprowadzić zakazu zgromadzeń, a ewentualne ograniczenia 

wolności obywatelskiej muszą odpowiadać ogólnym zasadom 

proporcjonalności, celowości i konieczności. Nielegalnie wprowadzane 

zakazy epidemiczne nie mogły pogorszyć sytuacji obywateli w sferze ich 

praw. W związku z tym nie było żadnej podstawy by karać obywateli za 

powyższe zakazy.  

 W czasie braku poszanowania praw obywatela doszło także do 

naruszenia prawa wyborczego. Wybory pierwotnie miały się odbyć 10 

maja 2020 roku. Niewprowadzenie stanu klęski żywiołowej było próbą 

uniknięcia skutków z art. 228 ust. 7, czyli przesunięcia w czasie wyboru 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dnia 31 marca 2020 r. Rada 

Ministrów w drodze rozporządzenia ogłosiła stan epidemii
11

. W rozumie-

niu art. 232 Konstytucji, przepis z §1 wyżej przytoczonego 

rozporządzenia brzmi jednoznacznie. W świetle Konstytucji Rada 

Ministrów wprowadziła stan nadzwyczajny, co jednak oficjalnie nie 

zostało ogłoszone. Od 31 marca zaczął biec termin na wprowadzenie 

stanu klęski żywiołowej w myśl ustawy. W czasie stanu nadzwyczajnego 

oraz 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzone wybory 

prezydenckie, nie można też zmienić Konstytucji. Wynika to z art. 228 

ust. 6 i 7 Konstytucji. Po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego kadencja 

Prezydenta uległa by stosownemu wydłużeniu. W związku z tym,  

że wybory nie mogą być przeprowadzone w czasie 90 dni po zakończeniu 

stanu nadzwyczajnego, kadencja ulega wydłużeniu również o 90 dni,  

                                                      
10

 Dz. U. poz. 491 z późniejszymi zmianami. 
11

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku (Dz.U. poz. 566). 
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co powoduje, że powinna ona zostać przedłużona także o czas potrzebny 

na przeprowadzenie procedury wyborczej. Natomiast z uwagi na zasadę 

ciągłości urzędu Prezydenta RP powinna być przedłużona także o czas 

potrzebny na objęcie urzędu przez elekta
12
. Kampania wyborcza również 

została mocno ograniczona.  Przez zakaz gromadzeń kandydaci nie mogli 

się spotykać z obywatelami, co jest główną cechą prowadzenia kampanii. 

Nie zaprezentowano dokładnie programów wyborczych i obietnic 

przedwyborczych Wyjściem z sytuacji, w razie nieogłoszenia stanu 

nadzwyczajnego jest opróżnienie się urzędu po skończeniu kadencji lub 

zrzeczenia się urzędu przez obecnego Prezydenta, wtedy obowiązki 

prezydenta przejmuje Marszałek Sejmu. Podstawowym obowiązkiem 

Marszałka Sejmu jest zarządzenie nowych wyborów według terminów  

z art. 128 ust. 2 Konstytucji. Marszałek ma prawo stanowienia 

wszelakich aktów i podejmowania decyzji należących do kompetencji 

Prezydenta, z wyjątkiem postanowienia o skróceniu kadencji Sejmu
13

. 

Ostatecznie wybory się nie odbyły, nie ma również warunków by mogły 

się odbyć. Nieprzeprowadzanie wyborów w  czasie  trwania  stanu  

nadzwyczajnego może wynikać z braku technicznych możliwości ich 

zorganizowania albo z obawy o pełną swobodę wyrażania woli przez 

wyborców
14
. Takie warunki zostały stworzone przez pandemię koronawi-

rusa.  

  Zgodnie z art. 62 ust. 1 Konstytucji mówi prawie wyboru przez 

obywatela Prezydenta Rzeczpospolitej, jeśli najpóźniej w dniu 

głosowania kończy 18 rok życia. Każdy spełniając stosowne przesłanki, 

tj. cenzus wieku, posiadanie obywatelstwa oraz posiadanie pełnych praw 

wyborczych ma prawo do wyboru głowy państwa. Nie miało to miejsca 

10 maja, wybory się nie odbyły, nie wybrano głowy państwo. Naruszono 

art. 127 ust. 1 Konstytucji RP. Wybory muszą odbywać się według 

określonych zasad demokratycznych. Jest to: tajność głosowania, 

bezpośredniość, równość, powszechność oraz proporcjonalność. 

Abstrahując od naruszenia zasady dotyczącej zmiany Kodeksu 

Wyborczego, wprowadzającej wybory kopertowe (które finalnie nie 

miały miejsca, a Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż  

                                                      
12

 M. Rulka, Termin wyborów na urząd Prezydenta RP, Państwo i Prawo 2016/8, 

s. 35-48. 
13

 L. Garlicki, Polskie prawo Konstytucyjne-zarys wykładu, Warszawa 2017,  

s. 302-303. 
14

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 roku, w sprawie  

o sygn. akt K 17/98 (Dz.U. 1998 nr 67 poz. 446). 
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w zarządzonych wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było 

brak możliwości głosowania
15
, co stanowiło kolejny brak poszanowania 

praw obywatela jakim jest prawo do wybrania głowy państwa), zmiana ta 

naruszała zasady demokratycznego wyboru gdyby wybory faktycznie się 

odbyły. Naruszenie zasady powszechności ze względu na zalecenia 

medyczne ograniczyłoby prawo wyborcze dla tych, którzy mieszkają 

poza granicami Polski. Takie wybory nie mogły by się odbyć w innych 

krajach, ze względu na wprowadzone obostrzenia. Część obywateli nie 

mogłaby w ogóle przystąpić do głosowania. Również w kraju większość 

osób nie mogłaby wziąć bezpiecznego w wyborach, a została pozbawiona 

prawa do głosowania korespondencyjnego, co jest niezgodne z treścią  

art. 32 ust. 1 Konstytucji mówiącego o tym, że wszyscy są wobec prawa 

równi i każdy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. Naruszenie zasady równości przez nieuzasadnione 

uprzywilejowanie osób objętych kwarantanną czy izolacją w związku  

z COVID-19, jak i pokrzywdzenie innych osób, chorych na inne choroby, 

których udział w wyborach jest tak samo utrudniony, a nie będą one 

mogły głosować korespondencyjnie jest niezgodny z zasadami 

wyborczymi jak i Konstytucją. Wątpliwe jest również przekazanie 

danych osobowych Poczcie Polskiej na gruncie art. 51 Konstytucji.  

Prawo do prywatności jest chronione na gruncie art. 47 Konstytucji,  

lex specialis, którym jest art. 51 chroni dane osobowe, w którego zakres 

wchodzi m.in. warunek ustawowej podstawy ujawnienia przez jednostkę 

informacji dotyczących jej osoby (ust. 1), zakaz pozyskiwania, 

gromadzenia i udostępniania o obywatelach innych informacji, niż 

niezbędne w demokratycznym państwie prawnym (ust. 2), prawo dostępu 

jednostki do odnośnych dokumentów i zbiorów danych oraz żądania 

sprostowania bądź usunięcia danych nieprawdziwych, niepełnych lub 

zebranych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 3 i 4). Przepis ten zawiera 

nadto generalną zapowiedź konstytucyjną, zgodnie z którą „zasady i tryb 

gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa” (art. 51  

ust. 5)
16
. Ustęp 1 wyżej przywołanego przepisuje jest gwarantem wol-

ności w dysponowaniu informacjami o sobie oraz o ich ujawnieniu 

natomiast ust. 2 zakazuje przetwarzania danych osobowych przez władze 

publiczne, wymieniając jako formy przetwarzania pozyskiwanie danych, 

                                                      
15

 Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 roku. 
16

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 roku, w sprawie  

o sygn. akt: U 5/97, LEX nr 33147. 
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ich gromadzenie oraz udostępnianie
17
. Gminy udostępniając dane oso-

bowe prowadzonych przez nie spisów wyborczych Poczcie Polskiej 

działały bez podstawy prawnej, naruszając przepisy ustawy zasadniczej. 

Prawa i wolności wynikające z art. 51 nie mają charakteru absolutnego  

i mogą być ograniczone ustawą. Ustawa powinna jakie podmioty mogą 

pozyskiwać takie informacje, jak również kto może udzielać stosownych 

informacji. Taka sytuacja nie miała miejsca odnośnie planów 

dotyczących wyborów korespondencyjnych.  

 Niestety działania wobec pandemii, celem ochrony zdrowia - jak 

wspominałam na początku można uznać za niezgodne z art. 68 

Konstytucji statuującym prawo do ochrony zdrowia. W myśl  

ust. 2 Konstytucji obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, 

władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Władze są 

zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania 

negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska oraz popierają 

rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
18

. Prze-

kształcenie części szpitali na szpitale jednoimienne-zakaźne, a także 

zakaz prowadzenia zajęć przez fizjoterapeutów znacząco ograniczyło 

dostęp do ochrony zdrowia. W większości przypadków jedyną 

możliwością kontaktu z lekarzem był kontakt zdalny, który nie był  

w stanie zastąpić kontaktu osobistego, gdzie nie było możliwości na 

przeprowadzenie badania. Izolacja może mieć negatywny skutek także na 

zdrowie psychiczne, a do tego mógł się przyczynić  m.in. zakaz wstępu 

do lasów czy zakaz przemieszczania również naruszający prawo do 

ochrony zdrowia. Jak słusznie wskazuje Trybunał Konstytucyjny,  

że treścią prawa do ochrony zdrowia nie jest naturalnie jakiś 

abstrakcyjnie określony [...] stan poszczególnych jednostek,  

ale możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, funkcjonalnie 

ukierunkowanego na zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom  

i niepełnosprawności
19
. To tak naprawdę nie zostało zapewnione w czasie 

pandemii. 

                                                      
17

 M. Florczak-Wątor, komentarz do art.51 [w] P. Tuleja (red.), Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019. 
18

 P. Lenio Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Warszawa 

2018, s. 26. 
19

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 roku, w sprawie  

o sygn. akt: K 14/03, LEX nr 82910. 
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 Walka z epidemią w wielu aspektach, nie tylko w tych 

dotyczących praw człowieka i obywatela pokazała odejście od 

standardów demokratycznego państwa. Prawa człowieka i obywatela 

zostały złamane w czasie trwającej pandemii, która de facto wypełniała  

przesłanki stanu klęski żywiołowej. Organy polityczne w Polsce 

wielokrotnie podkreślały, iż takiego stanu nie mamy. Wszystkie 

ograniczenia stanowiły bezwzględne naruszenie Konstytucji RP, która 

jest najważniejszym aktem w kraju. Sytuacja wprowadzanych ograniczeń 

była bardzo dynamiczna, aktualnie w czerwcu 2020 roku nie ma już 

znacznej części obostrzeń. Gwarancją do wynagrodzenia szkód jakie 

zostały wyrządzone poprzez niezgodne z prawem działanie władzy 

publicznej jest art. 77 Konstytucji. Prawo do odszkodowania przysługuje 

każdej jednostce, której szkoda została wyrządzona. Przesłankami 

warunkującymi odpowiedzialność odszkodowawczą państwa za 

niezgodne z prawem działanie jest: szkoda, działanie organu władzy 

publicznej, bezprawność tego działania oraz związek przyczynowy 

między tym bezprawnym działaniem a wyrządzoną szkodą. Szkodę 

stanowi każdy uszczerbek w prawnie chronionych dobrach danego 

podmiotu, zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym
20

. 

Szkoda obejmuje nie tylko doznaną stratę rzeczywistą damnum 

emergens, ale również utracone korzyści lucrum cessans 
21

.   Art. 77 ust. 

2  gwarantuje każdemu prawo do sądu, gwarantując to każdej jednostce, 

której to prawa zostały naruszone w ust. 1. Na straży przestrzegania 

prawa powinni stać niezależne i niezawisłe sądy, wydając sprawiedliwe 

wyroki. Również  nie wymierzając kar administracyjnych na naruszenie 

zasad kwarantanny, czy zakazu przemieszczenia się. Reasumując - bez 

wątpienia prawa człowieka i obywatela zostały naruszone na gruncie 

Konstytucji. Wszelkie ograniczenia nie miały mocy prawnej, a karanie 

obywateli było bezpodstawne, co powinno być podstawą do ponoszenia 

konsekwencji przez władzę polityczną w Rzeczypospolitej Polsce. 

 

 

 

                                                      
20

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 roku, w sprawie  

o sygn. akt:  SK 18/00, LEX nr 50257. 
21

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie  

o sygn. akt:  K 20/02, LEX nr 80984. 
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wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 roku, w sprawie o 

sygn. akt: K 17/05, 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 roku, w sprawie o 

sygn. akt: K 14/03, LEX nr 82910, 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie o 

sygn. akt:  K 20/02, LEX nr 80984, 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 roku, w sprawie o 

sygn. akt: K 19/01, 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 roku, w sprawie o 

sygn. akt:  SK 18/00, LEX nr 50257, 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 roku, w sprawie o sygn. 

akt K 17/98 (Dz.U. 1998 nr 67 poz. 446), 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 roku, w sprawie o sygn. 

akt: U 5/97, LEX nr 33147. 
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Abstrakt  
 Wraz z początkiem 2020 roku rozpoczęła się globalna walka  

z pandemią. Wirus SARS-CoV-2 pochodzący z chińskiego miasta Wuhan 

niesie za sobą wiele tragicznych skutków, nie tylko dla zdrowia i życia 

ludzkiego, ale także dla światowej gospodarki oraz polityki. Pandemia 

jest niewątpliwie największym sprawdzianem umiejętności rządzenia,  

a także etyki i moralności polityków.    

 Celem mojej pracy jest ukazanie sytuacji politycznej oraz 

podejmowanych decyzji przez rządzących, a także ich zachowań podczas 

panowania pandemii koronawirusa. W swojej pracy przedstawię 

kwestię wyborów prezydenckich w Polsce oraz porównanie jak inne kraje 

poradziły sobie z tym zadaniem. Pandemia pokrzyżowała plany wyborcze 

w wielu krajach, w Polsce przeprowadzano szereg procedur po to, aby je 

przeprowadzić, a te nie zawsze okazywały się zgodne z prawem.    

 Kolejną kwestią, którą przedstawię w pracy jest to, iż w naszym 

kraju nie tylko wybory były powodem do zmian w prawie. W czasie, 

kiedy uwaga obywateli była skierowana na pandemię, rządzący 

próbowali nowelizować ustawy, które wcześniej spotkały się z protestami 

Polaków.  
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 W czasie pandemii najważniejszą jednostką sektora publicznego 

jest służba zdrowia. Nie można pominąć tej kwestii, przy omawianiu 

tematyki związanej z koronawirusem. To właśnie medycy w dobie 

koronawirusa muszą ratować ludzkie życia, jednocześnie narażając siebie 

i swoje rodziny. Dodatkowo muszą podporządkowywać się wytycznym 

władz, które czasami okazują się dla nich krzywdzące.   

 Tematyka pracy jest oryginalna, ze względu na fakt, iż po raz 

pierwszy we współczesnym świecie spotykamy się ze światową 

pandemią. Warto analizować sytuację w państwach, co  

z pewnością będzie cenną lekcją na przyszłość. 

Słowa kluczowe:  

etyka, wybory prezydenckie, prawa człowieka, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, pandemia, polityka 

Abstract  
 With the beginning of 2020, the global fight against pandemic 

began. SARS-CoV-2 virus originating from the Chinese city of Wuhan 

has many tragic consequences, not only for human health and life, but 

also for the global economy and politics. Pandemic is undoubtedly the 

biggest test of government skills, as well as the ethics and morals of 

politicians.  

 The purpose of my work is to show the political situation and 

decisions made by the rulers, as well as their behavior during the 

coronavirus pandemic. I will present the issue of presidential elections in 

Poland and a comparison of how other countries coped with this task. The 

pandemic thwarted election plans in many countries. In opposition,  

a number of procedures were carried out in Poland to hold election, and 

these were not always legal. Another issue that I will present is that in our 

country, not only the elections were the reason for changes in the law. At 

a time when the attention of citizens was directed towards the pandemic, 

the rulers tried to amend the laws that had previously met with protests 

from Poles.   

 During the pandemic, the most important public sector unit is 

health care. This issue cannot be ignored when discussing coronavirus 

related topics. It is the medics in the age of coronavirus that must save 

lives, while risking themselves and their families. In addition, they must 

comply with the guidelines of the authorities, which sometimes turn out 

to be harmful to them.   

 The subject of the work is original, due to the fact that for the 

first time in the modern world we are meeting a global pandemic. It is 
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worth analyzing the situation in the countries, which will certainly be  

a valuable lesson for the future. 

Key words:  

ethics, presidential elections, human rights, internal security, pandemic, 

politics 

 

1. Pojęcie etyki w polityce  

 Zapewne dla całego świata początek roku 2020 będzie 

zapamiętany jako rozpoczęcie globalnej walki z pandemią. Wirus  

SARS-CoV-2 pochodzący z chińskiego miasta Wuhan niesie za sobą 

wiele tragicznych skutków, nie tylko dla zdrowia i życia ludzkiego, ale 

także dla światowej gospodarki. Rządzący z całego świata muszą stale 

podejmować wiele decyzji w celu zapobieżenia dalszym zakażeniom, 

niestety, jak można zauważyć, działania te przynoszą różne skutki, nie 

zawsze pozytywne. Pandemia jest niewątpliwie największym 

sprawdzianem umiejętności rządzenia, ale także etyki i moralności 

polityków.  

 Etyka w potocznym znaczeniu oznacza ogół norm moralnych 

uznawanych w danym czasie przez społeczeństwo jako punkt odniesienia 

dla oceny i regulacji postępowania w celu integracji grupy wokół 

pewnych wartości
1
. Z kolei w kontekście normatywnym jest to rozróż-

nienie pomiędzy tym co jest moralnie dobre, a co złe. Kwestia etyki 

istniała już w starożytności, gdzie pojawiała się w kulturze jako element 

mitów, religii oraz przemyśleń. Już w V w. p.n.e. etyka pojawiła się jako 

osobna dziedzina nauki filozofii. W starożytnej Grecji etyka dotyczyła 

sposobów osiągania szczęścia oraz dążenia do ideału człowieka. 

Sokrates, który był czołowym twórcą etyki greckiej, stworzył 

intelektualizm etyczny
2
. Pogląd głosi, iż postępowanie człowieka jest 

zależne od jego wiedzy na temat dobra i zła. Konsekwencją tego 

twierdzenia, było mniemanie, że moralności można się nauczyć, a nie jest 

ona wrodzona, tak jak twierdzi szkoła arystokratów, w rezultacie można 

uważać, iż w niektórych dziedzinach można być cnotliwym, a w innych 

                                                      
1
 Pojęcie etyki: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etyka;3898956.html.  

2
 Irena Krońska, Sokrates. Warszawa 2001. 
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już nie. Filozofowie średniowiecza skupiali się na etyce w aspekcie zasad 

chrześcijańskich, badano również namiętności oraz naturę ludzką. Jednak 

od XIX w. etyka charakteryzowała się różnorodnością stanowisk, np. 

Herbert Spencer twierdził, iż dobre jest to, co służy przystosowaniu  

i rozwojowi, przez co rozumiał, że należy wspierać silnych, a nie słabych 

i nieprzystosowanych przez naturę. Jego „teoria walki o byt” była 

inspiracją do różnych stanowisk i przekonań, często przeciwstawnych. 

Według mnie etykę należy rozumieć, tak jak przedstawiał ją pisarz 

Joseph Conrad
3
, który jest uznawany za największego moralistę. Wyzna-

wał on przekonanie, iż trzymanie się zasad moralnych umożliwi ludziom 

bycie dobrym i prawym. Conrad mówił o Kodeksie, który składa się  

z wartości takich, jak: honorowe postępowanie, odwaga w każdej 

sytuacji, wypełnianie obowiązków, prawe działania, zachowanie 

wierności danym przyrzeczeniom, czy też wierność przyjaźni. Osobie, 

która sprzeniewierzy się jednej z wymienionych wartości, grozi 

degradacja moralna i wyrzuty sumienia.  

 Jak moralność funkcjonuje w świecie polityki? W kontekście 

politycznej etyki rozróżnić można: utylitarystyczne i deontologiczne 

koncepcje. Pierwszy nurt oznacza dążenie do szczęścia i celów 

praktycznych przynoszących korzyść. Deontologia jest stanowiskiem 

odmiennym i głosi dochodzenie do zamierzonych celów 

drogą uczciwości (w tym sensie kradzież jest po prostu zła i bezprawna). 

Już w IV w. p.n.e. Sokrates napisał w swojej książce pt. „Gorgiasz”, iż 

polityk to osoba, w przeciwieństwie do retora i sofisty, posiadająca 

autentyczną i fachową wiedzę, oraz że jego postępowanie oraz 

poczynania powinny być skupione na duszy ludzkiej. Polityk ma więc 

troszczyć się o ludzkie dusze, niczym lekarz o ciała, a celem jego troski 

jest to, by dusza sprawiedliwą i dobrą była. Jednak obserwując zarówno 

historyczne, jak i aktualne poczynania polityczne można wyciągnąć 

wnioski, że politycy w swoich działaniach niezmiernie rzadko kierują się 

zasadami etyki. Według amerykańskiego prawnika - Hansa 

Morgenthau’a, w otoczeniu, gdzie konflikt interesów jest nieunikniony, 

zasady etyki nie mogą być do końca uwzględniane. W swojej pracy  

pt.: Politics Among Nations przedstawił „sześć zasad politycznego 

realizmu”, które stały się fundamentem w wyznaczaniu charakteru 

polityki zagranicznej państwa, w której nie ma miejsca na rozterki 

moralne. Według niego w działaniach politycznych nie są brane pod 

                                                      
3
 K. Marlęga, Etyka Conradowska, https://klp.pl/jadro-ciemnosci/a-9157.html.   
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uwagę zasady moralne, które mogą dotyczyć jedynie jednostek, a które 

nie dotyczą rządzących.  

 W encyklice Veritatis splendor z 1993 roku Jan Paweł II 

przedstawia swój pogląd na  zasady, którymi powinno się kierować  

w polityce: „(…) uczciwość w kontaktach między rządzącymi  

a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność  

w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników 

politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach 

doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy 

publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, 

utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę – to zasady, które 

znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości 

osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach 

moralnych, dotyczących funkcjonowania państw (…). Gdy zasady te nie 

są przestrzegane, zanika sam fundament politycznego współistnienia,  

a całe życie społeczne wystawiane jest stopniowo na ryzyko, zagrożenie  

i rozkład”
4
. O powiązaniach między etyką a polityką możemy przeczy-

tać w Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1997 

roku „Zasady etyki poselskiej”, w której zawarte są reguły, jakimi 

powinien kierować się każdy parlamentarzysta. Należą do nich: 

bezinteresowność, kierująca się interesem publicznym; jawność  

w podejmowaniu decyzji; rzetelność w sprawowaniu swoich funkcji  

i wykonywaniu obowiązków; dbałość o dobre imię Sejmu oraz 

odpowiedzialność za powzięte decyzje i działania.  

2. Kwestia wyborów prezydenckich w Polsce  

 Niewątpliwie na politykach spoczywa wielka odpowiedzialność, 

bowiem każda ich decyzja wiąże się z poważnymi skutkami. Z jednej 

strony można rzec, iż politycy to też ludzie i mogą popełniać błędy; 

„tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi”, lecz wszyscy jesteśmy 

istotami rozumnymi i musimy się liczyć ze skutkami naszych działań. 

Każdy polityk zdaje sobie sprawę ze swojej roli jaką odgrywa  

w państwie, moralność w tym wypadku powinna odgrywać 

duże znaczenie, a na zachowania polityków znaczący wpływ 

mają obywatele danego kraju. Kiedy społeczeństwo jest pasywne i nie 

                                                      
4
 Jan Paweł II, Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II Veritatis Splendor, 

Kraków 2013. 
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angażuje się w życie polityczne, swoją postawą daje przyzwolenie na 

anormalne zachowania polityczne. Dlatego uczestnictwo choćby  

w wyborach ma wielkie znaczenie. Dla zobrazowania warto 

przedstawić frekwencję w Polsce w wyborach do Sejmu i Senatu.  

W 2019 roku w Polsce frekwencja wynosiła 61,1%. Wynik ten pobił 

rekordy ostatnich lat, ponieważ w poprzednich wyborach frekwencja 

wynosiła 50,9%. Oznacza to, że Polacy coraz częściej chodzą na wybory. 

Spośród wszystkich wyborców najmniejszym odsetkiem odznaczyli 

się młodzi ludzie, gdyż tylko 46,4% osób w wieku 18-29 lat poszło na 

wybory, a największą frekwencją odznaczyli się ludzie w przedziale 

wiekowym 40-49 lat (75,7%)
5
. 

 Niestety w Polsce poza wyborami obywatele nie mają 

możliwości wyrażenia swojego zdania na temat życia politycznego. 

Odwrotna sytuacja ma miejsce w Szwajcarii, gdzie demokracja 

bezpośrednia odgrywa największą rolę. Jest to kraj o największej liczbie 

referendów na świecie. W Konfederacji Szwajcarskiej już od 1978 roku  

z powodzeniem praktykowane jest głosowanie korespondencyjne, a 90%
6
 

Szwajcarów, którzy uczestniczą w wyborach, korzysta z tej formy 

głosowania. Aktualnie podczas epidemii koronawirusa wiele wyborów na 

świecie stoi pod znakiem zapytania. Tak też jest w Polsce, gdzie na  

10 maja 2020 roku były zaplanowane wybory prezydenckie. Jednak 

panująca pandemia dała wiele powodów do zastanowienia się nad tym 

planem, przede wszystkim dlatego, iż Polska nigdy nie miała do 

czynienia z głosowaniem w sposób korespondencyjny, a staranne 

zaplanowanie tego wymaga wiele czasu, aby nie złamać podstawowych 

zasad głosowania. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż 

„wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz 

odbywają się w głosowaniu tajnym”, są więc pięcioprzymiotnikowe. 

Prawo do wolnych wyborów jest również zapisane w „Powszechnej 

deklaracji praw człowieka i obywatela”, jest to więc podstawowa norma, 

która przysługuje wszystkim obywatelom uprawionym do głosowania. 

Rządząca w Polsce partia - Prawo i Sprawiedliwość, 31 marca 2020 roku 

skierowała do Sejmu projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad 

                                                      
5
 M. Latos, Druga taka frekwencja w III RP. Więcej do urn poszło tylko w 1989 

roku, https://tvn24.pl/wybory-parlamentarne-2019/wiadomosci-wyborcze,474/-

wybory-parlamentarne-2019-frekwencja-wyborcza-prawie-jak-w-1989-r,97598-

4.html. 
6

 M. Chrzanowski, Podstawowe zasady prawa wyborczego do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, Białystok 2018. 
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przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Następnie 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która umożliwia głosowanie 

korespondencyjne osobom niepełnosprawnym, osobom na kwarantannie 

oraz tym, którzy ukończyli 60. rok życia. Pozostali obywatele mieliby 

pójść zagłosować do lokali wyborczych. W ustawie zawarto również art. 

7 o treści: „W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych w 2020 roku, Państwowa Komisja Wyborcza może 

określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż 

określone w art. 182 oraz art. 183 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - 

Kodeks wyborczy”, co zdaniem Polskich prawników zostało 

wprowadzone po to, aby PKW mogła ustalać dowolne liczby komisji 

wyborczych, gdyż w czasach pandemii brakuje chętnych, którzy 

chcieliby zasiadać w nich podczas wyborów z obawy o swoje zdrowie.  

W polskim Kodeksie Wyborczym od dawna jasno jest zapisane jaka ilość 

komisji wyborczych jest wymagana do prawidłowego przebiegu 

głosowania, ponadto przekazanie uprawnień organom administracji 

publicznej nie jest zgodne z prawem
7
. W mediach społecz-nościowych 

pojawiło się wiele postów władz miast (m.in. Gdyni, Sopotu, Bytomia, 

Jarosławia), którzy krytykowali pomysł wyborów, gdyż jest to według 

nich nieetyczne narażanie zdrowia i życia wyborców. 

Kolejną kwestią jest to, że projekt łamie zasadę wprowadzoną przez 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, o zakazie dokonywania zmian  

w prawie wyborczym na co najmniej 6 miesięcy przed wyborami
8
. 

Dodatkowo, jak wyżej można przeczytać w tytule projektu ustawy,  

nie ma podanej dokładnej daty wyborów (czyli 10 maja), jedynie podany 

jest rok 2020. Może być to celowy zabieg po to, aby możliwym  

było przesunięcie wyborów. Jednak w polskim prawie 

jedyną dopuszczalną sytuacją, kiedy można przesunąć datę wyborów jest 

wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Możemy jednak zadać pytanie, 

dlaczego rząd nie zdecydował się na wprowadzenie stanu 

nadzwyczajnego? Niestety władze poprzestały na ogłoszeniu stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, które zostały 

przewidziane w ustawie z 5 grudnia 2008 roku, ale restrykcje jakie 

                                                      
7

 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2001 nr 

46 poz. 499). 
8
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 roku K 9/11 (OTK-A 

2011/6/61). 
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zostały wprowadzone na terenie całego kraju są charakterystyczne dla 

tych, które obowiązują po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego.  

W rozdziale XI Konstytucji RP poświęconym stanom nadzwyczajnym 

można przeczytać, iż wybory prezydenckie mogą być przeprowadzone 

dopiero 90 dni po zakończeniu klęski żywiołowej, oraz że podczas jej 

trwania nie można zmieniać ordynacji wyborczej - te przepisy mogłyby 

pokrzyżować plany wyborcze władz. Kolejną kwestią jest to, 

iż wprowadzenie takiego stanu wiąże się z wypłatą odszkodowań dla 

wszystkich osób dotkniętych restrykcjami. Obowiązek ten wynika z art. 2 

Ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających  

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw 

człowieka i obywatela z 2002 roku, którą uchwalił Sejm: „Każdemu, kto 

poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia praw i wolności 

człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego, służy roszczenie 

o odszkodowanie”. Choć obejmuje ono tylko wyrównanie straty 

majątkowej (bez utraconych korzyści), to skala obecnych restrykcji każe 

przypuszczać, że wypłata tego typu odszkodowań i tak stanowiłaby 

gigantyczne obciążenie dla budżetu państwa. Niewprowadzanie stanu 

nadzwyczajnego pozwala więc na skierowanie w dużym stopniu kosztów 

walki z epidemią na przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że obóz 

rządzący miał czas na uchylenie wskazanych regulacji. Nie skorzystał 

jednak z tej możliwości. 

 W związku z coraz większą liczbą chorych w Polsce, kolejnym 

projektem rządzących jest przeprowadzenie wyborów 

korespondencyjnych dla wszystkich obywateli. Miałoby to zgodnie  

z planem partii rządzącej polegać na dostarczeniu przez listonoszy 

pakietów do głosowania pod drzwi obywatela, a następnie ich odebranie 

ze skrzynek na listy. Z tym pomysłem wiąże się wiele kwestii etycznych. 

Nie sposób się nie zgodzić, że listonosze w tej sytuacji będą mieć do 

czynienia z ryzykiem zakażenia oraz spocznie na nich odpowiedzialność 

prawidłowego przebiegu wyborów w kraju. Prawo do ochrony zdrowia 

należy do podstawowych praw człowieka, ponadto jest zapisane w art. 68 

Konstytucji RP, niestety podczas pandemii to prawo zostało odebrane 

wielu pracownikom. Najczęściej wynika to z charakteru pracy, gdzie na 

co dzień muszą mieć kontakt z wieloma ludźmi. Wielu specjalistów 

uważa, iż powierzenie wyborów listonoszom znacznie wykracza poza ich 

zakres dotychczasowej pracy. Aktualnie zdarzają się sytuacje, kiedy 

poczta nie jest dostarczana przez listonoszy, co związane jest z ich obawą 

przed zakażeniem. W dobie panującej pandemii wielu pracowników 

Poczty Polskiej przebywa na zwolnieniach, dlatego może zabraknąć osób 
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do pracy przy wyborach, dodatkowo listonosze mają swoje poglądy  

i mogą sprzeciwiać się pomysłowi wyborów korespondencyjnych, tak jak 

inni obywatele. Wcześniej osoby należące do Komisji Wyborczych 

przystępowały do nich z własnej woli, a listonosze się mają wyboru. 

Kolejną kwestią jest obawa, iż listonosze mogą spotkać się z agresją ze 

strony obywateli, kiedy będą przychodzić do nich z pakietami do 

głosowania, a agresja może być związana ze strachem przed zakażeniem, 

gdyż taki listonosz w ciągu jednego dnia odwiedzi wiele domostw, co 

przyczyni się do wzrostu zachorowań. Według Bogumiła Nowickiego, 

przewodniczącego NSZZ Solidarność Poczty Polskiej, przeprowadzenie 

głosowania korespondencyjnego bez ogromnego dofinansowania przez 

państwo jest absurdalne. Do bezpiecznego przebiegu głosowania 

potrzebne jest odpowiednie zabezpieczenie listonoszy, ponieważ będą oni 

zbierać podpisy na listach do głosowania, dlatego potrzebują 

kombinezonów, masek oraz odpowiednich środków do odkażania. 

„Wdrażane na szybko przepisy nie zagwarantują bezstronności wyborów 

ani też bezpieczeństwa pocztowców, którzy będą dostarczali pakiety 

wyborcze do polskich domów. Na tym można tylko stracić, a jedynym 

rozsądnym rozwiązaniem jest przeniesienie wyborów na spokojniejszy 

czas” - komentuje pracownik administracyjny Poczty z 30-letnim stażem 

w wywiadzie dla www.money.pl
9
.  

 Kolejnym poważnym problemem związanym z wyborami  

w czasach pandemii jest pozbawienie prawa do głosowania Polonii. 

Jeszcze w 2014 roku poprzednia władza znowelizowała Kodeks 

Wyborczy i dała możliwość głosowania korespondencyjnego dla 

wszystkich wyborców, szczególnie dla tych za granicą, ale w 2018 roku 

PiS ograniczyło taką formę głosowania wyłącznie dla osób 

niepełnosprawnych, a za granicą powoływano specjalne okręgi wyborcze, 

aby Polonia mogła oddać głos. Niestety w obecnej sytuacji nie jest to 

możliwe nie tylko ze względu na obawę przed zarażeniem, ale również 

władze innych państw nie zgodzą się na utworzenie komitetów 

wyborczych. Najwięcej Polaków zamieszkuje USA, Włochy, Niemcy;  

a to właśnie w tych państwach znajduje się najwięcej chorych 

dotkniętych wirusem
10
. Przeprowadzenie wyborów oznaczałoby wyklu-

                                                      
9

 J. Stasiak, Listonosze w służbie wielkiej polityki. Strajk włoski może 

skomplikować przeprowadzenie głosowania, https://www.money.pl/gospo-

darka/listonosze-w-sluzbie-wielkiej-polityki-strajk-wloski-moze-skomplikowac-

przeprowadzenie-glosowania-6500822279305345a.html.  
10

 Covid-19 Coronavirus Pandemic, https://www.worldome-

ters.info/coronavirus/. 
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czenie Polonii, a prawo do głosowania Polaków za granicą jest zapisane 

w Konstytucji.  

 Myślę, że głosowanie w sposób korespondencyjny nie jest złym 

pomysłem, ale z pewnością państwo, które nigdy nie przeprowadzało 

wyborów w ten sposób, potrzebuje wiele czasu i wykwalifikowanej kadry 

na rzetelne przygotowanie przepisów oraz całego przebiegu. W czasie, 

kiedy Polska boryka się z dużą liczbą zachorowań, rząd w pierwszej 

kolejności powinien dołożyć wszelkich starań, aby zażegnać chorobę,  

a w drugiej kolejności zająć się przeprowadzeniem wyborów, gdyż tak 

jak wcześniej wspomniałam konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia 

posiada każdy obywatel. Argumentem partii rządzącej na 

przeprowadzenie wyborów jest fakt, iż w Korei Południowej odbyły się 

wybory parlamentarne podczas pandemii. Jak takie wybory przebiegały 

w Korei Południowej? Po pierwsze nie były to wybory 

korespondencyjne, a wyborcy w maseczkach przed wejściem do lokalu 

mieli mierzoną temperaturę oraz zakładali rękawiczki jednorazowe. 

Obywatele nie mogli wchodzić jeden po drugim, ponieważ po każdej 

osobie wszystko było dezynfekowane. Pomimo pandemii, frekwencja 

wynosiła 66,2%
11
. Osobno głosowały osoby chore oraz na kwarantannie - 

dla chorych były osobne lokale w szpitalach, a osoby przebywające na 

kwarantannie mogły zagłosować dopiero wieczorem, kiedy osoby zdrowe 

już oddały głos. Jednak Korea Południowa to kraj, który posiada 

doświadczenia związane z dużą liczbą zachorowań na wirusy, np. w 2003 

roku kraj miał do czynienia z SARS, a 5 lat temu z MERS, czyli odmianą 

koronawirusa - wtedy rządzący i służba zdrowia zdobyli bezcenne 

doświadczenie, a ponadto Koreańczycy to bardzo zdyscyplinowany 

naród, który już dawno przyzwyczaił się do noszenia maseczek. 

Koreańczycy przygotowali się do przeprowadzenia wyborów bardzo 

sumiennie, w wybory było zaangażowane wiele służb np. wojsko. Korea 

Południowa to bardzo bogaty i rozwinięty technologicznie kraj. Wyniki 

pokazują, że ten kraj ma za sobą szczyt zachorowań, aktualnie 

odnotowuje się ich coraz mniej
12

. Korea Południowa bardzo sprawnie 

radzi sobie z panującą epidemią, ponieważ zareagowała bardzo szybko 

                                                      
11

 Nadzwyczajne środki w lokalach, frekwencja najwyższa od lat. Korea 

Południowa wybrała parlament, https://tvn24.pl/swiat/korea-poludniowa-

wybory-w-cieniu-pandemii-frekwencja-najwyzsza-od-lat-4556083.  
12

 J. Kociszewski, Jak Korea Południowa zatrzymała pandemię, 

https://www.newsweek.pl/opinie/koronawirus-w-korei-poludniowej-jak-poradzi-

la-sobie-korea-poludniowa/0g7y0t6. 
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dzięki powszechnie dostępnym testom dla wszystkich, czego nie można 

powiedzieć o Polsce, gdzie darmowe testy są przeprowadzane, jeżeli 

ktoś trafi do szpitala. To właśnie w Korei Południowej narodził 

się pomysł testów „driver-thru”, do których przyjeżdżają osoby  

z objawami zakażenia, by sprawdzić swoje zdrowie i wykonać test na 

życzenie. Pomysł ten z czasem zaadaptowały inne państwa, także Polska. 

Takie punkty znajdują się w kilku największych miastach, gdzie 

pracownicy medyczni mogą wykonywać testy za darmo, ale pozostałe 

osoby, które chciałby skorzystać z testu muszą zapłacić ponad 500 zł
13

. 

Jest to cena przekraczająca możliwości przeciętnego Polaka, zwłaszcza  

w dobie wielkiego kryzysu, gdzie wielu obywateli straciło pracę. Polska 

nigdy nie doznała epidemii, nie ma takiego doświadczenia, 

zdyscyplinowania i technologii jak Korea Południowa. Wiele państw 

europejskich, które również miały zaplanowane wybory, odwołały je  

z powodu pandemii. „Jak podaje szwedzki Międzynarodowy Instytut 

Demokracji i Wsparcia Wyborczego, w tym roku wybory są planowane 

w 70 krajach. Na przełożenie wyborów na inny termin ze względu na 

epidemię koronawirusa zdecydowało się do tej pory 17 państw. Część 

krajów przesunęła także terminy planowanych referendów” – jak 

możemy przeczytać w artykule strony www.konkret24.tvn24.pl
14

. We 

Francji odwołano drugą turę wyborów lokalnych, ponieważ frekwencja 

była bardzo niska oraz okazało się, że wybory były dużym zagrożeniem 

zakażenia dla wyborców. 13 marca o rok przełożono wybory lokalne  

w Wielkiej Brytanii, zaplanowane na 7 maja. W USA pięć stanów 

przełożyło prezydenckie prawybory na czerwiec. Kolejnym krajem, który 

odwołał wybory są Włochy, gdzie 5 marca Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych ogłosiło odroczenie referendum z 29 marca w sprawie 

zmniejszenia liczby członków parlamentu. Nie określono nowej daty jego 

przeprowadzenia. Nie odbędą się także zaplanowane na 29 marca, 19 

kwietnia i 31 maja wybory lokalne. Przykłady tych państw pokazują, że 

rządzący podjęli dobrą decyzję, nie narażając zdrowia obywateli  

z powodu wyborów. Dlatego właśnie najlepszym rozwiązaniem dla 

rządzących w Polsce jest porzucenie pomysłu wyborów, gdyż to wiąże 

się z ogromnym prawdopodobieństwem zakażenia oraz wysokim 

                                                      
13

 Wiceminister zdrowia: Uruchomiliśmy punkty pobrań drive-thru dla osób 

objętych kwarantanną, https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-

wiceminister-zdrowia-uruchomilismy-punkty-pobran-drive-thru-4565967. 
14

 P. Jaźwiński, „Które państwa przełożyły wybory – sprawdzamy”, 

https://konkret24.tvn24.pl/polityka,112/ktore-panstwa-przelozyly-wybory-spra-

wdzamy,1009778.html. 
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nakładem pieniężnym. Nieetyczne jest robienie wyborów wbrew 

ludziom, wbrew wyborcom i kandydatom. Pieniądze, które rząd chce 

przeznaczyć na wybory powinny być przeznaczone na testy, odpowiedni 

sprzęt medyczny, powszechnie dostępne i darmowe maseczki, gdyż to 

pozwoli uporać się z pandemią, dopiero wtedy można myśleć  

o wyborach, które powinny być przeprowadzone zgodnie z prawem, 

które nie łamią zasad Konstytucji, Kodeksu Wyborczego oraz zasad etyki 

i bezpieczeństwa publicznego wszystkich obywateli. Przepisy 

konstytucyjne, które stoją na pierwszym miejscu w hierarchii aktów 

prawnych przewidują stan klęski żywiołowej oraz następstwa z nim 

związane, również wybory, dlatego władze powinny korzystać z tych 

przepisów, które stosuje się wprost. Wybory powinny się odbyć w czasie, 

kiedy wyborcy nie będą bali się oddać swojego głosu. Z tą obawą będzie 

się wiązało wiele skutków, przede wszystkim, wybory nie będą 

wiarygodnie, ponieważ frekwencja będzie na pewno znacznie niższa  

w porównaniu do wcześniej wspomnianych wyborów parlamentarnych  

w 2019 roku, dodatkowo brak możliwości głosowania przez Polonie 

również obniży wyniki frekwencji. Ponadto w czasie pandemii 

niemożliwe jest przeprowadzenie kampanii wyborczej przez kandydatów. 

Wybory przeprowadzone w takich warunkach nie będą spełniały ani 

standardu powszechności, ani równości. Etyczne zachowanie polityka 

powinno stawiać bezpieczeństwo obywateli na pierwszym miejscu, 

zwłaszcza w tak trudnej sytuacji jaką mamy obecnie. 

3. Równi i równiejsi  

 Kolejną wartą poruszenia kwestią, związaną  

z moralnością polityków, jest sprawa 10. Rocznicy Katastrofy 

Smoleńskiej, która była w tym roku obchodzona niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami. W związku z panującą pandemią Minister 

Zdrowia wydał rozporządzenie zakazujące zgromadzeń powyżej dwóch 

osób, a ponadto w miejscach publicznych obowiązuje 2-metrowy odstęp 

między osobami
15
. Policja za łamanie tych zakazów wystawia surowe 

kary pieniężne wynoszące od 5000 zł w górę. Policja bez wyjątków 

wystawiała mandaty biegaczom, osobom spacerującym po ulicach czy 

                                                      
15

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 oku. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2019 roku poz. 1239 i 1495 oraz  

z 2020 roku poz. 284, 322, 374 i 567). 
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jadącym na rowerach. Okazało się jednak, że takie obostrzenia nie 

dotyczą polityków, którzy 10 kwietnia zorganizowali obchody, gdzie 

zgromadzili się w dużej grupie nie przestrzegając żadnych środków 

ostrożności. Oprócz polityków w uroczystości uczestniczyli 

również reporterzy, emitujący uroczystość w stacjach telewizyjnych oraz 

wojskowi. 

Wykres 1. Jak ocenia Pan/Pani przebieg obchodów 10. Rocznicy 

katastrofy smoleńskiej w Warszawie z udziałem przedstawicieli polskich 

władz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sondaż: 66,2 proc. respondentów negatywnie o obchodach z 10 

kwietnia,  

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200419271-Sondaz-662-

proc-respondentow-negatywnie-o-obchodach-z-10-kwietnia.html  
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 To wydarzenie wywołało wiele emocji wśród Polaków,  

z przeprowadzonego badania wynika, iż 66%
16

 Polaków negatywnie 

ocenia przebieg obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Pojawiło 

się wiele pytań jak na to wydarzenie zapatruje się Policja oraz Główny 

Inspektorat Sanitarny. Nawet Minister Zdrowia Łukasz Szumowski 

przyznał, że odstępy między politykami nie były odpowiednie. Mariusz 

Sokołowski (były rzecznik prasowy Policji) komentując tę sprawę 

twierdzi, iż osoby, które odpowiadają za zorganizowanie tych obchodów 

przyczyniły się do postawienia policji w trudnej sytuacji. Policja 

walczyła bowiem przez wiele lat o to, aby postrzegano ją jako 

instytucję apolityczną. Policjanci, którzy na co dzień zwracają uwagę 

ludziom, nie wystawili kary politykom, co również stawia ich w złym 

świetle. W katastrofie zginęło 96 osób, które miały rodziny, dzieci i te 

osoby nie mogły oddać hołdu i pomodlić się na grobach. Rządzący, 

którzy w telewizji apelują do Polaków, aby pozostali w domach, również 

powinni stosować się do zasad i dawać dobry przykład obywatelom. 

Politycy powinni w czasach pandemii wykazać się solidaryzmem 

społecznym i tak jak obywatele stosują się do obecnych obostrzeń, tak 

samo oni powinni szczególnie nie dawać powodów do utraty autorytetu.  

4. Opieka zdrowotna jako najważniejsza jednostka sektora 

bezpieczeństwa publicznego w dobie pandemii 

 Najbardziej znaczącą rolę w obecnych czasach pandemii 

odgrywają instytucje należące do sektora bezpieczeństwa publicznego,  

a w szczególności opieka zdrowotna. To właśnie medycy na całym 

świecie walczą o ludzkie życia, jednocześnie ryzykując swoim. We 

Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już 142 lekarzy
17

. To oni co-

dziennie muszą podejmować trudne decyzje oraz podporządkowywać 

się poleceniom władz. Czasami jednak wiele wytycznych, które 

są kierowane do medyków, są dla nich krzywdzące. W Polsce wiele 

palcówek zajmujących się pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym 

- Domy Pomocy Społecznej, zostały sparaliżowane przez koronawirusa. 

Podopieczni oraz ich opiekunowie, w tym wykwalifikowane pielęgniarki 

                                                      
16

 Sondaż: 66,2 proc. respondentów negatywnie o obchodach z 10 kwietnia, 

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200419271-Sondaz-662-proc-res-

pondentow-negatywnie-o-obchodach-z-10-kwietnia.html.  
17

 Włochy: z powodu koronawirusa zmarło już 142 lekarzy,  

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-22/wlochy-z-powodu-koronawi-

rusa-zmarlo-juz-142-lekarzy/. 
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są wśród zakażonych. W tomczyckim ośrodku znajdowały się osoby 

zdrowe razem z chorymi. Sytuacja była tam tragiczna, a DPS nie mógł 

uzyskać żadnej pomocy. Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, 

postanowił „pomóc” Domowi Pomocy Społecznej w Tomczycach  

i wydał decyzję o skierowaniu kilku osób, którzy są m.in. terapeutami, do 

placówki DPS na podstawie Art. 47 Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych: „Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby 

wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy 

przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być 

skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione 

aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii”. 

Decyzję o natychmiastowym skierowaniu do pracy terapeutów, gdzie jest 

70 zarażonych osób
18
, w tym podopieczni, pielęgniarki oraz sam dyrektor 

tej placówki, wręczyła policja. Jak się okazało, wśród tych skierowanych 

osób znalazły się takie, które samotnie wychowują dzieci, osoby na 

zwolnieniach lekarskich czy macierzyńskich. Jedna z pań, która udzieliła 

wywiadu stacji telewizyjnej TVN, opowiedziała o swojej sytuacji, iż jest 

w grupie zwiększonego ryzyka na zakażenie, ponieważ choruje na astmę, 

a ponadto przebywa na urlopie macierzyńskim, gdyż karmi 

pięciomiesięcznego synka. Jej mąż, który należy do Wojsk Obrony 

Terytorialnej i pomaga w walce z epidemią, od marca z nią nie mieszka, 

by nie narazić rodziny na zarażenie. Kobieta nie stawiła się na wezwanie 

do pracy i po kilku dniach otrzymała od Policjantów dokument, który 

poinformował ją o nałożeniu 5000 zł kary za niewykonanie polecenia 

Wojewody Mazowieckiego. Takie mandaty otrzymały wszystkie osoby, 

które nie stawiły się w DPS’ie.  Kobieta wynajęła adwokata i odwołała 

się od decyzji Wojewody. W wyżej wymienionej ustawie istnieje artykuł, 

który wymienia osoby wyjęte z obowiązku pracy przy zwalczaniu 

epidemii, są to m.in. osoby niepełnoletnie, osoby powyżej 60. roku życia, 

kobiety ciężarne i osoby wychowujące dzieci poniżej 14. roku życia.  

 Sprawa tych osób została nagłośniona przez media, wtedy 

Wojewoda Mazowiecki unieważnił decyzje kierujące matki 

wychowujące nieletnie dzieci do domu pomocy ogarniętego 

koronawirusem. Tłumaczy, że nie wiedział „o okolicznościach 

                                                      
18

 G. Łamkowski, Do drzwi zapukali policjanci: ma zostawić synka i iść walczyć 

z koronawirusem, bo wskazał ją wojewoda. Nie ją jedną, 

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-konstanty-radziwill-z-narusze-

niem-ustawy-wzywa-do-pracy-4556017.  
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wskazanych w odwołaniu”, z jego strony nie padły przeprosiny oraz 

Wojewoda nie przyznał się do popełnionego błędu. Ten przykład 

pokazuje, iż sprawowanie władzy w Polsce kłóci się z zasadami 

etycznymi, gdyż sprowadza się do dominacji rządzących nad 

rządzonymi. 

Wykres 2. Liczba testów na milion mieszkańców 

  

 

 

 

  

  Jak pokazują pozytywne doświadczenia z zagranicy, 

wykonywanie testów na szeroką skalę przyczynia się do szybkiej reakcji 

przeciwko chorobie. Powyższy wykres przedstawia 

ilość przeprowadzanych testów na milion mieszkańców. Na pierwszym 

miejscu znajduje się Norwegia, Szwajcaria, a także Niemcy, które to 

postawiły na masowe testowanie. Miejscowe władze Niemiec zwróciły 

się także do sektora prywatnego o pomoc w przeprowadzaniu jak 

największej liczby testów. Dzięki temu kraj ten jest dziś w stanie 

Źródło: Our World in Data. Infografika: Danuta Pawłowska, 

IBQdata.wyborcza.pl 
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przeprowadzać 100 tysięcy testów dziennie
19

. Podobnie jak Szwajcaria, 

Korea Południowa i Islandia, Niemcy opracowały testy na koronawirusa  

i przygotowały dużą liczbę zestawów bardzo wcześnie, na długo przed 

tym, zanim kraj ogłosił pierwszą śmierć z powodu COVID-19. W Polsce 

pojawił się projekt, aby pracownicy ochrony zdrowia, którzy pracują  

w szpitalach przekształconych na odziały zakaźne, mieli wykonywany 

cotygodniowy prewencyjny test na koronawirusa. Niestety Sejm odrzucił 

tę propozycję. Sprawę skomentował lek. Bartosz Fiałek, przewodniczący 

Regionu Kujawsko-Pomorskiego Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Lekarzy: „To jest decyzja skandaliczna, decyzja, która  

w żaden sposób nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom personelu 

medycznego. Ta decyzja będzie nas naprawdę dużo kosztować – i pod 

względem zdrowotnym, i pod względem ekonomiczno-gospodarczym, 

ponieważ wszyscy doskonale już wiemy, jak bardzo potrzebne jest 

testowanie pracowników ochrony zdrowia. Ta decyzja na pewno odbije 

nam się czkawką, uniemożliwi jakąkolwiek ocenę przebiegu epidemii  

w naszym kraju, czyli tak naprawdę ocenę tego, kiedy będziemy mogli 

bezpiecznie wrócić do minimalnie już normalnego życia”
20

. Decyzja, 

która pozbawia lekarzy robienia cotygodniowych testów jest nad wyraz 

nieetyczna, ponieważ z jednej strony oskarża się lekarzy, że nie zalecają 

wykonywania wystarczającej liczby testów, a z drugiej strony odrzuca się 

projekt, który mógłby uchronić lekarzy i ich rodziny przed 

zachorowaniem. Pracownicy ochrony zdrowia w czasie pandemii 

ryzykują najbardziej. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy to lekarze  

i pielęgniarki stają się ofiarami ataków ze strony pracowników sklepów 

lub sąsiadów. Traktują ich tak z obawy przed zakażeniem. Mają miejsce 

nawet incydenty, kiedy dzieci lekarzy nie chcą być przyjmowane do 

przedszkoli.  

 Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja dotycząca testowania 

obywateli się zmieni, ponieważ jak dotąd Polska ściągała testy zza 

granicy, m.in. z Korei Południowej oraz Chin, ale Naukowcy z Instytutu 

                                                      
19

 12 lekcji od czterech państw. One najlepiej radzą sobie z pandemią, 

https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-na-swiecie-12-lekcji-od-czterech-panstw-455-

8160.  
20

 A. Lipiec, Prewencyjne testy na koronawirusa dla pracowników ochrony 

zdrowia odrzucone przez Sejm. Lekarze zabierają głos, 

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,prewencyjne-testy-

na-koronawirusa-dla-pracownikow-ochrony-zdrowia-odrzucone-przez-sejm--

lekarze-zabieraja-glos,artykul,74108386.html. 
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Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania stworzyli 

pierwszy polski test na koronawirusa. Produkcja pierwszej partii testów 

rozpocznie się w najbliższych tygodniach. Koszt takiego testu będzie 

wynosił około 53 zł, a więc jest to kwota, na którą jest sobie w stanie 

pozwolić przeciętny Polak, aby przebadać siebie i swoich bliskich. Do tej 

pory testy nie były ogólnodostępne, darmowe były tylko dla osób  

z objawami, a na własne życzenie wykonanie testu kosztowało dużą 

sumę pieniędzy.  

5. Zmiany w polskim prawie w cieniu koronawirusa  

 W Polsce obok walki z pandemią toczy się walka polityków  

z kobietami. 15 kwietnia w Sejmie był rozpatrywany projekt Kai Godek, 

który usuwa z ustawy z 7 stycznia 1993 roku „o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży” jedną z przesłanek do legalnej aborcji: „gdy badania prenatalne 

lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo 

ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 

choroby zagrażającej jego życiu”. Projekt owej zmiany trafił do Sejmu 

jeszcze w 2017 roku, kiedy to udało się „zamrozić” go kobiecym buntem. 

23 marca 2018 roku w Warszawie demonstrowało ponad 50 tys. osób
21

, 

w całym kraju ok. 90 tys.
22

  Już w 2016 roku, kiedy rząd PiS próbował 

wprowadzić prawo zaostrzające polskie przepisy aborcyjne, które i tak są 

jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie, wydarzył się Czarny 

Protest – masowy protest kobiet. Teraz, kiedy przez 

pandemię koronawirusa niektóre prawa człowieka, chociażby takie jak 

prawo do wolności zgromadzeń, zostały ograniczone, Sejm zajął 

się zaostrzeniem przepisów antyaborcyjnych; właśnie w tym momencie, 

kiedy nie można wyjść na ulice. Zmiana w ustawie wydaje się być 

nieznacząca, ale to właśnie 97,6%
23

 dokonywanych aborcji w Polsce 

stanowią te, które dokonuje się z powodu ciężkich i nieodwracalnych 

chorób płodu. Oczywiście kwestia aborcji należy do drażliwych tematów, 

ale jako demokratyczny kraj XXI w. Polska powinna unikać metod 

należących do używania przemocy prawnej służącej do narzucania 

określonych zachowań, które są zgodne tylko z przekonaniami polityków 

                                                      
21

 M.K. Nowak, Bunt kobiet silniejszy niż izolacja. Rusza ogólnopolski protest 

przeciwko zakazowi aborcji, https://oko.press/bunt-kobiet-silniejszy-niz-izolacja-

rusza-ogolnopolski-protest-przeciwko-zakazowi-aborcji/. 
22

 Ibidem. 
23

Ibidem. 
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partii rządzącej. Sprawiedliwym jest szukanie rozwiązań, które pozwolą 

uniknąć podziałów i niezadowolenia obywateli. „Pandemia to jest czas, 

kiedy musimy walczyć z wirusem, kiedy musimy działać wspólnie. To 

nie jest czas na ograniczanie demokracji, to nie jest czas na odbieranie 

kobietom ich praw. Nie było, nie ma i nie będzie naszej zgody na 

zaostrzenie ustawy dotyczącej aborcji. Nie pozwolimy ograniczać praw 

kobiet” - oświadczyła Małgorzata Kidawa-Błońska na konferencji 

prasowej w Sejmie
24
. Pomimo zakazu zgromadzeń w większości miast 

Polki i Polacy protestowali w sposób dostosowany do obecnej sytuacji. 

Stali z plakatami i transparentami w kolejkach do sklepów, wywieszali 

parasole w oknach i balkonach, czy na szybach samochodów. 

Również na portalach społecznościowych nie obeszło się bez wyrażania 

obywatelskiej dezaprobaty wobec projektu. Zachowanie rządu jest 

zaprzeczeniem jakiejkolwiek etyki politycznej, ponieważ w tak trudnej 

sytuacji jaką jest pandemia, gdzie wiele ludzi straciło miejsca pracy,  

a ludzie cierpiący na inne choroby zostali pozbawieni opieki lekarskiej, 

właśnie w cieniu takiej tragedii ogranicza się prawa i wolności kobiet, 

decyduje się za nie. Oprócz projektu antyaborcyjnego, pod uwagę wzięto 

inne projekty budzące wiele obaw. Posłowie zajęli się m.in. tym, czy 

dzieci będą mogły uczestniczyć w polowaniach, czy też karami za 

edukację seksualną zgodną ze standardami Światowej Organizacji 

Zdrowia.  

 Wiele organizacji i fundacji apelowało do rządzących  

o porzucenie pomysłu dotyczącego obecności dzieci na polowaniach. 

Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Niebieska Linia, UNICEF Polska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz 

Wszystkich Istot oraz zrzeszająca 40 organizacji przyrodniczych  

i ekologicznych koalicja Niech Żyją! w liście do Marszałka Sejmu, 

Posłanek i Posłów sprzeciwiają się takiej zmianie prawa: „Ze względu na 

istotne względy pedagogiczne, psychologiczne, społeczne i prawne 

stanowczo sprzeciwiamy się zabijaniu zwierząt w obecności 

najmłodszych obywateli. Dzieci nie powinny być także świadkami 

wszelkich innych czynności naznaczonych przemocą i cierpieniem 

zadawanym zwierzętom na polowaniach, takich jak naganianie zwierząt, 

dochodzenie postrzelonych i ich dobijanie oraz organizowany po 

                                                      
24

 Pandemia to czas na walkę z wirusem, a nie czas na walczenie z kobietami, 

https://tvn24.pl/polska/ustawa-antyaborcyjna-malgorzata-kidawa-blonska-czas-

pandemii-to-nie-czas-na-walczenie-z-kobietami-4555433.  

 



K. Racibor: Etyka polityków w kontekście koronawirusa  

(z elementami praw człowieka oraz bezpieczeństwa publicznego) 

107 

 

polowaniu pokot”. Barbara Błońska, kryminolożka w Katedrze 

Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej  

i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że istniejące 

badania pokazują, że „dzieci, które doświadczały przemocy  

i okrucieństwa wobec zwierząt, trzykrotnie częściej były skłonne do 

zadawania jej w przyszłości – zarówno zwierzętom, jak i ludziom”
25

.  

O uczestnictwie w polowaniach i pozostaniu myśliwym powinna 

decydować osoba po ukończeniu 18 roku życia, osoba dorosła, która ma 

zbudowany światopogląd i potrafi odróżniać dobro od zła. Wychowanie 

bez przemocy jest bardzo ważne, ponieważ rzutuje ono na całe życie  

i zachowanie człowieka.  

 Niestety w związku z panującą pandemią, uwaga społeczeństwa 

skierowana jest właśnie na koronawirusa, więc takie kontrowersyjne 

zmiany w ustawach miały szanse powodzenia.   

6. Podsumowanie  

 Pandemia koronawirusa rodzi wiele problemów etycznych 

zarówno dla polityków, jak i innych osób podejmujących ważne decyzje 

związane z dobrem obywateli. W walce z COVID-19 świat popełnił 

wiele, często podobnych błędów. Są jednak kraje, które mogą stanowić 

pozytywny przykład. 16 marca 2020 roku Eksperci Organizacji Narodów 

Zjednoczonych ds. Praw człowieka wezwali państwa do unikania 

nadmiernego sięgania po środki bezpieczeństwa w odpowiedzi na 

wybuch koronawirusa i przypomnieli, że nie należy wykorzystywać 

uprawnień nadzwyczajnych do stłumienia sprzeciwu. Wysoki Komisarz 

ONZ ds. Praw Człowieka apelował, iż: „Ograniczenia związane  

z odpowiedzią na wirusa muszą być uzasadnione rozsądnymi celami 

zdrowia publicznego i nie powinny być wykorzystywane jedynie do 

stłumienia sprzeciwu”. 

 Eksperci stwierdzili, że niektóre państwa i instytucje 

bezpieczeństwa mogą wykorzystywać obowiązywanie uprawnień 

nadzwyczajnych za atrakcyjne, ponieważ pozwala to na skrócenie 

procedur administracyjnych. „Aby zapobiec włączeniu takich 

nadmiernych uprawnień w systemy prawne i polityczne, ograniczenia 

                                                      
25

 R. Jurszo, UNICEF ostro przeciw dzieciom na polowaniach. „Indoktrynacja 

łowiecka, traumy na całe życie, https://oko.press/unicef-ostro-przeciw-dzieciom-

na-polowaniach-indoktrynacja-lowiecka-traumy-na-cale-zycie/.  
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powinny być ściśle dostosowane i powinny być najmniej inwazyjnymi 

środkami ochrony zdrowia publicznego”. Wreszcie, w krajach, w których 

wirus zanika, władze muszą starać się przywrócić normalne życie  

i unikać nadmiernego korzystania z uprawnień awaryjnych w celu 

regulacji codziennego życia. „Zachęcamy państwa do wytrwałości  

w utrzymaniu opartego na prawach człowieka podejścia do uregulowania 

tej pandemii, aby ułatwić przywrócenie zdrowego społeczeństwa  

z rządami prawa i ochroną praw człowieka” - powiedzieli eksperci 

ONZ
26

. 
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Abstrakt  

 W artykule zaprezentuję zasady dotyczące traktowania osób 

pozbawionych wolności oraz prawa, które zostały im ograniczone. 

Przedstawię również stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 

zwracającej uwagę na sytuację prawną osadzonych. Poruszę problemy  

z jakimi borykają się codziennie więźniowie. Ponadto, ukażę opinia 

Justica European Rights Network, dotycząca ochrony praw człowieka  

w miejscach pozbawienia wolności w czasie pandemii. Skoncentruję 

uwagę na problematykę aresztowania w kontekście wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych. Omówię także sytuacja 

osadzonych w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Brazylii oraz  

w państwach latynoamerykańskich, gdzie więzienia są przeludnione,  

a skazani boją się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 

Słowa kluczowe:  

osoby pozbawione wolności, więzienie, Helsińska Fundacja Praw 

Człowieka, Justica European, państwa latynoamerykańskie 

Abstract   

 I will present the rules on the treatment of persons deprived of 

their liberty and the rights that have been restricted for them. I will also 

present the position of the Helsinki Foundation for Human Rights, which 

draws attention to the legal situation of detainees. I will address the 

problems that prisoners face every day. In addition, I will present the 

Justica European Rights Network's opinion on the protection of human 

rights in places of imprisonment during a pandemic. I will focus on the 
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issue of arrest in the context of criminal justice. I will also discuss the 

situation of detainees in the United States, China, Brazil and Latin 

American countries, where prisons are overcrowded and where prisoners 

are afraid for their health and safety. 

Key words:  

detainees, prison, Helsinki Foundation for Human Rights, Justice 

European Rights Network, Latin American countries 

 

Zasady dotyczące traktowania osób pozbawionych wolności 

 Pandemia koronawirusa spowodowała wystąpienie 

nadzwyczajnych wyzwań dla władz wszystkich państw na świecie. 

Szczególne, a zarazem ogromne wyzwania stoją przed personelem 

różnorodnych zakładów pozbawienia wolności, w tym aresztów 

policyjnych, instytucji penitencjarnych, aresztów imigracyjnych, szpitali 

psychiatrycznych i domów pomocy społecznej, jak również nowo 

utworzonych placówek oraz stref, w których umieszczane są osoby 

poddawane kwarantannie. Uznając wyraźny imperatyw podjęcia 

zdecydowanych działań w celu zwalczania Covid-19, Europejski Komitet 

do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu 

Traktowaniu albo Karaniu musi, a zarazem pragnie przypomnieć 

wszystkim podmiotom o absolutnym charakterze zakazu tortur oraz 

nieludzkiego albo poniżającego traktowania. Środki ochronne nigdy nie 

mogą prowadzić do niegodnego lub hańbiącego postępowania z osobami 

pozbawionymi wolności. W opinii CPT wszystkie właściwe organy 

odpowiedzialne za więźniów na obszarze Rady Europy powinny 

stosować następujące zasady
1
: 

1. podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób pozbawionych 

wolności, dzięki czemu przyczyniać się to będzie również do 

zachowania zdrowia oraz bezpieczeństwa personelu, 

2. stosowanie wytycznych World Health Organization, dotyczących 

walki z pandemią oraz krajowe wytyczne zdrowotne i kliniczne 

zgodne z międzynarodowymi standardami muszą być 

                                                      
1
 https://rm.coe.int/16809e1c57, dostęp: 20.03.2020. 
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przestrzegane i w pełni wdrażane we wszystkich miejscach 

pozbawienia wolności, 

3. zwiększenie dostępności personelu, który powinien otrzymać 

wszelkie zawodowe wsparcie, ochronę zdrowia oraz 

bezpieczeństwa, a także szkolenie niezbędne do dalszego 

wykonywania swoich zadań w miejscach pozbawienia wolności, 

4. podejmowanie wszystkich środków ograniczających wobec osób 

pozbawionych wolności w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu 

się Covid-19 powinny mieć podstawę prawną i być konieczne, 

proporcjonalne, szanujące godność ludzką oraz być ograniczone 

czasowo. Więźniowie powinni otrzymywać wyczerpujące 

informacje, w zrozumiałym dla siebie języku, na temat wszelkich 

takich środków, 

5. z tego powodu, iż bliski kontakt osobisty sprzyja 

rozprzestrzenianiu się wirusa, wszystkie odpowiednie organy 

powinny zająć się podejmowaniem skoordynowanych wysiłków 

w celu zastosowania środków stanowiących alternatywę dla 

pozbawienia wolności. Takie podejście jest konieczne 

szczególnie w sytuacjach przeludnienia. Ponadto, władze 

powinny w większym stopniu wykorzystywać rozwiązania 

alternatywne wobec tymczasowego aresztowania, instytucję 

zamiany kary, wcześniejszego zwolnienia oraz kary  

w zawieszeniu. Powinni one także ponownie oceniać potrzebę 

dalszego przebywania w placówkach pacjentów szpitali 

psychiatrycznych umieszczonych tam bez ich zgody i zająć się 

wypisywaniem lub w stosownych przypadkach zwolnienie pod 

opiekę środowiskową mieszkańców domów pomocy społecznej  

i powstrzymywać się, w największym możliwym zakresie,  

od zatrzymania migrantów, 

6. w odniesieniu do świadczenia opieki zdrowotnej wymagane 

będzie zwrócenie szczególnej uwagi na specjalne potrzeby osób 

pozbawionych wolności, ze szczególnym uwzględnieniem grup 

wrażliwych lub grup ryzyka, takich jak osoby starsze i osoby  

z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Obejmuje to między 

innymi badania przesiewowe w kierunku Covid-19 i w razie 

potrzeby, dostęp do intensywnej terapii. Ponadto, osoby 

pozbawione wolności powinny w tym czasie otrzymać 

dodatkowe wsparcie psychologiczne od personelu, 
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7. chociaż zawieszenie nie mających istotnego znaczenia 

aktywności jest racjonalne i uzasadnione, to należy w pełni 

przestrzegać podstawowych praw więźniów podczas pandemii. 

Należą do nich w szczególności: prawo do zachowania 

odpowiedniej higieny osobistej (w tym dostęp do gorącej wody  

i mydła) oraz prawo do codziennego dostępu do świeżego 

powietrza (co najmniej jednej godziny). Ponadto, wszelkie 

ograniczenia w kontakcie ze światem zewnętrznym, w tym 

wizyty, powinny zostać zrekompensowane zwiększonym 

dostępem do alternatywnych środków komunikacji, takich jak 

komunikacja telefoniczna lub głosowa przez Internet, 

8. w przypadku izolacji lub umieszczenia w kwarantannie osoby 

pozbawionej wolności, która jest zarażona lub jest podejrzewana 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, należy zapewnić takiej 

jednostce codzienny znaczący kontakt z ludźmi, 

9. należy zawsze i w każdych okolicznościach w pełni przestrzegać 

podstawowych zabezpieczeń przed złym traktowaniem, czyli 

dostępu do adwokata i lekarza oraz powiadomienie o areszcie 

osób znajdujących się pod nadzorem funkcjonariuszy organów 

ścigania
2
. W niektórych okolicznościach właściwe mogą być 

środki ostrożności, takie jak wymaganie od osób z objawami 

noszenia masek ochronnych, 

10. monitorowanie przez niezależne organy, w tym krajowe 

mechanizmy prewencji CPT, pozostaje zasadniczym 

zabezpieczeniem przed złym traktowaniem. Państwa powinny 

nadal gwarantować dostęp organów monitorujących do 

wszystkich miejsc odosobnienia, w tym miejsc, w których 

przebywają osoby poddawane kwarantannie. Wszystkie organy 

monitorujące powinny jednakże podjąć wszelkie środki 

ostrożności, aby przestrzegać zasady „nie szkodzenia”,  

w szczególności wobec osób starszych oraz osób z wcześniej 

istniejącymi schorzeniami
3
. 

 

                                                      
2
 https://rm.coe.int/16809e1c57, dostęp: 20.03.2020. 

3
 Ibidem. 
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Prawa ograniczające osoby pozbawione wolności w związku  

z pandemią koronawirusa  

 W związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii Covid-19 

warto zwrócić uwagę na uprawnienia, które zostały ograniczone 

więźniom, przebywającym obecnie w jednostkach penitencjarnych. 

Pośród praw i wolności osadzonych podlegających restrykcjom należy 

wskazać
4
: 

 prawo do ochrony życia prywatnego, 

 swobodę wyznania, 

 prawo do sądu, 

 prawo do obrony. 

 Zmiany te przybierały formę ograniczenia lub wstrzymania
5
: 

 udzielenia osadzonym widzeń (100%), 

 odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych 

(80,70%), 

 zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej 

(94,15%), 

 prowadzenia zajęć o charakterze zbiorowym (16,37%), 

 prowadzenia oddziaływań penitencjarnych poza terenem 

jednostki (1,16%), 

 kontaktów między więźniami, zamknięcia cel mieszkalnych oraz 

wstrzymania spacerów w zakładzie karnym typu półotwartego  

i otwartego (2,33%), 

 przyjmowania wpłat dla osadzonych wyłącznie w formie 

bezgotówkowej (1,16%), 

 realizowania czynności procesowych na terenie jednostki 

penitencjarnej, w tym widzenia z obrońcami, pełnomocnikami, 

notariuszami, kuratorami sądowymi, pełnomocnikami przed 

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (1,16%), 

 wstępu do jednostki osób świadczących usługi na rzecz 

skazanych, a niezatrudnionych w jednostce - inne niż kwestie 

procesowe (1,75%), 

                                                      
4

http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/Prawa-osób-pozbawionych-

wolności.ver2_.pdf, dostęp: 07.04.2020. 
5
 Ibidem. 
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 możliwości otrzymania paczek (1,75%), 

 udzielania przepustek (2,33%). 

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie sytuacji 

prawnej osadzonych  w czasie pandemii 

 Jak wynika z doniesień medialnych i prasowych, a także 

informacji przekazywanych HFPC przez osadzonych i ich rodziny, 

warunki pozbawienia wolności w dobie Covid-19 są niezwykle trudne
6
. 

W Polsce obecnie funkcjonuje łącznie 172 zakłady karne, areszty śledcze 

i oddziały zewnętrzne
7
, w których, zgodnie z danymi statystycznymi 

przedstawionymi przez Służbę Więzienną w dniu 27 marca 2020 roku, 

faktycznie przebywało 74 581 osób
8
. Zaludnienie zakładów wynosiło 

więc łącznie 91,33%. Ze względu na tę okoliczność ewentualna 

konieczność relokacji jest bardzo utrudniona. Ponadto, na dzień  

31 grudnia 2019 roku  w jednostkach penitencjarnych umieszczonych 

było 3319 (4,52%) skazanych w wieku powyżej 60 roku życia
9
. W ra-

mach działań Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Ministerstwa 

Sprawiedliwości
10
, praktycznie wszystkie zakłady penitencjarne wprowa-

dziły pewne ograniczenia w uprawnieniach więźniów w związku  

z panującą pandemią koronawirusa. Nie ma wątpliwości, że wyjątkowa 

sytuacja w państwie, daje podstawę do wdrożenia czasowych zmian  

w poszczególnych prawach i wolnościach ogółu społeczeństwa, w tym 

osób pozbawionych wolności. Warto jednak pamiętać, że nawet  

                                                      
6
 Komunikat Służby Więziennej z dnia 19 marca 2020 r., https:/  www.sw.gov.pl/ 

aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-ograniczenie-odwiedzin-we-

wszystkich-zakladach-karnych (dostęp: 2 kwietnia 2020 r.). 
7
 Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie Służby Więziennej, 

https://sw.gov.pl/sitemap, dostęp: 3 kwietnia 2020 r.). 
8

 Centralny Zarząd Służby Więziennej, Informacja o zaludnieniu jednostek 

penitencjarnych w dniu 27 marca 2020 r. 
9
 Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna 

Informacja Statystyczna za rok 2019, Warszawa 2020. 
10

 zob. Komunikaty Służby Więziennej:  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/Kominikat%2018.03.2020, 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby;-wieziennej-komunikat%2-

017.03.20, https://sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-

kom-16-03 (dostęp: 2 kwietnia 2020 r.). 

https://sw.gov.pl/sitemap
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w warunkach izolacji penitencjarnej, nakładane ograniczenia muszą 

spełniać test proporcjonalności oraz respektować godność człowieka
11

.  

 Jak podaje HFPC, w ostatnich tygodniach do niej wpłynęło wiele 

listów oraz e-maili, wskazujących na naruszenia praw osób 

pozbawionych wolności. Pośród najczęstszych zarzutów pojawiała się 

przede wszystkim kwestia dostępu do środków higienicznych oraz 

sanitarnych, a także ciepłej wody. Z kolei, inne skargi dotyczyły także 

możliwości nawiązania kontaktu z rodziną, braku dezynfekcji miejsc 

odwiedzanych przez duże grupy więźniów, np. budek telefonicznych oraz 

nieprzestrzegania zasad związanych ze sterylnością i bezpieczeństwem 

zdrowotnym więźniów przez funkcjonariuszy
12

. 

 Mając na uwadze doniesienia medialne, a także informacje 

przekazywane Fundacji przez osadzonych oraz ich najbliższych, HFPC 

jako organizacja pozarządowa, której statutowym celem jest ochrona 

praw człowieka, zwróciła się do Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej z pismem, w którym zapytała o obecną sytuację więźniów, 

jak również funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

 W przesłanym wystąpieniu Fundacja pytała przede wszystkim  

o bezpieczeństwo sanitarne oraz higieniczne zarówno więźniów, jak  

i funkcjonariuszów Służby Więziennej, a także o procedurę działania  

w sytuacji wystąpienia charakterystycznych dla koronawirusa objawów 

oraz sposób przeprowadzania kwarantanny dla osób, zgłaszających takie 

objawy. Fundacja również poruszyła kwestię przyjmowania do jednostek 

penitencjarnych osób mających zostać pozbawionych wolności oraz 

problematykę związaną z posiedzeniami w sprawach należących do 

właściwości sądów penitencjarnych
13

. 

 W związku z zaistniałą sytuacją, wywołaną przez Covid-19, 

HFPC zgodnie z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
14

, sta-

nowiącego, że nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub 

                                                      
11

 http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2020/04/Prawa-osób-pozbawionych-

wolności.ver2_.pdf, dostęp: 07.04.2020. 
12

 http://www.hfhr.pl/prawa-osob-pozbawionych-wolnosci-w-dobie-koronawi-

rusa-hfpc-pisze-do-centralnego-zarzadu-sluzby-wieziennej/, dostęp: 21.04.2020. 
13

Ibidem. 
14

 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie 

Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 Dz.U. 1993 nr 61 poz. 

284. 
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poniżającemu traktowaniu albo karaniu, nałożyła na państwa obowiązek 

ochrony zdrowia oraz dbania o dobro osadzonych oraz zapewnienia im,  

z uwzględnieniem praktycznych wymagań pozbawienia wolności, 

odpowiedniej opieki zdrowotnej. Wspomniana Konwencja nie 

gwarantuje wprost powszechnego prawa do ochrony zdrowia, ale  

w przypadkach szczególnego podporządkowania państwa, rodzi 

specyficzną odpowiedzialność władz publicznych także ze względu na 

stan zdrowia więźniów, co podkreślają prawnicy HFPC.  

 Fundacja również zwraca uwagę na treść art. 8 EKPC
15

, w któ-

rym określono prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 

obligującego państwa do zapewnienia poszanowania chronionych praw  

w sposób efektywny, na co wskazuje Julia Gerlich, prawniczka Programu 

Interwencji Prawnej. Samo zawieszenie więźniom widzeń nie stanowi 

naruszenia art. 8 tej Konwencji, ale należy stanowczo zauważyć,  

że ograniczenia nie powinny przyjmować charakteru bezwzględnego. 

Jeżeli przeprowadzenie widzeń jest niemożliwe ze względu na sytuację 

panującą na świecie, należy udostępnić osadzonym inne możliwości 

komunikacji z bliskimi, pozwalające na realizację tego istotnego 

uprawnienia. 

Zmiana rzeczywistości - życie osadzonych bez bezpośredniego 

kontaktu z najbliższymi  

 Czas przymusowej izolacji spowodowanej pandemią 

koronawirusa postawił przed wszystkimi konieczność odnalezienia się  

w nowej rzeczywistości. Zakład Karny jest instytucją, która na co dzień 

ma zadanie odizolowywać skazanych od społeczeństwa dając poczucie 

bezpieczeństwa obywatelom, a w tej zupełnie innej teraźniejszości 

przyszedł czas, aby dodatkowo zminimalizować kontakt osadzonych ze 

światem zewnętrznym dla ich bezpieczeństwa, pamiętając o celach 

wykonywania kary pozbawienia wolności i prawach osadzonego takich 

jak: podtrzymywanie kontaktu z rodziną i światem zewnętrznym
16

. 

 Życie więzienne zmieniło tempo. Zakłady karne, aby zapobiec 

rozprzestrzenianiu się Covid-19 zrezygnowały z bezpośrednich 

odwiedzin z bliskimi. Jednakże wdrożenie nowych alternatyw  

                                                      
15

 Ibidem. 
16

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie-zmia-

na-rzeczywistosci-zycie-osadzonych-bez-kontaktu-bezposredniego-z-bliskim, 

dostęp: 07.05.2020. 
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w więzieniach nie oznacza tego, iż całkowicie zabroniono więźniom 

komunikowania się z rodziną. Wręcz przeciwnie. Wielu osadzonych 

nauczyło się pisać listy i zaczęli utrzymywać kontakty z większą liczbą 

osób, tylko po to aby dowiedzieć się jak się ktoś czuje i czy sobie radzi  

w tej trudnej sytuacji, spowodowanej pandemią. Wydłużono także 

rozmowy telefoniczne, z których skazani korzystają w całości. Zdarzało 

się nawet, że dzwonili do kilku osób dzięki zyskaniu dodatkowego czasu. 

Z kolei duża liczba osób pozbawionych wolności zaczęła też korzystać  

z rozmów online przez Skype, co wcześniej nie budziło 

zainteresowania
17

.  

 Spędzanie wolnego czasu na wolności jest nie lada wyzwaniem,  

a co dopiero wykorzystanie go na odprężenie się w zakładzie karnym. 

Widzimy często na portalach internetowych jakie pomysły mają ludzie, 

żeby umilić sobie czas. W dobie koronawirusa również zaistaniała 

potrzeba znalezienia nowych form spędzania czasu wolnego także  

w więzieniu. Osadzeni w tej trudnej sytuacji aktywnie uczestniczą  

w zajęciach sportowych oraz mają większy dostęp do telewizji, prasy czy 

książek. Chętniej także korzystają z świetlic oddziałowych. Ponadto, 

wprowadzono też dodatkowe zajęcia edukacyjne, które odbywają się 

indywidualnie lub w małych grupach z zachowaniem obostrzeń
18

. 

 W związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia 

epidemiologicznego wywołanym przez koronawirusa wzrosło 

zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej. Do tej akcji włączyły się  

także zakłady karne na terenie naszego kraju, tj. 83 jednostki 

penitencjarne, w których blisko 1000 więźniów zaangażowało się  

w szycie materiałów niezbędnych do walki z SARS-CoV-2
19

.  

 Pomoc w postaci szycia maseczek oraz kombinezonów  

i fartuchów medycznych stała się już codziennością w poszczególnych 

więzieniach jako jedna z form spędzania produktywnie wolnego czasu. 

Na przykład w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach dwadzieścia 

osadzonych kobiet, z otrzymanego materiału rozpoczęły szycie 1200 

sztuk bawełnianych maseczek, które trafiły do funkcjonariuszy Służby 

                                                      
17

 Ibidem. 
18

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie-zmia-

na-rzeczywistosci-zycie-osadzonych-bez-kontaktu-bezposredniego-z-bliskim, 

dostęp: 07.05.2020 . 
19

 https://rzeszow-news.pl/wiezniowie-z-podkarpackich-zakladow-karnych-szy-

ja-maseczki-ochronne/, dostęp: 18.04.2020. 
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Więziennej. Na potrzeby produkcji wykorzystywane zostały świetlice,  

w których wcześniej skazane spędzały czas na rozmowach, oglądaniu 

telewizji i grze w tenisa stołowego. Dziś więzienna świetlica jest jak  

w dobrze prosperującej firmie miejscem pracy, gdzie trwa produkcja 

maseczek ochronnych. Akcja niesienia pomocy, spowodowała także  

w tym oddziale odkrycie nowych umiejętności przez więźniarkę, panią 

Jadwigę, odbywającą karę 2 lat pozbawienia wolności za oszustwa, co 

podkreśliła następującymi słowami: „Nigdy nie szyłam na maszynie, nie 

było mnie stać na taki sprzęt. Kradłam kosmetyki, żeby zdobyć pieniądze 

na alkohol”. Podobnie było również w Oddziale Zewnętrznym w Środzie 

Wielkopolskiej, gdzie z dostarczonego materiału ruszyła produkcja 

środków ochrony osobistej
20

. 

 Jak widać osadzone w zakładzie karnym kobiety z wielką chęcią 

podjęły się szycia maseczek ochronnych oraz innych potrzebnych 

środków ochrony osobistej. Wykonywały to nie tylko jako efektywne 

spędzenie wolnego czasu, ale też w ramach zajęć resocjalizujących  

i terapii zajęciowej. Starały się w ten sposób pokazać, że nie marnują 

czasu za kratami i chcą pomóc jak tylko potrafią w tym trudnym dla 

wszystkich okresie. 

Zdjęcie nr 1. Więźniowie z Gebarzewa szyją maseczki dla 

funkcjonariuszy 

 

Źródło:  

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gebarzewie-wiezniowie-z-

gebarzewa-szyja-maseczki-dla-funkcjonariuszy 

                                                      
20

 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gebarzewie-wiezniowie-z-

gebarzewa-szyja-maseczki-dla-funkcjonariuszy, dostęp: 10.04.2020. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gebarzewie-wiezniowie-z-gebarzewa-szyja-maseczki-dla-funkcjonariuszy
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gebarzewie-wiezniowie-z-gebarzewa-szyja-maseczki-dla-funkcjonariuszy
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 Do tego szczytnego celu włączyły się również podkarpackie 

więzienia: w Rzeszowie, Dębicy, Jaśle, Medyce i Przemyślu, biorące 

udział w ogólnopolskim programie Ministerstwa Sprawiedliwości-

„Resort Sprawiedliwości Pomaga”. W ten oto sposób Ministerstwo 

Sprawiedliwości chce pomóc szpitalom, hospicjom, placówkom 

medycznym, domom pomocy społecznej. Część środków 

zabezpieczających przed koronawirusem zostanie również przekazana na 

potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby 

Więziennej oraz innych mundurowych
21

. 

 Warto zwrócić szczególnie uwagę w tym miejscu na działania  

w ramach tego programu, skazanych, odbywających karę w Zakładzie 

Karnym w Jaśle, którzy przy aktywnym udziale wszystkich 

funkcjonariuszy, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych. Najpierw 

zorganizowano 7 maszyn do szycia będących w posiadaniu rodzin 

funkcjonariuszy, a w międzyczasie zamówiono materiał do produkcji 

masek, przeszkolono 16 chętnych skazanych, którzy w ramach programu 

resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych  

i poznawczych „Pomagać chcemy-maseczki szyjemy” rozpoczęli 

produkcję
22

. 

 Choć pierwsze próby szycia maseczek do najłatwiejszych nie 

należały, dość szybko udało się wdrożyć skazanych do tej pracy. 

Funkcjonariusze wszystkich działów zaangażowali się w organizację tego 

przedsięwzięcia i wszelkie problemy natury technicznej i organizacyjnej 

zostały natychmiastowo rozwiązane
23

. 

 

 

 

 

 

                                                      
21

 https://rzeszow-news.pl/wiezniowie-z-podkarpackich-zakladow-karnych-szy-

ja-maseczki-ochronne/, dostęp: 18.04.2020. 
22

 https://www.jaslo4u.pl/wiezniowie-zakladu-karnego-w-jasle-szyja-maseczki-

newsy-jaslo-25686, dostęp: 21.04.2020. 
23

 Ibidem.  

https://rzeszow-news.pl/wiezniowie-z-podkarpackich-zakladow-karnych-szyja-maseczki-ochronne/
https://rzeszow-news.pl/wiezniowie-z-podkarpackich-zakladow-karnych-szyja-maseczki-ochronne/
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Zdjęcie nr 2. Więźniowie Zakładu Karnego w Jaśle szyją maseczki 

 

Źródło:  

https://www.jaslo4u.pl/wiezniowie-zakladu-karnego-w-jasle-szyja-maseczki-

newsy-jaslo-25686 

 Świadomość pełnienia ważnej i przydatnej roli w strukturach 

społecznych powoduje zmniejszenie stopnia prizonizacji wśród osób 

pozbawionych wolności oraz przygotowuje ich do właściwego 

funkcjonowania po odbyciu kary. Jak dodaje jeden z więźniów, Sławomir 

M.: „Kiedy zadeklarowałem się, że będę szył maseczki miał to być 

sposób na >>zabicie<< więziennej nudy. Gdy uszyłem pierwszych 20 

maseczek zdałem sobie sprawę, że jestem naprawdę potrzebny i mogę 

komuś swoją pracą pomóc. To ważne co robimy. Może ktoś kiedyś też 

pomoże mnie lub mojej rodzinie”
24
. Służba Więzienna twierdzi,  

że produkcja potrzebnych rzeczy rozwija się, a zaangażowanie nie 

maleje. Dotychczas w więziennych murach na powstało niemal milion 

maseczek, 40 tys. fartuchów, 12 tys. kombinezonów ochronnych oraz 120 

tys. litrów płynów dezynfekujących. Sami osadzeni mówią: „Chociaż tak 

możemy pomóc i się po prostu przydać”
25

. 

 Natomiast Zakład Karny w Koronowie także przyłączył się do 

programów readaptacji społecznej „Człowiek z maską”, „W maseczce Ci 

                                                      
24

 Ibidem. 
25

 https://rzeszow-news.pl/wiezniowie-z-podkarpackich-zakladow-karnych-szy-

ja-maseczki-ochronne/, dostęp: 18.04.2020. 
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do twarzy”, „Załóż maskę”, których celem jest przede wszystkim 

uzyskanie przez osoby skazane wiedzy na temat zachowań 

prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę 

Covid-19, utrwalenie odpowiednich nawyków dotyczących higieny 

osobistej, kształtowanie postaw prospołecznych oraz przeciwdziałanie 

bezczynności. Jak informuje rzecznik Kozłowska: „W ciągu zaledwie 

kilku dni skazani uszyli już ponad 1500 szt. maseczek ochronnych. 

Zostają one wykorzystane w miejscach największej potrzeby, a także 

przez różne służby ratownicze i medyczne”
26

. 

 Dzięki udziałowi w programie resocjalizacji społecznej osoby 

pozbawione wolności uczą się empatii, wdzięczności oraz szacunku do 

zdrowia i życia ludzkiego. Jednocześnie integrują się, uczą współpracy, 

dzielenia zadaniami, a co najważniejsze komunikacji aprobowanej 

społecznie. Jak podkreśla Służba Więzienna: „Wszystkie działania 

związane z akcjami charytatywnymi i społecznymi zawsze są 

doskonałym wsparciem procesu resocjalizacji. Osadzeni spędzają 

kreatywnie czas, zdobywają wiedzę, a może i rozwiną pasję. 

Najważniejszy jednak jest fakt, że wielu z nich pierwszy raz w życiu robi 

coś bezinteresownie dla drugiego człowieka, budując przy tym 

pozytywny obraz samego siebie”
27

. 

Zdjęcie nr 3. Więźniowie z Zakładu Karnego w Koronowie pomagają 

szyć maseczki 

 

Źródło: https://bydgoszcz24.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/22812_wiezniowie-

z-zakladu-karnego-w-koronowie-zabrali-sie-za-szycie-maseczek-

ochronnych.html 

                                                      
26

 https://bydgoszcz24.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/22812_wiezniowie-z-

zakladu-karnego-w-koronowie-zabrali-sie-za-szycie-maseczek-ochronnych.html, 

dostęp: 25.05.2020. 
27

 Ibidem. 
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Koronawirus za kratkami - jak naprawdę wygląda sytuacja 

więźniów? 

 Polscy więźniowie przebywają w stłoczeniu. Zatem są bardziej 

narażeni na zakażenie Covid-19 niż ich rodzina na wolności. Osadzeni 

także mają świadomość tego zagrożenia, czytają prasę, oglądają 

telewizję, dlatego też bardziej niż o siebie boją się o swoich bliskich. Ze 

zrozumieniem przyjęli zakaz odwiedzin bliskich im osób, nie oczekiwali 

przepustek na tegoroczne święta Wielkiej Nocy. Codziennie przez 

radiowęzeł emitowane są komunikaty dotyczące zasad postępowania 

podczas pandemii. Wielu więźniów ma złe przyzwyczajenia. Dobrym 

pomysłem było wprowadzenie noszenia maseczek przez więźniów 

przyjmowanych do więzień z wolności, jeszcze obserwowanych  

i funkcjonariuszy, pracujących w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi. 

Trzeba ich uczyć systematycznego mycia rąk, a środki na bazie 

wysokoprocentowego alkoholu z wiadomych powodów nie mogą być 

wydawane do cel mieszkalnych
28

. 

 Sytuacja w polskich więzieniach na obecną chwilę jest dobra. Po 

pierwsze nikt w zakładach karnych nie został zarażony. Potwierdzone 

zostało natomiast zakażenie koronawirusem pozytywnym wynikiem 

testów u trzech skazanych, nie stosujących zasad kwarantanny. Następnie 

zostali oni  umieszczeni w specjalnym izolatorium przy jednym  

z jednostek penitencjarnych, gdyż takie są procedury oraz algorytmy 

postępowania przy wykrytych zakażeniach
29

.  

 Zgodnie z danymi zawartymi w raportach „Informacja  

o zaludnieniu jednostek penitencjarnych” wygenerowanymi z systemu 

Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności w okresie od  

13 marca do 16 kwietnia 2020 roku występowała tendencja spadkowa  

w zakresie liczby osób tymczasowo aresztowanych przebywających  

w jednostkach penitencjarnych, co potwierdza poniższa tabela. 

 

 

 

                                                      
28

 https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,koronawirus-za-

kratkami--jak-radza-sobie-polskie-wiezienia-,artykul,60169963.html. 
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Tabela 1. Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych 

Źródło: https://filarybiznesu.pl/koronawirus-za-kratkami-co-sie-dzieje-w-

wiezieniach-podczas-pandemii/a3517 

 Z powyższej tabeli wynika jednocześnie, że w czterech 

tygodniach istotnie zmniejszyła się również ogólna liczba osadzonych.  

Stanowisko Justicia European Rights Network w sprawie praw osób 

pozbawionych wolności 

 Justicia European Rights Network apelowała niedawno  

o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu nieuzasadnionego  

i nadmiernego wykorzystywania tymczasowego aresztowania, co  

w dalszym ciągu pozostaje powszechnym utrapieniem w Unii 

Europejskiej. Zagrożenie Covid-19 dodatkowo uwidacznia konieczność 

poradzenia sobie z występującym w europejskich więzieniach problemem 

przeludnienia oraz systemowego łamania praw człowieka, polegającego 

na nieuzasadnionym pozbawieniu wolności i nieludzkich warunkach 

pobytu. Osoby pozbawione wolności są jedną z najbardziej narażonych 

Data 

wygenerowania 

raportu 

„Informacja  

o zaludnieniu 

jednostek 

penitencjarnych” 

Stan faktyczny 

osadzonych 

Liczba osób tymczasowo 

aresztowanych 

13.03.2020 75 868 8 630 

20.03.2020 75 328 8 518 

27.03.2020 74 581 8 431 

03.04.2020 73 732 8 342 

10.04.2020 73 006 8 234 

16.04.2020 72 610 8 253 
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na choroby zakaźne grup społecznych, a schorzenia takie stanowią 

zagrożenie dla życia i zdrowia osadzonych i personelu więziennego
30

, 

dlatego też warto zwrócić szczególną uwagę na opinię Justicia w kwestii 

priorytetów dotyczących ochrony praw człowieka w miejscach 

pozbawienia wolności w czasie kryzysu spowodowanego pandemią 

koronawirusa, jak również na wnioski dotyczące długoterminowej 

perspektywy stosowania kar pozbawienia wolności w Europie.  

 Justicia zauważa, iż większość państw członkowskich dokonała 

selekcji osadzonych, którzy mogą skorzystać z wcześniejszego 

zwolnienia, co rodzi problemy związane z nierównym traktowaniem.  

W szczególności państwa członkowskie wyłączyły możliwość zwolnienia 

osób tymczasowo aresztowanych. Członkowie tej grupy, stanowiącej  

w niektórych państwach ponad jedną trzecią wszystkich osób 

pozbawionych wolności, pozostają za kratami pomimo objęcia zasadą 

domniemania niewinności. W rzeczywistości opóźnienia w trwających 

postępowaniach sądowych spowodowane zamykaniem sądów zwiększają 

prawdopodobieństwo przedłużania okresu tymczasowego aresztowania,  

a niektóre kraje takie jak Francja przyjęły już nawet nowe przepisy 

ułatwiające wydłużanie okresu detencji. Chociaż posiedzenia aresztowe 

na ogół nadal się odbywają, osoby podejrzane nie mogą się do nich 

odpowiednio przygotować ze względu na ograniczony dostęp do 

adwokata w zakładach karnych, a poleganie na technologii zdalnej może 

być dla nich niekorzystne. W związku z tym Justicia zaleca  państwom 

członkowskim, które nie podjęły jeszcze działań w celu zmniejszenia 

liczby osadzonych, że powinny podjąć odpowiednie kroki, zwalniając  

w pierwszej kolejności osoby pozbawione wolności z wcześniej 

zdiagnozowanymi schorzeniami. Należy zachęcać organy ścigania, 

prokuratorów oraz sędziów do ograniczenia stosowania zatrzymań  

i tymczasowego aresztowania oraz do podejmowania działań w celu 

uchylania tymczasowego aresztowania we wszystkich możliwych 

przypadkach
31

. 

 Państwa mają obowiązek zapewnić osadzonym właściwe 

warunki bytowania, m.in. poprzez zapewnienie im niezbędnej opieki 

medycznej. Państwo powinno nie tylko leczyć osoby pozbawione 

wolności, ale także zagwarantować im dostęp do profilaktyki zdrowotnej 

i odpowiednie warunki sanitarne. W momencie wybuchu pandemii wiele 

                                                      
30

 http://www.hfhr.pl/stanowiska-justicia-european-rights-network-w-sprawie-

epidemii-koronawirusa-i-praw-osob-pozbawionych-wolnosci/. 
31
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krajów europejskich borykało się z systemowym problemem 

przeludnienia placówek penitencjarnych, złych warunków  

w przepełnionych celach i niezadowalającego poziomu świadczeń 

zdrowotnych. Zmniejszenie liczby więźniów ma zatem zasadnicze 

znaczenie dla zdolności do zapewnienia dystansu społecznego  

i zastosowania innych środków zapobiegawczych niezbędnych do 

ochrony prawa do życia i zdrowia osadzonych i personelu placówek 

penitencjarnych, takich jak testy na obecność wirusa, dostęp do wody  

i produktów higienicznych. Jak wskazują doświadczenia wielu krajów: 

Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji, istniejące ryzyko 

rozprzestrzenienia się Covid-19 w więzieniach powoduje znaczący 

niepokój wśród osadzonych i ich najbliższych. Z tego też powodu Justicia 

zleca krajowym instytucjom, zajmującym się ochroną praw człowieka 

powinność uzyskania możliwości sprawdzenia tego, czy zakłady karne 

chronią prawo do życia i zdrowia osadzonych oraz pracowników 

więziennictwa. Podmioty te powinny otrzymywać dostęp, informacje 

oraz środki ułatwiające im przeprowadzenie takiej weryfikacji. Osoby 

zajmujące się monitorowaniem zakładów karnych powinny mieć 

nieograniczony dostęp do miejsc pozbawienia wolności, przy zachowaniu 

odpowiednich środków ostrożności w celu uniknięcia narażenia osób na 

dodatkowe ryzyko. Osadzeni powinni mieć możliwość telefonicznego 

kontaktu z organami monitorującymi. Władze powinny zagwarantować  

i ułatwiać osadzonym dostęp do innych, ustanowionych w prawie 

krajowym, środków ochrony przysługującym im praw
32

. 

Stany Zjednoczone 

 Stany Zjednoczone to kraj z największą liczbą więźniów na 

świecie, ponieważ w zakładach karnych przebywa tam ponad dwa 

miliony osób. Jak powszechnie wiadomo, wykryto tam najwięcej zakażeń 

koronawirusem. Jedno z więzień w stanie Ohio stało się największym 

epicentrum pandemii w państwie-wykryto tam ponad 1800 przypadków 

zakażenia. Nawet stany, w których liczba uwięzionych jest najmniejsza, 

zamykają więcej osób niż większość innych krajów. Szacuje się,  

że wskaźnik uwięzienia w Massachusetts - najmniej represyjnym stanie - 

był ponad dwukrotnie wyższy niż w Anglii i Walii oraz prawie 

trzykrotnie wyższy niż w Korei Południowej. Zgodnie z zaleceniami 

ekspertów władze zdecydowały się na uwolnienie części osadzonych  

w więzieniach federalnych. W odbiorze niektórych osób takie decyzje to 

                                                      
32

 Ibidem. 
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krok za daleko. Jak mówiła w rozmowie z New York Times Tracy 

Fehrenbacher, matka 28-letniej kobiety, która zginęła w wypadku 

samochodowym: „To jak cios w policzek. Wiedzieć, że on żyje na 

wolności, może robić, cokolwiek zechce, a moja córka już nie będzie 

miała takiej możliwości”
33

. 

 W więzieniach niemożliwy jest fizyczny dystans między ludźmi, 

zaś opieka medyczna jest obciążona i działa na niskim poziomie. 

Szczególnie dotkliwy jest brak mydła, środków dezynfekujących.  

W zakładach karnych i aresztach ludzie dzielą łazienki, pralnie i jadalnie. 

Toalety w celach rzadko mają pokrywy. Zbiornik toalety służy również 

jako zlew do mycia rąk, szczotkowania zębów i innych czynności 

higienicznych. Nawet odkażanie rąk nie jest dozwolone w większości 

więzień ze względu na zawartość alkoholu w środkach dezynfekujących. 

Pracownicy są pełni obaw, bowiem już odnotowuje się pierwsze 

przypadki zarażeń. W federalnym systemie więziennictwa Ameryki,  

w którym przebywa ponad 175 000 osób, zawieszono na początku 

pandemii wszystkie wizyty na 30 dni, w tym większość wizyt 

prawników. Zakazano również transferu więźniów między zakładami,  

z kilkoma wyjątkami. Wiele stanowych i lokalnych więzień, w których 

przetrzymywana jest większość uwięzionych, również zawiesiła wizyty. 

13 marca 2020 r. Federalny Departament Korekcyjny ogłosił,  

że we wszystkich 122 federalnych zakładach poprawczych wstrzymuje 

się odwiedziny rodzin, przyjaciół i adwokatów na 30 dni
34

.  

Chiny 

 Natomiast w państwie chińskim na początku pandemii Covid-19 

w zakładzie karnym w prowincji Hubei w środkowych Chinach, wykryto 

500 zakażeń koronawirusem. Natomiast około 200 zakażeń 

odnotowanych zostało w dwóch więzieniach - w prowincjach Szantung 

na północy i Zhejiang na wschodzie kraju, co stanowi większość spośród 

258 nowych infekcji potwierdzonych  w czasie walki z SARS-CoV-2 

w całych Chinach poza Hubei, gdzie znajduje się ognisko epidemii. 

Według dziennika Hubei Ribao w więzieniach regionu wirusa wykryto 

dotąd u 271 osób, z czego 230 przypadków w zakładzie karnym dla 

kobiet w mieście Wuhan, stolicy prowincji. Naczelnik więzienia został 
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 https://krytykapolityczna.pl/kraj/epidemia-za-kratkami-wiezniowie-w-czasach-

koronawirusa/, dostęp: 16.05.2020. 
34

 https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-areszty-i-wiezienia-potencjalnymi-

ogniskami-koronawirusa,nId,4398012, dostęp: 23.03.2020. 
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zwolniony ze stanowiska za to, że nie zapobiegł szerzeniu się infekcji.  

W związku z zakażeniami w więzieniach Rencheng w mieście Jining 

w Szantungu pracę straciło ośmiu urzędników, w tym sekretarz 

Komunistycznej Partii Chin w regionalnej administracji więziennej 

i regionalnym wydziale sprawiedliwości Xie Weijun oraz dyrektor 

więzienia Liu Baoshan jak podaje państwowa agencja Xinhua
35

. 

Brazylia 

 W brazylijskim więzieniu dnia 17 kwietnia 2020 roku, 

odnotowano pierwszy zgon spowodowany wirusem Covid-19. 

Mieszkańcy kraju obawiają się, że wirus spustoszy system 

więzienny,  który boryka się z przeludnieniem, brudem i rozmiarem, 

ponieważ zajmuje trzecie miejsce w ilości skazanych na całym świecie. 

Według Krajowego Departamentu Więziennego w Brazylii, w kwietniu 

liczba podejrzanych o zakażenie więźniów wzrosła do 125 przypadków. 

Dnia 31 marca liczba ta wynosiła 74. Pierwsze trzy potwierdzone 

przypadki w więzieniach datuje się na 9 kwietnia. Natomiast dnia  

20 kwietnia, Brazylia liczyła już 2 575 zgonów oraz ponad 40 000 

zakażonych wirusem Covid-19, jak twierdzi Krajowe Ministerstwo 

Zdrowia
36

.  

 Brazylijski system więziennictwa już od długiego czasu jest 

krytykowany za przeludnienie oraz niehigieniczne warunki. Znane są tam 

plagi robactwa, czy chroniczny brak środków higienicznych. Według 

danych uzyskanych przez gazetę Folha de S. Paulo z prokuratury 

brazylijskiej, 31% jednostek więziennych nie ma przypisanego lekarza. 

Eksperci szacują, że będzie potrzeba dodatkowych 300 000 miejsc  

w więzieniach
37

.  

Sytuacja skazanych w państwach latynoamerykańskich 

 Z kolei w latynoamerykańskich zakładach karnych przebywa od 

1,5 do 2 mln więźniów, z czego znaczna część znalazła się za kratkami 

jeszcze przed stwierdzeniem ich winy. W Paragwaju to niemal 80% 

wszystkich osadzonych. Przepełnienie więzień, które dotyczy każdego 
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 https://www.mp.pl/covid19/covid19-aktualnosci/226989,chiny-setki-zakazen-

sars-cov-2-w-wiezieniach, dostęp: 21.02.2020. 
36

 https://pl.globalvoices.org/2020/05/pierwsze-zgony-wsrod-brazylijskich-wiez-

niow-spowodowane-covid-19-czy-to-poczatek-katastrofy/, dostęp: 06.05.2020. 
37

 Ibidem. 

https://www.mp.pl/covid19/covid19-aktualnosci/226989,chiny-setki-zakazen-sars-cov-2-w-wiezieniach
https://www.mp.pl/covid19/covid19-aktualnosci/226989,chiny-setki-zakazen-sars-cov-2-w-wiezieniach
https://pl.globalvoices.org/2020/05/pierwsze-zgony-wsrod-brazylijskich-wiezniow-spowodowane-covid-19-czy-to-poczatek-katastrofy/
https://pl.globalvoices.org/2020/05/pierwsze-zgony-wsrod-brazylijskich-wiezniow-spowodowane-covid-19-czy-to-poczatek-katastrofy/


A. Pełdiak: Prawa osób pozbawionych wolności w dobie koronawirusa 

129 

 

kraju Ameryki Łacińskiej, osiąga skalę niespotykaną nigdzie indziej, stąd 

też pojawiają się i będą pojawiać się kolejne bunty skazanych. 

Więźniowie boją się o swoje zdrowie. W jednym z boliwijskich zakładów 

karnych osadzeni sami wprowadzili kwarantannę oraz zamienili część cel 

w izolatki dla nowo przybyłych
38

. 

 Jednakże w zakładach karnych państw latynoamerykańskich 

przebywa wielu członków gangów słynących z wyjątkowego 

okrucieństwa, dlatego też takim więźniom trudno więc liczyć na 

szczególną empatię. Zwłaszcza w Salwadorze, gdzie wskaźnik 

przestępczości od lat utrzymuje się w światowej czołówce. Do 

międzynarodowych mediów trafiły zdjęcia z jednego z tamtejszych 

zakładów karnych, na których widać tłumy mężczyzn związanych na 

podłodze jeden obok drugiego. Ułożeni w rzędach, opierając się kolanami 

o osobę siedzącą przed nimi, czekali w takiej pozycji, aż służby 

przeszukają ich cele. Niehumanitarne traktowanie skazanych, zwłaszcza 

wobec groźby zakażenia, spotkało się z ostrym sprzeciwem światowych 

działaczy na rzecz praw człowieka, ale nie samych Salwadorczyków. Jak 

stwierdza Okraszewski, nadal ponad 80% z nich popiera metody walki  

z przestępczością prezydenta Nayiba Bukelego, które zakładają m.in. 

przemieszanie w więzieniach członków konkurencyjnych gangów czy 

pozbawienie ich dostępu do światła słonecznego
39

. 

Zdjęcie nr 4. Więzienie w Salwadorze w dobie koronawirusa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Źródło: https://krytykapolityczna.pl/kraj/epidemia-za-kratkami-wiezniowie-w-

czasach-koronawirusa/ 
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Zakończenie 

 Z rozważań wynika, iż sytuacja w polskich zakładach karnych 

obecnie jest umiarkowana. Nie przybywa nowych zakażeń Covid-19. 

Osadzeni kreatywnie oraz pracowicie spędzają wolny czas na niesieniu 

pomocy innym ludziom poprzez szycie maseczek, kombinezonów oraz 

fartuchów medycznych. Dzięki programom resocjalizującym zdobywają 

nowe umiejętności, a także pasję. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, 

Chinach, Brazylii i w państwach latynoamerykańskich sytuacja 

skazanych jest beznadziejna. Nagminnie są łamane ich prawa, nie mają 

dostępu do środków higieny osobistej, mieszkają w przeludnionych 

celach, są niehumanitarnie traktowani oraz nie mają należycie 

zapewnionych obostrzeń w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa. 
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Abstrakt  

 Artykuł obejmuje problematykę sytuacji faktycznej i prawnej 

wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych 

państwach, które zostały dotknięte pandemią Covid-19. Wymiar 

sprawiedliwości jest jedną z trzech władz w demokratycznym państwie 

prawa, która ma największy, fizyczny kontakt z obywatelami. Epidemia 

Sars-Cov-2 może zatem stanowić ogromne niebezpieczeństwo dla 

obywateli, będących stronami procesowymi postępowania, świadków, 

biegłych a nawet organów, prowadzących procesy. Artykuł ma za 

zadanie podjęcie przeanalizowania realizowanych działań przez kraje 

dotknięte wirusem oraz działania profilaktyczne, pozwalające  

w bezpieczny sposób funkcjonować wymiarowi sprawiedliwości  

w przyszłości. 

Słowa kluczowe:  
wymiar sprawiedliwości, sędzia, wirus, Covid-19 

Abstract  

 The article covers the issues of the factual and legal situation of 

the judiciary in the Republic of Poland and other countries that have been 

affected by the Covid-19 pandemic. The judiciary is one of the three 

authorities in a democratic state of law that has the greatest physical 

contact with citizens. The Sars-Cov-2 epidemic can therefore pose a great 

danger to citizens who are parties to the proceedings, witnesses, experts 

and even the bodies conducting the trial. The article aims to undertake an 
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analysis of the actions taken by countries affected by the virus and 

preventive measures to allow the judiciary to function safely in the future. 

Key words:  

justice system, judge, virus, Covid-19 

 

Wstęp 

 Pandemia szybko rozwijającego się koronawirusa Sars-Cov-2, 

która gwałtownie pojawiła się na świecie, stała się przyczyną zmian 

funkcjonowania społeczeństw, gospodarek, działań ustawodawców oraz 

wymiaru sprawiedliwości. To ostatnie stało się przedmiotem konstatacji, 

której finalnym efektem jest próba odpowiedzi na pytanie czy wymiar 

sprawiedliwości w Polsce oraz innych krajach jest przygotowany na 

funkcjonowanie w sytuacji wybuchu pandemii, mogącej zagrażać 

zdrowiu i życiu wszystkich uczestników postępowań oraz służbom  

i organom, które je prowadzą. Drastycznie szybki rozwój epidemii 

Covid-19, która dotarła do Europy w 2020 roku, spowodował,  

że rządzący musieli podjąć pilne rozporządzenia, aby zapewnić jak 

największą ochronę życia oraz zdrowia swoich obywateli. Dowodem tego 

są liczne obowiązki nałożone na społeczeństwo, takie jak konieczne 

zakrywanie ust i nosa poprzez materiały, fragmenty odzieży lub 

specjalnie przystosowane pod takie potrzeby maseczki ochronne lub 

przyłbice. Takie decyzje dotyczyły również wymiaru sprawiedliwości – 

trzeciej władzy, która miała i ma największą, codzienną styczność  

z obywatelami na wokandach cywilnych, karnych czy administracyjnych. 

Celowo więc został użyty w tekście zwrot „zamaskowanego” sędziego. 

Owa maska, jaką posiada przewodniczący rozpraw, nie ma stanowić 

negatywnego obrazu, porównując osoby sędziego do noszenia maski  

w celu ukrycia, czy zatajenia swej tożsamości. Funkcją tytułowego 

zamaskowania jest zobrazowanie zachowania przez osobę sędziego 

wszystkich potrzebnych środków bezpieczeństwa. Tak podejmowane 

czynności mogą ukazać uczestnikom procesu, że, poprzez osobę 

sędziego, sam wymiar sprawiedliwości jest zasłonięty ową maską.  

Jak sądy odebrały pojawienie się pandemii Covid-19? 

 W początkowych stadiach pandemii legislatywa funkcjonowała 

normalnie, lecz z upływem czasu, paralelnie ze wzrostem zakażeń na 

Covid-19, większość Prezesów sądów postanowiła ograniczyć ilość 
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rozpraw do najpilniejszych lub zagrożonych terminami przedawnienia, 

wstrzymać na określony czas wokandy albo prowadzić procesy poprzez 

przy użyciu urządzeń technicznych, które umożliwiałyby jednoczesny 

bezpośredni przekaz fonii i wizji na odległość. Obawa przed zarażeniem 

się panującym wirusem Covid-19 oraz niewystarczająca kontrola nad 

poszczególnymi osobami, biorącymi udział w procesach, była jedną  

z głównych przesłanek efemerycznego zawieszenia jedynie rozpraw 

jawnych. Pozostałe działania, takie jak między innymi procesy niejawne 

zostały zachowane w normalnym porządku obrad. Należy podjąć jednak 

szczegółową analizę, czy tak podjęta profilaktyka posiadała jedynie 

pozytywny walor, ze względu na liczne problemy praktyczne  

i legislacyjne błyskawicznie wprowadzonych reform w funkcjonowaniu 

instytucji wymiaru sprawiedliwości. W Polsce niedoprecyzowanie 

przepisów na czas pandemii spowodowało pewne nieporozumienia na 

gruncie terminów procesowych. Niefunkcjonowanie tradycyjne  

budynków sądów i trybunałów nie wywołały wstrzymania licznych 

terminów, czego skutkiem mogły być nie dostarczone do sądów dowody. 

Prekluzja dowodowa w takim wypadku implikowała kolosalny rezultat 

dla stron procesowych, nie uznając dostarczonych z opóźnieniem 

dokumentów. Działania sądów okazały się być jedynie skutecznym 

rozwiązaniem dla zapewnienia ochrony uczestników, ale niestety, 

krótkotrwałym ze względu na nieodwracalne działania na trwających  

w tym czasie postępowaniach. Prowizoryczne funkcjonowanie instytucji 

okazało się być znacznym obciążeniem, zarówno dla stron, świadków 

oraz samych przewodniczących rozpraw. Obciążenie to polegało na tym, 

że osoby, będące stronami procesowymi, przebywającymi w czasie 

pandemii w szpitalach lub odbywającymi obowiązkowe kwarantanny, nie 

mogły brać czynnego udziału w posiedzeniach, które zostały uznane za 

pilne w zarządzeniach poszczególnych Prezesów sądów. Zgodnie  

z Kodeksem postępowania karnego
1
 nieuczestnictwo stron nie tamuje 

przebiegu procesu karnego, pomimo, że sytuacja, jaka dotknęła wiele 

krajów mogłaby być uznawana za przyczynę nieobecności  

i nieprzeprowadzania czynności procesowych. Pełnomocnicy stron 

jednak skrupulatnie pilnowali zachowania terminów dostarczania pism 

oraz dowodów - aby pomimo rozwijającej się pandemii - zachować 

nałożoną wcześniej prekluzję dowodową, występującą już od lipca 2019 

                                                      
1
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 

r. poz. 30). 
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roku we wszystkich typach postępowań
2
. Liczne działania stron proce-

sowych oraz dalsze funkcjonowanie sędziów na posiedzeniach 

niejawnych i niezatrzymanie biegu wielu terminów wywołało ogromny 

zasób pracy ze strony przewodniczących rozpraw. Taka sytuacja 

doprowadziła następnie do zaległości w wypełnianiu swoich obowiązków 

służbowych przez sędziów, asesorów czy referendarzy sądowych
3
. Wy-

buch pandemii Covid-19 pokazał, że wymiar sprawiedliwości  

w większości krajów, w tym również w Rzeczypospolitej Polskiej, nie 

był przygotowany na prowadzenie procesów w trudnych warunkach, 

takich jak epidemia. Nieprzygotowanie to spowodowało, że ciągłość 

wymiaru sprawiedliwości musiała zostać rozciągnięta do momentu 

przystosowania sali rozpraw oraz innych pomieszczeń sądów, takich jak 

„niebieskie pokoje”, do ponownego funkcjonowania, zgodnego  

z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. 

Przebudowa pomieszczeń oraz kontrole jako gwarancje ochrony 

uczestników procesu 

 Przez czas największej eskalacji pandemii Sars-Cov-2 

praktycznie w każdym państwie wymiar sprawiedliwości funkcjonuje za 

zamkniętymi drzwiami, zajmując się jedynie procesami niejawnymi oraz 

sprawami pilnymi, odnośnie tymczasowego aresztowania, stwierdzenia 

ubezwłasnowolnienia, czy ustalenia kurateli lub opieki. Przebudowa sal 

rozpraw, zmiana ustawienia ław dla stron procesowych, mównic 

świadków oraz stołów sędziowskich z dodatkowymi zabudowami ze 

szkła lub plexi
4
 stały się przyczyną powrotu do jawnych rozpraw, z za-

chowaniem wszystkich wymogów sanitarnych, których celem jest 

nierozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 w budynkach sądów oraz 

zapewnienie należytego bezpieczeństwa dla wszystkich osób 

                                                      
2
 A. Rychlewska-Hotel, Prekluzja dowodowa w procesie karnym ograniczy 

prawa oskarżonych, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prekluzja-dowodowa-

w-procesie-karnym-wedlug-adwokata-ograniczy,452060.html (dostęp na dzień 

20.05.2020). 
3
 Koronawirus. Opolskie sądy wracają do normalnej pracy, rozprawy opóźnione 

o miesiące, https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,25970899,koronawirus-

opolskie-sady-wracaja-do-normalnej-pracy-rozprawy.html#paywallp-benefits-

anchor (dostęp na dzień 27.05.2020). 
4
 P. Rojek-Socha, Sądy szykują się do pracy - maseczki, szyby plexi, Prawo.pl 

wiadomość z dnia 13 maja 2020 r., https://sip.lex.pl/#/external-

news/1795662344?keyword=s%C4%85dy%20covid19&cm=SFIRST (dostęp na 

dzień 27.05.2020). 
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uczestniczących w postępowaniach. Ogromnym problemem 

logistycznym, z jakim spotkały się sądy była niemożność 

dostosowywania niektórych sal rozpraw do obowiązujących warunków 

ochrony przeciw Covid-19. Zbyt małe pomieszczenia zostały 

przystosowane do jak najbardziej zbliżonych, osiągalnych środków 

bezpieczeństwa, ale bardzo często owe sale zostały przeznaczone na 

rozprawy, w których nie będzie przesłuchiwania świadków, a jedynie 

ogłaszanie wyroków lub niektórych posiedzeń z udziałem tylko stron 

procesowych.  

Zasłonięty maską sędzia, czyli ochrona przewodniczącego procesu 

podczas Covid-19 

 Przewodniczący postępowania jest gospodarzem prowadzącym 

cały proces. Nie jest on jednak przewodniczącym w jednej sprawie, lecz 

pełni taką funkcję w kilku, a nawet kilkunastu postępowaniach 

równocześnie. Bezpieczeństwo osoby sędziego jest zatem kluczowym 

działaniem dla zapewnienia płynności przewodów sądowych. Takie 

czynności następnie gwarantują wprawność całego systemu wymiaru 

sprawiedliwości w danym kraju. Stół sędziowski, oddzielony od 

pozostałej części sali rozpraw poprzez przeźroczystą szybę lub plexi, 

może zapewniać ochronę dla osoby przewodniczącego oraz całego składu 

sędziowskiego. Takie rozwiązanie jest jednak nieosiągalne we 

wszystkich placówkach wymiaru sprawiedliwości. Zastępstwem 

przeźroczystego „odgrodzenia” jest najczęściej barwna taśma, mająca za 

zadanie dyscyplinować do zachowywania odległości od 

przewodniczącego danego posiedzenia. Organizacyjnym błędem - 

najczęściej dostrzegalnym przez praktyków - jest jednak fakt,  

że umieszczone na stole sędziowskim odgrodzenia nie są 

najbezpieczniejszą formą ochrony, ze względu na niewielką 

powierzchnię jaką osłaniają. Sędzia przewodzący danej  rozprawie oraz 

pozostałe osoby składu orzekającego (inni sędziowie lub ławnicy) 

obowiązani są ponadto do noszenia przyłbic lub maseczek ochronnych, 

dla zapewnienia jak największej ochrony siebie, a co za tym idzie, sądu. 

Zakrywanie ust i nosa przez skład orzekający stał się też przyczyną 

rozważań ze strony środowiska prawniczego, głównie adwokatów  

i radców prawnych. Pełnomocnicy stron procesowych apelowali,  

że bardziej wskazaną alternatywą jest zakładanie jedynie przyłbic,  

ze względu na to, iż sędzia będący zasłonięty maską jest niewidoczny dla 

osoby, wobec której zapada dany wyrok. Apel miał za zadanie 

podkreślić, że każda ze stron, a w szczególności osoby skazywane przez 
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danego sędziego (w sytuacji spraw karnych) mają prawo zobaczyć twarz 

osoby wyrokującej daną sprawę.    

Strony procesowe oraz inni uczestnicy na sali rozpraw podczas 

pandemii Covid-19 

 Zgodnie z definicją zawartą w książce Stanisława Waltosia  

i Piotra Hofmańskiego pt. „Proces karny”, strony procesowe to osoby 

mające interes prawny dla korzystnego wyroku przedmiotowego 

postępowania
5
. Dla zapewnienia równości stron procesowych, czyli sze-

roko rozumianego procesu kontradyktoryjnego, ważnym działaniem jest 

ustalenie, kto stanowi podmiot owego interesu prawnego. Dotyczy to 

bezpośrednio osób, przeciwko którym toczy się dane postępowanie lub 

osób składających akt oskarżenia, bądź pozew przeciwko danemu 

podmiotowi. Zapewnienie ochrony osobom, będącym stronami 

postępowań cywilnych, karnych i administracyjnych, stało się zatem 

podstawowym założeniem wstrzymania rozpraw jawnych przez 

Prezesów owych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Podmioty będące 

stronami procesowymi nie miałyby wówczas obowiązku przemieszczania 

się i spotykania, gdy sprawa, będąca przedmiotem działań wymiaru 

sprawiedliwości, mogłaby kolokwialnie „poczekać”. Powszechnym 

faktem jest, że strony i inni uczestnicy procesów przybywają do 

gmachów sądów z różnych miejscowości, często rozproszonych po całym 

kraju, gdzie pandemia Covid-19 zbierała swoje żniwo. Działania te były 

też przyczyną zmniejszenia poruszania się takich osób między miastami, 

a nawet województwami, co ostatecznie pozwoliło postawić hipotezę,  

że przyczyniło się do spadku zachorowalności na koronawirusa Sars-

Cov-2 w danym kraju. 

Obowiązkowa dezynfekcja i skutki jej niedokonania na terenie sądu 

 W czasie pandemii Covid-19 każda osoba, niezależnie od 

swojego statusu, czy to strony procesowej, świadka, czy biegłego 

sądowego, jest obowiązana, na mocy zarządzeń przez Prezesów sądów, 

do dezynfekcji rąk oraz poddania się kontroli temperatury ciała. 

Wszystko to ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa osób 

znajdujących się w budynkach sądów oraz stwierdzenie, czy dana osoba 

nie będzie zagrożeniem dla pozostałych uczestników przewodów 

sądowych. Dezynfekcje w budynkach wymiaru sprawiedliwości 

Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap 

                                                      
5
 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny, Warszawa 2018, s. 183. 
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następuje od razu przed przystąpieniem do badania temperatury,  

w specjalnie odizolowanych od wejść pomieszczeniach lub namiotach,  

w których każda osoba musi się znaleźć, chcąc wejść do budynku sądu. 

W trakcie owej kontroli sprawdzane są wezwania osób, charakter  

w jakim stawili się na wokandę oraz czas, o której godzinie są proszone 

na wejście do sali rozpraw. Ostatni element tego sprawdzania jest nader 

kluczowy, gdyż ochrona nie wpuszcza nikogo do budynku sądu 

wcześniej niż około 20 minut przed opisanym w zawiadomieniu wejściu 

na przewód sądowy
6
. Po akceptacji i poprawnym przejściu pierwszego 

etapu, każdy wezwany musi udać się do szatni, gdzie pozostawi swoje 

okrycie wierzchnie, a następnie może pójść dopiero pod zapisaną salę 

rozpraw, oczekując na swoją kolej. Drugi etap dezynfekcyjny rozpoczyna 

się pod salą rozpraw, gdzie umieszczone są środki dezynfekcyjne do rąk. 

Każda osoba, wezwana na salę rozpraw ma obowiązek ponownie 

zdezynfekować dłonie i dopiero wtedy ma możliwość wejścia na 

wokandę. Po opuszczeniu przez świadka lub biegłego pomieszczenia, 

stanowisko, które zajmował podlega dezynfekcji. Odnośnie czynności 

dezynfekcyjnej miejsca problematyczne pod względem faktycznym stał 

się nieuregulowany przepis, który nie wskazuje, kto ma dokonać owej 

czynności. Na pierwszą myśl może przychodzić tu postać protokolanta, 

lecz wcześniej należy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy 

protokolant ma inne obowiązki, niż protokołowanie posiedzenia? 

Efektem takiego pytania jest ukazanie sprzeczności i konfliktu działań 

protokolanta, który (poza składem sędziowskim) jest jedynym 

pracownikiem administracyjnym, znajdującym się na sali rozpraw  

w chwili toczącego się przewodu sądowego. Prezesi sądów nie 

doprecyzowują jednak kto ma obowiązek pełnić rolę dezynfektora. Nie 

ma również sprecyzowanego przepisu wewnętrznego, aby na wokandzie 

znajdowali się wyspecjalizowani eksperci od dezynfekcji powierzchni. 

Analogiczny problem dotyczy regulacji obowiązku wietrzenia sali 

rozpraw po każdej godzinie toczącego się postępowania. Kłopot wynika 

tu zarówno z praktycznego, jak i legislacyjnego punktu widzenia, 

ponieważ utrudnione będzie opuszczanie sali rozpraw o równej godzinie, 

gdzie wiele wokand rozpoczyna się w tym samym czasie. Skutkiem 

takich działań byłaby kumulacja osób na korytarzach sądowych, mogąca 

stwarzać zagrożenie dla pozostałych uczestników, biorących udział nawet 

                                                      
6
 Przed krakowskim sądem stanęły namioty. Będą w nich czekać wezwani na 

rozprawy, https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25957610,przed-krakow-

skim-sadem-stanely-namioty-beda-czekac-w-nim-swiadkowie.html#paywallp-

benefits-anchor (dostęp na dzień 20.05.2020). 
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w innych procesach. Przerwa w toczącym się postępowaniu, na gruncie 

między innymi procesu karnego, stanowi przerwę i przeniesienie 

rozprawy pod orzekanie na inne dni. Nie ma zatem legislacyjnej formy 

przerwy na czas kilku minut w celu wywietrzenia sali rozpraw.   

Dwuzmianowy system procedowania rozpraw 

 Powracające wokandy i „odmrożenie” sądownictwa stały się 

przyczyną wprowadzenia różnorodnych metod przyspieszenia 

procedowania nad zawieszonymi przez dłuższy czas rozprawami  

i niezawieszania aktualnych wokand. Ministerstwo Sprawiedliwości 

doszło do wniosku, że najskuteczniejszą metodą będzie wprowadzenie 

systemu dwuzmianowego
7
. Wywołało to jednak dezaprobatę środowiska 

prawniczego, głównie środowisk adwokackich i radcowskich, gdzie 

dwuzmianowa praca jest praktycznie nieosiągalna, ze względu na to,  

że jako obrońcy będą zmuszeni przebywać w gmachach sądów około od 

8 do 18, co dodatkowo utrudni pracę w kancelariach z pisaniem pism 

oraz przyjmowaniem interesantów. Do podobnych wniosków doszli 

również orzekający sędziowie, którzy stwierdzili, że sytuacja 

dwuzmianowego prowadzenia spraw może ewokować chaos oraz 

dezorganizację życia zawodowego oraz prywatnego, zarówno 

pełnomocników, jak i pracowników instytucji wymiaru sprawiedliwości. 

Dwuzmianowy system działania wymiaru sprawiedliwości w dobie 

pandemii Covid-19 może więc przynieść liczne negatywne walory, 

mogące być pokaźniejsze niż pozytywne efekty takich działań
8
.  

Postępowania przygotowawcze w dobie pandemii 

 Większość poruszonych wcześniej zagadnień dotyczyła wymiaru 

sprawiedliwości z zakresu przewodów sądowych, gdyż takowe (cywilne, 

karne i administracyjne) stanowią większość toczących się w Polsce 

postępowań proceduralnych w myśl ustaw: Kodeks postępowania 

cywilnego
9
, karnego, administracyjnego

10
, Ustawy Prawo o postępo-

                                                      
7
  A. Łukaszewicz, Koronawirus a funkcjonowanie sądów - jakie są największe 

problemy, https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/305249955-Koronawirus-a-funk-

cjonowanie-sadow---jakie-sa-najwieksze-problemy.html (dostęp na dzień 

24.05.2020). 
8
 Autor o pseudonimie mat, Pracownicy sądów nie chcą pracować na dwie 

zmiany, https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/305199925-Pracownicy-sadow-nie-

chca-pracowac-na-dwie-zmiany.html (dostęp na dzień 28.05.2020). 
9
 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. (Dz.U. 

1964 nr 43 poz. 296). 
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waniu przed sądami administracyjnymi
11

 oraz innych gałęzi legislacyj-

nych. W porównaniu do spraw cywilnych, czy administracyjnych bardzo 

ważne działania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, pomimo 

panującej pandemii, muszą zostać zachowane. Stanowiący prawo 

podejmują liczne działania, aby podejrzani, oskarżeni, a nawet 

pokrzywdzeni nie doszli do wniosku, że pandemia koronawirusa  

Covid-19 okazała się być skuteczniejsza niż wymiar sprawiedliwości. 

Projekty ustaw przeciwdziałających skutkom pandemii dokonują 

różnorodnych nowelizacji między innymi w k.p.k. Kontrowersyjnym 

przykładem okazał się być pomysł zdalnego połączenia się sądu  

z podejrzanym, wobec którego prokurator zawnioskował o pozbawienie 

wolności w formie tymczasowego aresztowania. Zmiany te zasugerowały 

niewątpliwe obawy utrudnienia kontaktu z adwokatem i znaczne 

ograniczenie prawa do obrony. Czwarty projekt „tarczy” antykryzysowej 

zakłada, że podejmowane przez sąd działania pozwolą połączyć się  

z podejrzanym na przykład z placówki prokuratury, a sam podejrzany 

będzie przebywał w obecności asystenta prokuratora albo, będąc  

w areszcie, strażnika Służby Więziennej
12

. W takim przypadku prawo do 

obrony zostaje utrudnione, gdyż sąd może przeprowadzić ową rozprawę 

zdalną bez możliwości wcześniejszej rozmowy podejrzanego z jego 

obrońcą a nawet może narzucić, gdzie adwokat czy radca prawny może 

się w tym czasie znajdować. Sytuacja kuriozalna powstaje, gdy 

pełnomocnik musi stawić się na sali rozpraw a jego mandant znajduje 

łączy się z nim i sądem jedynie poprzez systemy techniczne zapewniające 

łączność obrazu i dźwięku.  

Zakończenie  

 Pandemia koronawirusa Covid-19 zmieniła życie społeczeństwa  

i wymusiła na obywatelach oraz sprawujących władzę nowe sposoby 

funkcjonowania w życiu codziennym. Kluczowym pytaniem, jaki nasuwa 

się jest, czy sądy, które przetrwały pandemię Covid-19 będą  

w przyszłości  gotowe na wybuch pandemii? Koronawirus Sars-Cov-2 

                                                                                                                        
10

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 256). 
11

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270).  
12

 M. Terlik, K. Barczyk, Tarcza 4.0 zmienia... procedurę karną. Naruszy prawo 

do obrony?, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tarcza-antykryzysowa-

40-zmienia-zasady-posiedzen-aresztowych-co-z-prawem-do-obrony/c9djczn 

(dostęp na dzień 30.05.2020). 
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pojawił się niespodziewanie i większość ludzi nie przypuszczała,  

że poniesie za sobą takie konsekwencje, jak śmierć wielu milionów ludzi. 

Wymiar sprawiedliwości w wielu krajach po tak trudnej sytuacji, jaka 

pojawiła się we współczesnym świecie musiał podjąć liczne działania 

zapobiegające rozwojowi pandemii Covid-19. Owe czynności jakie 

zostały przedsięwzięte mogą odpowiadać pośrednio na zadane wyżej 

pytanie, uznając, że lokalny sąd, prokuratura oraz inne instytucje 

wymiaru sprawiedliwości będą w przyszłości przygotowane na 

pojawienie się zagrożenia epidemią. Zatem sądy, w których walczymy  

o sprawiedliwość, nie będą stanowić dla nas, obywateli,  zagrożenia. 

Społeczeństwo nie ma więc powodów do lęku, że dochodząc swoich 

praw lub sprawiedliwości wyjdzie z sali rozpraw nie tylko z wyrokiem. 
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Health Protection as Manifestation of Important Public Interest 

Within the Meaning of art. 22 of the Polish Constitution During the 

Outbreak of COVID-19 Epidemic 

 

Abstrakt  

 Stosownie do przepisu art. 22 Konstytucji RP ograniczenie 

wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze 

ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Sformułowanie 

„ważny interes publiczny” bezsprzecznie stanowi pojęcie niedookreślone, 

będące jednocześnie swoistą klauzulą generalną. Należy jednoznacznie 

opowiedzieć się za stanowiskiem, zgodnie z którym, przejawem ważnego 

interesu publicznego jest ochrona dóbr wymienionych w art. 31 ust. 1 

Konstytucji RP. Wśród nich ustawa zasadnicza przewiduje ochronę 

zdrowia publicznego. Mowa więc o zapewnieniu bezpieczeństwa  

w przypadku wystąpienia dużego prawdopodobieństwa zagrożenia 

zdrowia większej liczby osób jednocześnie. Sytuacja taka bez wątpienia 

ma miejsce w dobie epidemii choroby COVID-19 wywoływanej wirusem 

SARS-CoV-2.  

Słowa kluczowe:  
ochrona zdrowia, ważny interes publiczny, COVID-19 

Abstract  

 Pursuant to art. 22 of the Constitution of the Republic of Poland, 

the freedom of economic activity may be limited only by means of statute 
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and only for important public reasons. The expression 'important public 

interest' is indisputably a vague term, and a certain type of a general 

clause. We should clearly support the opinion according to which the 

manifestation of an important public interest is the protection of goods 

listed in art. 31, sec. 1 of the Constitution of the Republic of Poland. 

Among such rights, the Constitution lists the protection of public health. 

So we are talking about ensuring safety in the event of high risk of threat 

for the health of more people at the same time. Undoubtedly, such 

situation occurs during the outbreak of COVID-19  caused by the  

SARS-CoV-2 virus. 

Key words:  

health protection, important public interest, COVID-19 

 

Istota zasady wolności działalności gospodarczej  

 Problematyka istoty praw i wolności konstytucyjnych od dawna 

stanowi temat rozważań doktrynalnych i widoczna jest w działalności 

orzeczniczej sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem  

K. Klechy, „koncepcja istoty praw i wolności opiera się na założeniu, że 

w ramach każdego konkretnego prawa i wolności można wyodrębnić 

pewne elementy podstawowe stanowiące jego jądro, bez których takie 

prawo czy wolność w ogóle nie będzie mogła istnieć (…)”
1
. Istota prawa 

lub wolności wyznacza zatem bezwzględną granicę dopuszczalnej 

ingerencji. Interpretacja zakazu naruszenia „istoty” ograniczanego prawa 

lub wolności nie powinna przy tym sprowadzać się jedynie do strony 

negatywnej, akcentującej potrzebę odpowiedniego miarkowania 

dokonywanych ograniczeń. Należy w nim widzieć także stronę 

pozytywną, związaną z dążeniem do wskazania (określenia) pewnego 

nienaruszalnego rdzenia danego prawa lub wolności
2
. Jak podkreśla 

Trybunał Konstytucyjny ów „rdzeń” musi pozostawać wolny od 

ingerencji prawodawcy nawet wtedy, gdy działa on w celu ochrony 

wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U., poz. 483 ze zm.), zwana 

dalej: Konstytucją RP lub w innym przepisie konstytucyjnym. A zatem 

                                                      
1
 K. Klecha, Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 

2009, s. 220.  
2
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 I 1999 roku, sygn. akt P 2/98, 

LEX nr 36155. 
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żadne względy - nawet konstytucyjne - nie mogą uzasadniać naruszenia 

istoty prawa lub wolności, których ochronę gwarantuje Konstytucja RP
3
. 

Naruszenie istoty prawa nastąpi w razie ograniczenia podstawowych 

uprawnień składających się na treść danego prawa i uniemożliwi 

realizowanie przez to prawo funkcji, jaką ma ono spełnić w porządku 

prawnym opartym na założeniach wskazanych w art. 20 Konstytucji RP
4
. 

 Odnosząc się do wolności gospodarczej należy stwierdzić, że jest 

ona stanem naturalnym, który w pewnym okresie rozwoju społeczeństwa, 

został poddany procesowi samouświadomienia
5
. Koncepcja wolności 

gospodarczej stanowi równocześnie jedną z kluczowych zasad 

konstytucyjnych. Jej umiejscowienie w rozdziale I Konstytucji RP, 

wskazuje ponadto na jej ustrojowy charakter
6
. Zasada wolności gospo-

darczej polega na przyjęciu generalnej klauzuli, zgodnie z którą każda 

działalność gospodarcza i wykonywana przez różne podmioty jest 

dozwolona, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa o randze 

ustawy, nie wprowadzają wyjątków
7
. K. Pawłowicz utożsamia wolność 

gospodarczą z prawami człowieka. Jej zdaniem, tyczy się ona wolności 

od ingerencji państwa w obszarze działalności ekonomicznej człowieka, 

w tym prawa do swobodnego rozpoczynania i prowadzenia działalności 

gospodarczej w dowolny sposób i w dowolnych formach organizacyjno-

prawnych, jak również wolność od ingerencji i utrudnień ze strony 

innych jednostek
8
. Z kolei zgodnie ze stanowiskiem R. Biskupa, istotą 

zasady wolności działalności gospodarczej jest założenie, że stanowi ona 

granicę kreacyjnego działania ustawodawcy, który nie może ustanawiać 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej na takim poziomie, 

który przyczyniłby się do powstania faktycznego jej ograniczenia
9
. 

                                                      
3
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 X 2000 roku P 8/99, OTK 

2000/6/190.  
4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 I 1999 roku, sygn. akt P 2/98, 

LEX nr 36155. 
5
 R. Biskup, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Lublin 2011,  

s. 106. 
6
 K. Kucharski, Istota wolności działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa 

Publicznego” 2011, nr 4, s. 48. 
7
 C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995,  

s. 26-27.  
8
 K. Pawłowicz, Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej, [w:] 

Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, red. A. Rzepliński, Warszawa 

1994, s. 69 i nast.  
9
 R. Biskup, op. cit., s. 181.  
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 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego widoczny jest 

pogląd, zgodnie z którym, istotą wolności prowadzenia działalności 

gospodarczej rozumianej jako publiczne prawo podmiotowe jest swoboda 

podmiotu prawa prywatnego podjęcia oraz wykonywania tej działalności. 

Zarówno na organach władz publicznych, jak i na innych podmiotach 

prawa spoczywa z kolei obowiązek powstrzymywania się od ingerowania 

- w formie działań prawnych i/lub faktycznych - w dziedzinę wolnej 

gospodarki. Trybunał Konstytucyjny konstatuje, iż istotę wolności 

działalności gospodarczej sprowadzić można do możliwości 

podejmowania i prowadzenia działalności, której zasadniczym celem jest 

osiągnięcie zysku. Z założenia więc jest to działalność o charakterze 

zarobkowym
10

. 

 Istota ta wynika również z przepisu art. 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze 

zm.), zwaną dalej: Prawem przedsiębiorców. Tworzy on swoistą triadę 

będącą emanacją przedmiotowej wolności, na którą składa się 

podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej.  

Ograniczenia wolności działalności gospodarczej  

 Wolność działalności gospodarczej nie stanowi prawa 

absolutnego i może podlegać – przy kumulatywnym spełnieniu 

przesłanek wskazanych w art. 22 Konstytucji RP – pewnym 

ograniczeniom. Trybunał Konstytucyjny uważa za oczywiste, że 

działalność gospodarcza, ze względu na jej charakter, a zwłaszcza na 

bliski związek zarówno z interesami innych osób, jak i interesem 

publicznym może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom w stopniu 

większym niż prawa i wolności o charakterze osobistym bądź 

politycznym. Istnieje w szczególności legitymowany interes państwa  

w stworzeniu takich ram prawnych obrotu gospodarczego, które pozwolą 

zminimalizować niekorzystne skutki mechanizmów wolnorynkowych, 

jeżeli skutki te ujawniają się w sferze, która nie może pozostać obojętna 

dla państwa ze względu na ochronę powszechnie uznawanych wartości
11

. 

M. Szydło podkreśla, że „ograniczenie (naruszenie) przez państwo (jako 

przez podmiot zobowiązany) wolności działalności gospodarczej (będącą 

określoną wolnością podstawową) polega na ograniczeniu (naruszeniu) 

                                                      
10

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 I 2010 roku, sygn. akt SK 35/08, 

OTK-A 2010/1/2.  
11

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 IV 1998 roku, sygn.  akt K 10/97, 

OTK 1998/3/29.  
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przezeń któregoś z tych praw do czegoś, które stanowią element struktury 

prawnej wolności działalności gospodarczej”
12

.  

 Analizując kwestię ograniczenia wolności działalności 

gospodarczej należy zadać pytanie czy można przez nią rozumieć także 

zakaz jej prowadzenia. Wydawać by się bowiem mogło, że są to 

sformułowania o odmiennym zakresie pojęciowym.  Zdaniem Rzecznika 

Praw Obywatelskich, zakaz jest zupełnie czymś innym niż ograniczenie 

prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku „zakazu” 

działalność gospodarcza danego rodzaju w ogóle nie może być 

prowadzona. W sytuacji zaś „ograniczenia” taka działalność może być 

prowadzona po spełnieniu określonych warunków
13

. Z kolei C. Kosikow-

ski zaznacza, że zakaz podejmowania działalności gospodarczej stanowi 

zaprzeczenie istnienia wolności gospodarczej
14

. Autor ten dopuszcza 

jednak wprowadzenie tego typu rozwiązań prawnych. Wyróżnia 

bezwzględne i względne zakazy podejmowania działalności 

gospodarczej. Wskazuje, że tych pierwszych jest stosunkowo niewiele  

i mówi o nich w odniesieniu do czynności i działań zabronionych przez 

prawo (w szczególności czyny przestępne z wyłączeniem wykroczeń, czy 

też podejmowanie działalności przez osoby nieletnie, ubezwłasnowol-

nione)
15

. Podobnie do powyższej kwestii podchodzi Trybunał Konsty-

tucyjny, który w jednym z orzeczeń wyraził zapatrywanie zgodnie  

z którym, właściwe ograniczenia wolności prowadzenia działalności 

gospodarczej to takie regulacje prawne, które formułują bezwzględne lub 

względne zakazy podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej. Zakazy o charakterze bezwzględnym mogą dotyczyć 

zarówno aspektu podmiotowego, jak i przedmiotowego analizowanej 

wolności. Zakazy i ograniczenia o charakterze względnym natomiast 

mają inny charakter, gdyż istnieje możliwość ich uchylenia na wniosek 

zainteresowanego podmiotu i po spełnieniu przez niego ustawowych 

warunków podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej
16

. W po-

wyższą koncepcję wpisuje się także pogląd K. Zaradkiewicza, który 

                                                      
12

 M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, 

Bydgoszcz-Wrocław 2011, s. 74.  
13

 Confer: Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 4 czerwca 2020 roku, znak: VII.565.461.2020.ST, https://www.rpo.gov.pl, 

dostęp: 6 VI 2020, s. 42.  
14

 C. Kosikowski, op. cit., s. 76-77. 
15

 Ibidem, s. 77.  
16

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 I 2010 roku, sygn. akt SK 35/08, 

OTK-A 2010/1/2.  
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uważa, że ograniczeniem działalności gospodarczej jest każdy zakaz 

prowadzenia określonego typu działalności przez podmioty prywatne. 

Ograniczenia tego typu mogą być wprowadzane w związku z ochroną 

innych wartości podstawowych i podlegają ocenie w kontekście przepisu 

art. 22 i 31 ust. 3 Konstytucji RP
17

. 

 Odmienne stanowisko przedstawia P. Winczorek. Zdaniem 

autora przepis art. 22 Konstytucji RP „dopuszcza jedynie ograniczenie 

wolności gospodarowania, nie zaś jej zniesienie. Stopień dozwolonego 

ograniczenia nie jest tu określony. Można jednak założyć, że nie może 

ono być posunięte tak daleko, by praktycznie niweczyć samą istotę tej 

wolności (…)”
18
. W podobnym tonie wypowiada się M. Szydło, który 

uważa, że ograniczenie przez państwo wolności działalności 

gospodarczej może również przejawiać się – przynajmniej teoretycznie – 

na wprowadzeniu całkowitego zakazu wykonywania działalności 

gospodarczej. Uregulowanie przez prawodawcę zupełnego zakazu 

stanowiłoby ograniczenie najdalej idące, będące de facto zanegowaniem 

wolności działalności gospodarczej jako wolności fundamentalnej.   

M. Szydło podkreśla przy tym, że ograniczenie tego rodzaju mogłoby być 

niedopuszczalne z punktu widzenia przepisu art. 31 ust. 3 zd. 2 

Konstytucji RP, stanowiącego o zakazie naruszania przez organy władzy 

publicznej istoty wolności i praw
19

. Z kolei zdaniem K. Klechy, „z zasady 

wolności działalności gospodarczej wynika niedopuszczalność 

wprowadzenia zakazów podejmowania lub prowadzenia działalności 

gospodarczej. Wyjątek od tej reguły powinien zostać sformułowany na 

poziomie konstytucyjnym, tak jak się to dzieje w przypadku zgody 

ustrojodawcy na tworzenie monopoli”
20

. Dodatkowo zdaniem autorki,  

za naruszenie zasady wolności działalności gospodarczej nie powinien 

być uznawany zakaz podejmowania działalności gospodarczej mający na 

celu ochronę podmiotów słabszych (małoletni, osoby 

ubezwłasnowolnione) jak również zakaz jej podejmowania lub 

prowadzenia będący konsekwencją naruszenia przez przedsiębiorcę 

                                                      
17

 K. Zaradkiewicz, Komentarz do art. 20 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja RP. 

Tom I. Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 558.    
18

 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 35.  
19

 Vide: M. Szydło, op. cit., s. 76. 
20

 K. Klecha, op. cit., s. 224.  
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przepisów prawa, ponieważ wolność działalności gospodarczej podlega 

ochronie wyłącznie w granicach prawa
21

.  

Przesłanki ograniczenia wolności działalności gospodarczej 

 Przepis art. 22 Konstytucji RP wskazuje explicite,  

że ograniczenie wolności działalności gospodarczej może nastąpić przy 

kumulatywnym spełnieniu dwóch przesłanek. Po pierwsze, może to 

nastąpić tylko w drodze ustawy. Po drugie, może to nastąpić tylko ze 

względu na ważny interes publiczny. Kształt przepisu art. 22 Konstytucji, 

w szczególności podwójne użycie słowa „tylko”,  wskazuje więc  

że ograniczenie to ma charakter wyjątkowy
22

.  

 Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego,  sformułowanie „w drodze 

ustawy” oznacza, że do ograniczenia wolności dojść może w każdym 

razie przy wykorzystaniu ustawy, bez której konstruowanie ograniczenia 

w ogóle nie może mieć miejsca, ale która może jedynie legitymować 

ograniczenie dokonane - na podstawie ustawy - w rozporządzeniu
23

. 

Należy jednak mieć na uwadze, że wszystkie istotne elementy danego 

rozwiązania prawnego powinny być uregulowane bezpośrednio  

w ustawie, zaś do unormowania w drodze rozporządzenia mogą zostać 

przekazane tylko te sprawy, które nie mają istotnego znaczenia dla jej 

konstrukcji
24

. 

 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie 

znalazło wyraz zapatrywanie, że nie ma takich materii, w których 

mogłyby być stanowione regulacje podustawowe, bez uprzedniego 

ustawowego unormowania tych materii
25
. Odesłanie do rozporządzenia 

dla unormowania kwestii szczegółowych jest więc zasadniczo 

dopuszczalne, jednakże przy regulowaniu wolności działalności 

gospodarczej zakres materii pozostawionych do unormowania  

w rozporządzeniu musi być węższy niż zakres ogólnie dozwolony na tle 

                                                      
21

 Ibidem, s. 234. 
22

 Vide: P. Winczorek, op. cit., s. 35. 
23

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 VII 2006 roku, sygn. akt P 

24/05, OTK-A 2006/7/87.  
24

 Confer: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 III 2002 roku, sygn. akt P 

7/00, LEX nr 54047.  
25

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 VI 2001 roku, sygn. akt U 6/00, 

LEX nr 48448.  
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art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a unormowanie ustawowe powinno 

odpowiadać zasadzie określoności
26

. 

 Przechodząc do pojęcia „ważnego interesu publicznego”  

w pierwszej kolejności należy podkreślić, że jest ono bezsprzecznie 

niedookreślone, a jednocześnie stanowi swoistego rodzaju klauzulę 

generalną
27

.  

 Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że interes publiczny należy 

rozumieć wyłącznie jako dobro ogółu czyli całego społeczeństwa lub 

społeczności regionalnej
28
. Wzbogacenie tylko niektórych członków 

społeczności lokalnej kosztem wspólnoty stanowi raczej przykład 

naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej, aniżeli realizacji dobra 

ogółu
29

. Nieco inaczej kwestię tę postrzega M. Szydło, który uważa,  

że „interesem publicznym jest dobro i korzyść jednostek,  

w szczególności zaś zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, pod tym 

wszakże warunkiem, że tego rodzaju dobro, korzyść czy też stan 

zaspokojenia potrzeb dotyczy – nawet jeżeli nie w równej mierze – 

możliwie dużej liczby ludzi, którzy w danej sytuacji mogą być 

potencjalnie zainteresowani, czy też dotknięci określonymi działaniami 

państwa, przy równoczesnym wywołaniu zła lub też krzywdy  

u relatywnie niewielkiego kręgu osób”
30
. Interes publiczny jest więc 

budowany na interesie jednostek i uzyskuje status „publicznego”,  

gdy stan dobra jednostek staje się w dużej mierze powszechnym.  

 Należy także zaznaczyć, że ustrojodawcy nie chodziło o interes 

publiczny jako taki, lecz o jego kwalifikowaną postać, czemu dał wyraz 

przez użycie przymiotnika „ważny”. Jak zauważa M. Magdziarczyk samo 

pojęcie „interes publiczny” jest nieostre i trudne do zdefiniowania, tym 

bardziej więc trudno stwierdzić jaki interes publiczny należy uznać za 

posiadający przymiot ważności
31
. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny 

                                                      
26

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 IV 2001 roku, sygn. akt U 7/00, 

LEX nr 46872.  
27

 M. Szydło, op. cit., s. 165.  
28

 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 I 1996 roku, sygn. akt K 

18/95, LEX nr 25522.  
29

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 IV 2000 roku, sygn. akt K 8/98, 

OTK 2000/3/87.  
30

 M. Szydło, op. cit., s. 176.  
31

 M. Magdziarczyk, Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Opole 2013, s. 103.  
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„w płaszczyźnie materialnej ograniczenie wolności działalności 

gospodarczej jest uzależnione od istnienia przemawiającego  

za ograniczeniem ważnego interesu publicznego. Zarówno w doktrynie, 

jak i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przesłanka »ważności« 

interesu publicznego utożsamiana jest z zasadą proporcjonalności,  

co oznacza, że cel regulacji ustawowej powinien znajdować uzasadnienie  

w konstytucyjnej aksjologii, a środki powinny pozostawać  

w odpowiedniej proporcji do zamierzonego rezultatu”
32

.  

 Podkreślenia wymaga fakt, że odwołanie się do kategorii interesu 

publicznego w art. 22 Konstytucji RP nie oznacza jednak pozostawienia 

ustawodawcy swobody w określaniu rodzaju chronionego interesu. Przy 

ustaleniu jego zawartości muszą być brane pod uwagę inne regulacje 

konstytucyjne, a także hierarchia wartości wynikająca z koncepcji demo-

kratycznego państwa prawnego
33
. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, 

wolność działalności gospodarczej, jako zasada ustroju RP ma inny, 

„szerszy” wymiar i inny stopień abstrakcji niż wolności i prawa 

konstytucyjne wymienione w przepisie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Nie 

zmienia to jednak faktu, że - z jednej strony - każdy przypadek 

konieczności ochrony dóbr wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 

mieści się w klauzuli „ważnego interesu publicznego” w rozumieniu  

art. 22 Konstytucji. Natomiast patrząc z drugiej strony stwierdzić należy, 

że w zakresie „ważnego interesu publicznego” mieszczą się również 

wartości nie wymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.  

W konsekwencji zakres dopuszczalnych ograniczeń wolności 

działalności gospodarczej jest - przynajmniej patrząc pod kątem 

materialnych podstaw ograniczeń - szerszy od zakresu dopuszczalnych 

ograniczeń tych wolności i praw, do których odnosi się art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP
34

.  

Ochrona zdrowia publicznego 

 Jak zostało wspomniane, ograniczenia wolności działalności 

gospodarczej mogą zostać wprowadzone ze względu na ważny interes 

publiczny, a więc zwłaszcza ze względu na przesłanki wymienione  

w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, tj. ochronę bezpieczeństwa lub porządku 

                                                      
32

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 XII 2006 roku, sygn. akt SK 

25/05, OTK-A 2006/11/169. 
33

 A. Żurawik, Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warszawa 2013, s. 71. 
34

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 IV 2003 roku, sygn. akt SK 

24/02, OTK-A 2003/4/33.  
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publicznego, ochronę środowiska, zdrowia publicznego, wolności i praw 

innych osób
35
. W pojęciu ważnego interesu publicznego, o którym mowa 

w przepisie art. 22 Konstytucji RP mieści się zatem niewątpliwie ochrona 

zdrowia ludzkiego
36
. Co więcej, w orzecznictwie Trybunału Sprawiedli-

wości UE dominuje pogląd, zgodnie z którym w ujęciu ograniczenia 

wolności gospodarczej, ochronie zdrowia publicznego należy 

bezsprzecznie nadać przeważające znaczenie nad względami natury 

ekonomicznej
37

.  

 Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Światową Organizację 

Zdrowia, „zdrowie, to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, 

lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego  

i społecznego”
38
. Wiążąc zdrowie z interesem publicznym należy wska-

zać, że musi się ono tyczyć większej liczby osób. Pojęcia zdrowia 

publicznego „nie można odnosić do stanu zdrowia organizmu, a tym 

bardziej traktować go jako sumę zdrowia poszczególnych osób. Chodzi 

tu bowiem o pewien stan, w przypadku zaistnienia którego może 

wystąpić z dużym prawdopodobieństwem zagrożenie zdrowia większej 

liczby osób jednocześnie. Przy czym ustalenie tego prawdopodobieństwa 

powinno odbywać się na podstawie aktualnej wiedzy medycznej  

i doświadczenia życiowego”
39
. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, 

przez ochronę zdrowia publicznego należy w szczególności rozumieć 

obowiązek usuwania przez władze publiczne zarówno zewnętrznych 

zagrożeń zdrowia jednostek, jak i eliminację pokus skłaniających do 

dobrowolnego (świadomego lub nie) niszczenia swojego zdrowia
40

. 

 Jak zaznacza K. Klecha, możliwość ograniczenia ustrojowych 

praw i wolności jednostki ze względu na ochronę zdrowia trzeba 

powiązać z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia. Wolność 

                                                      
35

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 dnia X 2014 roku, sygn. akt SK 

20/12, LEX nr 1523340.  
36

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 III 2019 roku, sygn.  

akt II GSK 15/17, LEX nr 2636553.  
37

 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 IV 2012 roku, sygn. C-221/10  

P, pkt 99, LEX nr 1131300.  
38

 Zdrowie, http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/index.php?c=article&id=-

9&pdf=1, dostęp: 11 VI 2020.  
39

 B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę 

środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006, s. 124.  
40

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 IV 2011 roku, sygn. akt P 26/09, 

LEX nr 824078.  
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działalności gospodarczej może zostać zatem ograniczona dla celów 

prewencji zagrożeniom zdrowia lub też w celu niepogorszenia 

istniejącego stanu
41
. Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, każdy ma 

prawo do ochrony zdrowia, zaś władze publiczne są obowiązane do 

zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla 

zdrowia skutkom degradacji środowiska. 

Epidemia choroby COVID-19 

 Zgodnie z definicją zwartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 

„epidemia” oznacza nagłe pojawienie się wśród ludności (także zwierząt) 

na danym obszarze i w określonym czasie wzrostu liczby zachorowań na 

daną chorobę, najczęściej zakaźną
42
. Za chorobę taką bez wątpienia nale-

ży uznać COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (tzw. 

koronawirus). Mając zaś na uwadze, iż dany artykuł naukowy odnosi się 

wyłącznie do zagadnień prawnych występujących na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej, właściwszym wydaje się posługiwanie 

pojęciem epidemii aniżeli pandemii.  

 Kwestia zwalczania chorób epidemicznych uregulowana została 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 ze 

zm.), zwaną dalej: ustawą zakaźną. Określa ona bowiem zasady i tryb 

zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym 

zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej 

oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych  

w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się 

zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na 

zakażenie (art. 1 pkt 1 ustawy zakaźnej). Stosownie do przepisu art. 46 

ust. 2 ustawy zakaźnej, jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia 

występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia 

epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze 

rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu  

z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z art. 46 ust. 4 pkt 3 ustawy 

zakaźnej, w rozporządzeniu takim można ustanowić m.in. czasowe 

ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy.  

                                                      
41

 K. Klecha, op. cit., s. 224. 
42

 Epidemia, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pl/epidemia, 

dostęp: 4 VI 2020.  
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 Mając na uwadze ww. uprawnienie, jak również epidemię 

choroby COVID-19, Minister Zdrowia wydał w dniu 20 marca 2020 roku 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), zwane dalej: 

rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku. Bazując na ustawowym 

upoważnieniu, ustanowiono w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a-g ww. rozporządzenia 

czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów Prawa przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, enu-

meratywnie wymienionych rodzajów działalności
43

. Dodatkowo, w okre-

sie od dnia 21 marca 2020 roku do odwołania w obiektach handlowych  

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2 

ustanowiono czasowe 

ograniczenie: handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej,  

z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na 

sprzedaży określonych towarów; prowadzenia działalności usługowej 

najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których 

przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, 

bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub 

gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu  

i dostarczaniu żywności oraz prowadzenia handlu detalicznego lub 

                                                      
43

 Działalność gospodarcza polegająca na przygotowywaniu i podawaniu 

posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym 

własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujęta 

w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem 

realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na 

wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej 

lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne 

jednostki; związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi 

jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności 

polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów  

i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujęta w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 82.30.Z); twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi 

formami kultury i rozrywki (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 

90.0); związana ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujęta w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na 

prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów 

nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness; związanej z projekcją filmów 

lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach 

oraz działalności klubów filmowych (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

w podklasie 59.14.Z); związana z konsumpcją i podawaniem napojów (ujęta  

w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30); związana z 

prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych.  
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prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych (§ 6 ust. 3 

pkt 1-3 ww. rozporządzenia).  

 Warto podkreślić, że dalszej części ww. rozporządzenia 

wskazano, że ograniczenia te polegają de facto na całkowitym zakazie 

prowadzenia działalności (§ 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ww. 

rozporządzenia). Zdaje się zatem, że autentycznym celem prawodawcy 

było zakamuflowane zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej.  

 Co więcej, na mocy przepisu art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U., poz. 374 ze zm.), 

zwaną dalej: ustawą COVID, dodano do ustawy zakaźnej po art. 46 nowe 

art. 46a-46f. Zgodnie z przepisem art. 46a ustawy zakaźnej,  w przypadku 

wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego  

o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania 

właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek 

samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze 

rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów: zagrożony obszar 

wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub 

stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych rozwiązań -  

w zakresie określonym w art. 46b - mając na względzie zakres 

stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu 

państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

W przedmiotowym rozporządzeniu można m.in. ustanowić czasowe 

ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy 

(art. 46b pkt 1 w zw. z art. 46 ust. 4 pkt 3 ustawy zakaźnej) oraz czasowe 

ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców  

(art. 46b pkt 2 ustawy zakaźnej).  

 Aktem prawa powszechnie obowiązującego o którym mowa 

powyżej było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U., poz. 566 ze zm.), 

zwane dalej: rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 roku. Ustalono  

w nim, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (§ 1 ww. rozporządzenia). W § 8 ust. 1 pkt 1 ww. 
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rozporządzenia, oprócz działalności wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1  

lit. a-g rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku, ustanowiono także 

czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, 

dodatkowych, enumeratywnie wymienionych kategorii działalności 

gospodarczej
44

. 

 Ponadto, w § 8 ust. 2 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, ustanowiono 

podobne, czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej 

w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
,  

jak miało to miejsce w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 roku. 

 Analogicznie jak w przypadku § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  

z dnia 20 marca 2020 roku, w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 rozporządzenia  

z dnia 31 marca 2020 roku przewidziano, że ograniczenia te polegają na 

całkowitym zakazie prowadzenia działalności. W przypadku zaś 

działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm.), wprowadzono 

całkowity zakaz jej prowadzenia, z wyłączeniem realizacji usług 

polegających na zapewnieniu miejsca zakwaterowania dla osób: objętych 

kwarantanną lub izolacją; wykonujących zawód medyczny w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz w związku z wykonywaniem 

przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych,  

lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności 

rolniczej (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 roku).  

 Ograniczenie działalności gospodarczej poprzez całkowity zakaz 

jej prowadzenia utrzymywany był także (choć w coraz mniejszym 

zakresie) w kolejnych rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

                                                      
44

 Działalność związana z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi 

(ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z); związana  

z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujęta w Polskiej Klasyfikacji 

Działalności w podklasie 96.09.Z); usługowa związana z poprawą kondycji 

fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z); 

związana z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238). 
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z wystąpieniem stanu epidemii z dnia: 10 kwietnia 2020 roku  

(Dz.U., poz. 658 ze zm.), 19 kwietnia 2020 roku (Dz.U., poz. 697 ze 

zm.), 2 maja 2020 roku (Dz.U., poz. 792 ze zm.), 16 maja 2020 roku 

(Dz.U., poz. 878 ze zm.) oraz 29 maja 2020 roku (Dz.U., poz. 964 ze 

zm.). 

 Zaznaczyć trzeba, że upoważnienie ustawowe uprawniające 

zarówno Ministra Zdrowia jak i Radę Ministrów do wydania stosownego 

rozporządzenia, pozwala wyłącznie czasowo ograniczyć prowadzenie 

działalności gospodarczej. Przepisy te nie przewidują natomiast 

rozwiązania polegającego na ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej poprzez jej zakazanie. Trudno logicznie uzasadnić 

konstrukcję prawną polegającą na ograniczeniu czegoś poprzez całkowity 

zakaz, który jest sui generis rozwiązaniem bardziej restrykcyjnym.  

Podsumowanie  

 Ograniczenia wolności działalności gospodarczej mogą zostać 

wprowadzone ze względu na ważny interes publiczny w zakresie którego 

niewątpliwie mieści się ochrona zdrowia ludzkiego. Obok życia, stanowi 

ono bowiem najwyższą wartość, której należy nadać prymat nad prawami 

ekonomicznymi. Ochrona zdrowia publicznego realizowana jest m.in. 

poprzez działania mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi. Implikuje to zatem twierdzenie, że walka  

z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mieści się w kategorii ważnego 

interesu publicznego o którym stanowi przepis art. 22 Konstytucji RP,  

a zatem uzasadnia ona ograniczenie działalności gospodarczej.  

 Nie należy jednak tracić z pola widzenia, że przywołany wyżej 

przepis wymaga, aby ograniczenie nastąpiło w drodze ustawy, zaś  

w rozporządzeniu do niej można jedynie uszczegółowić ogólne zasady  

z niej wynikające. Z pozoru mogłoby się zatem wydawać, że akty 

wydane zarówno przez Ministra Zdrowia jak i Radę Ministrów 

odpowiadają przepisom powszechnie obowiązującego prawa. 

Przedmiotowe rozporządzenia, w zakresie o którym mowa w niniejszym 

artykule naukowym, zostały jednak wydane z jawnym przekroczeniem 

upoważnienia ustawowego i nie stanowią wykonania ustawy zakaźnej. 

Wprowadzają bowiem do systemu prawnego treści, które nie są znane 

ustawie z której wynikają (całkowity zakaz prowadzenia działalności ze 

względu na stan epidemii). Mając więc na uwadze przekroczenie przez 

dane organy upoważnienia wynikającego z art. 46 ust. 2 w zw. z art. 46 
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ust. 4 pkt 3 oraz 46a w zw. z art. 46b pkt 1 i 2 ustawy zakaźnej, 

dopuszczono się naruszenia przepisu art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.  

 Zdaniem autora, poprzez wydanie ww. aktów wykonawczych, 

doszło również do wkroczenia w istotę konstytucyjnej zasady wolności 

działalności gospodarczej. Wprowadzono bowiem, w odniesieniu do 

określonych profesji, całkowity zakaz ich wykonywania. Faktyczne 

prowadzenie działalności gospodarczej wchodzi zaś w skład triady 

tworzącej jej jądro. Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym  

w pełnym składzie zaznaczył, że do ograniczenia wolności działalności 

gospodarczej odnoszą się wspólne dla wszystkich konstytucyjnych 

wolności i praw, określone w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 

materialnoprawne przesłanki ograniczenia wolności działalności 

gospodarczej, a także zawarte w powyższym przepisie: nakaz 

proporcjonalności oraz zakaz naruszania istoty wolności i praw
45

. Ogra-

niczenie nie może zatem prowadzić do wypaczenia danej wolności, co też 

nastąpiło w tym przypadku.  

 Warto dodać, że prawodawca może wkroczyć w istotę wolności 

działalności gospodarczej, jednakże może to uczynić wyłącznie przy 

użyciu środków prawnych akceptowanych przez Konstytucję RP. Zakaz 

naruszenia owej istoty, co do zasady jest wyłączony w przypadku 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego (stan wojenny, stan wyjątkowy lub 

stan klęski żywiołowej)
46
. Zważając na analizowane zagadnienia, szcze-

gólną uwagę należy zwrócić na ten ostatni. W celu zapobieżenia skutkom 

katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski 

żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić 

na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na 

części albo na całym terytorium państwa (art. 232 Konstytucji RP). Jak 

zauważa P. Winczorek, katastrowa naturalna wywoływana jest przez siły 

przyrody nad którymi człowiek nie zdołał zapanować. Do sił tych należy 

zaliczyć m.in. epidemię
47

.  

 W sposób bardziej szczegółowy materia ta została uregulowana 

w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej  

(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897 ze zm.). Przedmiotowy akt normatywny 

przewiduje wprost możliwość ograniczenia wolności i praw człowieka  

                                                      
45

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 X 2010 roku, sygn. akt Kp 1/09, 

OTK-A 2010/8/74.  
46

 Art. 229 ust. 1 Konstytucji RP.  
47

 P. Winczorek, op. cit., s. 295.  
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i obywatela m.in. poprzez zawieszenie działalności określonych 

przedsiębiorców jak również poprzez nakaz lub zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej określonego rodzaju (art. 20 i 21ust. 1 pkt 1 i 2 

ww. ustawy).  
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Abstrakt  

 Pandemia koronawirusa zmienia świat, w którym żyliśmy, ale 

przede wszystkim też medycynę, która służy nam wszystkim. Jak więc 

wygląda działalność systemu ochrony zdrowia w obliczu pandemii? Na 

to pytanie trzeba odpowiedzieć przede wszystkim biorąc pod uwagę 

historię związaną ze służbą zdrowia w Polsce, jak i szczegółowo 

analizując budowę całego obowiązującego systemu. W efekcie 

prowadzonych rozważań, same nasuwają się możliwe do dostrzeżenia 

wady. Niewątpliwie, panująca pandemia odciśnie znaczne piętno na 

kondycji systemu zdrowotnego w Polsce. Należy wziąć pod uwagę 

sytuację w jakiej znajduje się personel medyczny, przeanalizować 

doraźne rozwiązania proponowane przez rząd i zastanowić się, co 

należałoby zrobić, aby trwale zreformować tak bardzo źle rokujący polski 

system ochrony zdrowia. Prowadząc rozważania na temat 

wszechobecnego wirusa, należy skupić się na jego wpływie na 

informatyzację sfery zdrowia, czego najlepszym dowodem są 

wprowadzane co raz szerzej projekty e-zdrowia. Również poruszyć 

należy temat telemedycyny, możliwości udzielania teleporad, 

zwiększenia realnego bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i samych 

pacjentów poprzez zmniejszenie osobistych kontaktów w przychodniach. 

Omawiając wskazaną tematykę, należy wziąć pod lupę sytuacje, kiedy 

lekarz może zostać delegowany do pracy przy zwalczaniu skutków 

pandemii. Warta poruszenia wydaje się też tematyka związana  

z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej przez lekarza,  

w związku z działaniami podejmowanymi w walce z koronawirusem. 

Wreszcie, trzeba się pochylić nad tematem dogłębnej reformy systemu, 
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możliwości jej wykonania i sposobu jej przeprowadzenia. Wszystko to 

nie zapominając o tym, że zachowanie zdrowia stanowi obok szczęścia 

rodzinnego najważniejszą życiową wartość. 

Słowa kluczowe:  

wirus, pandemia, system ochrony zdrowia , telemedycyna, zdrowie 

Abstract  

 The coronavirus pandemic changes, the world we lived in, but 

most of all medicine that serves us all. So what does the healthcare 

system look like in the face of a pandemic? This question must be 

answered first and foremost taking into account the history of health care 

in Poland and in detail analyzing the construction of the entire health care 

system. After the above considerations, the shortcomings occurring in the 

above system will themselves appear. Undoubtedly, the prevailing 

pandemic will leave a significant impact on the condition of the health 

system in Poland. It is necessary to take into account the situation in 

which medical personnel find themselves, analyze the ad hoc solutions 

proposed by the government and think about what should be done to 

permanently reform such a very poor prognosis health system. When 

considering the ubiquitous virus, one should focus on its impact on the 

computerization of health care, which is best demonstrated by the 

increasingly widespread e-health projects. The subject of telemedicine, 

the possibility of providing tele-advice, increasing the real security of 

both staff and patients by reducing personal contacts in outpatient clinics 

should also be discussed. Also, when discussing the indicated topics, it is 

necessary to look at the situations when a doctor may be delegated to 

work in combating the effects of a pandemic, also the topics related to the 

possibility of criminal liability by the doctor in connection with actions 

taken in the fight against coronavirus should be considered. Finally, we 

should look at the subject of the in-depth reform of the system, its 

feasibility and how it will be implemented. And all this without forgetting 

that keeping health is next to family happiness, the most important life 

value. 

Key words:  

virus, pandemic, healthcare system, telemedicine, health 
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1. Historia oraz ogólna charakterystyka polskiego systemu ochrony 

zdrowia 

  Aby móc przeprowadzić prawidłowe rozważania na powyższy 

temat, należy najpierw pochylić się nad przepisami, opisującymi co to  

w zasadzie jest system ochrony zdrowia. Według ustawy zasadniczej, 

konkretnie jej art. 68: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 

zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej 

ze środków publicznych”
1
. Również przytoczenie kolejnego paragrafu 

wydaje się w obecnej sytuacji całkowicie uzasadnione: „władze 

publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych  

i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 

środowiska”
2
. Przechodząc do przedstawienia definicji wskazanego sys-

temu, należy stwierdzić, że jest to: „uporządkowany zbiór zasobów 

tworzących zorganizowaną całość, odpowiednio finansowaną  

i zarządzaną mającą na celu zapewnienie opieki medycznej oraz poprawę 

stanu zdrowia społeczeństwa”
3
. 

 Współczesne państwa jako priorytet traktować powinny rozwój 

ochrony zdrowia. Związane z nią zagadnienia stają się przedmiotem 

badań wielu naukowców m.in. z dziedziny prawa, politologii, medycyny 

czy ekonomii. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że polski system 

ochrony zdrowia wymaga głębokiej reformy. Jej brak od wielu już lat jest 

tłumaczony przez rządzących polityków m.in. trudną sytuacją budżetową, 

brakiem wystarczającej sejmowej większości do przeprowadzenia zmian, 

a także ciągłym ulepszaniem wizji systemu.  

 Decydujący wpływ na kształt polskiej służby zdrowia miały 

również paradoksalnie przeobrażenia polityczne zachodzące podczas  

II Wojny Światowej i zaraz po niej. Polska w wielu aspektach jest słabiej 

rozwinięta niż inne państwa Europy, które mogły spokojnie budować 

swoją niezależność, skupiać się na tworzeniu jak najlepszego systemu,  

a nie bronić swojej suwerenności. Jednak taki stan rzeczy również ma 

swoje zalety. Polska może korzystać teraz z doświadczeń innych państw, 

                                                      
1
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 

poz. 483).  
2
 Ibidem.  

3
 A. Wojtczak, Systemy Opieki Zdrowotnej w Świecie, organizacja  

i finansowanie, https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/10/A.Wojt-

czak.pdf, s. 2, dostęp 02.06.2020 r. 
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wzorować swoje reformy na sprawdzonych już rozwiązaniach, popełniać 

mniej kosztownych błędów.  

 W budowie systemu zdrowotnego możemy wyróżnić kilka 

struktur, a jego najważniejszym zadaniem jest dbałość o zdrowie 

obywateli. W doktrynie wskazuje się zazwyczaj podział systemu na  

3 grupy: płatnika, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców. 

Najważniejszym elementem polityki zdrowotnej jest efektywność 

działania systemu bez generowania wydatków na dużym poziomie. 

Forowana jest koncepcja solidaryzmu, polegająca na takim udziale 

obywateli w kosztach zdrowotnych, aby każdy miał zapewniony równy 

dostęp do opieki medycznej. Państwo roztacza swoistą ochronę nad 

obywatelem, przyznając mu uprawnienia do świadczeń zdrowotnych  

w razie zagrożenia życia bądź zdrowia. Dotyczy to wszystkich obywateli, 

co świadczy o powszechności tych regulacji. 

 Ze względu na specyficzny charakter świadczeń zdrowotnych, 

szybki i nieustanny rozwój medycyny, sytuację demograficzną  

i nasilające się rozczarowanie pacjentów, reforma systemu ochrony 

zdrowia jest bardzo trudna. Jednak konieczne są ciągłe zmiany mające 

poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia, zmniejszyć generowane 

koszty, poprawić zadowolenie pacjentów ze świadczonych wobec nich 

usług. Efektem szeroko zakrojonych dyskusji jest postulowane coraz 

częściej rozwiązanie, mówiące o połączeniu systemu prywatnego  

i publicznego, co dałoby efekt szerokiego równouprawnienia wśród osób 

chorych oraz poprawy efektywności świadczenia usług medycznych na 

rynku.  

 Kształtowanie się współczesnego polskiego systemu ochrony 

zdrowia można datować na okres przypadający po zmianie systemu 

politycznego. Prawodawca stanął wtedy przed zadaniem wprowadzenia 

pewnych zmian w systemie. Efektem prowadzonych pracy była „Ustawa 

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym”, która weszła w życie  

w 1999 r. Stworzono 16 wojewódzkich kas chorych. Samodzielne 

zakłady opieki zdrowotnej były zakładane przez samorządy, zobligowane 

do promocji ochrony zdrowia. Problemem było jednak limitowanie 

świadczeń, ze względu na zbyt małą ilość przyznanych środków na cele 

zdrowotne. Sytuacja gospodarcza kraju również nie napawała 

optymizmem. Dochody obywateli były niewielkie, w efekcie czego 

sektor prywatny praktycznie nie funkcjonował. 
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 W 2001 r. gdy nastąpiła zmiana w obozie władzy, pojawiły się 

kolejne zmiany systemu opieki zdrowotnej. W dniu 1 kwietnia 2003 r. 

powołano do życia centralnego publicznego płatnika-Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Zlikwidowano wojewódzkie kasy chorych, zastępując je 

oddziałami NFZ. W krótkim odstępie czasu ujawniono jednak wady 

nowo powołanej do życia instytucji. Trybunał Konstytucyjny w wyroku 

ze stycznia 2004 r. uznał zapisy ustawy za „niezgodne z art. 2 

Konstytucji RP gwarantującym wszystkim obywatelom równy dostęp do 

świadczeń finansowanych ze środków publicznych”
4
. Podano, że wska-

zana ustawa nie określiła kwestii finansowania leczenia osób 

niepłacących składek, a także zestawu świadczeń gwarantowanych ze 

środków publicznych. Również podkreślano niejednoznaczne 

uregulowanie kwestii udzielania zgody na leczenie za granicą oraz brak 

dostatecznej kontroli finansów funduszu. NFZ okazał się całkowicie 

nieodporny na wpływy polityczne, rozdysponowywał nierówno środki 

pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, narzucał warunki udzielania 

świadczeń. W związku z powyższym, dnia 27 sierpnia 2004 r. uchwalono 

nową „Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych”, która zakładała dekoncentrację Funduszu, 

zmieniono kryteria podziału środków, wprowadzono większą kontrolę 

finansów. Fundusz w obecnym kształcie zakłada równość podmiotów 

prywatnych i publicznych oraz daje możliwość dokonania wyboru 

świadczeniodawcy.  

 W kwestii finansowania, za główne źródło finansowe dla 

funkcjonowania systemu wskazać należy składki zdrowotne, które NFZ 

otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaletą takiego 

rozwiązania jest brak uzależnienia od rządzących partii politycznych oraz 

zawirowań w gospodarce krajowej. Jednakże w dalszym ciągu niski 

poziom finansowania jest miażdżącym problemem. „W latach 1990–2007 

udział wydatków publicznych w wydatkach ogólnych zmalał z 92% do 

70,8%”
5
. Powyższe wyliczenie stanowi potwierdzenie faktu, że w głów-

nej mierze pieniądze przeznaczane na ochronę zdrowia pochodzą  

z wydatków prywatnych. „Według raportu z listopada 2009 r. aż 49% 

gospodarstw domowych opłacało koszty opieki zdrowotnej ze środków 

                                                      
4
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2003 r. i 7 stycznia 2004 

r., https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/5392-kasy-cho-

rych-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne, dostęp: 07.06.2020 r. 
5
OECD Health Data 2009 (Health Policy: Public share of health expenditure 

OECD countries, 2007 and change since 1990). 
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własnych”
6
. W 2007 r. było to 44%, a w 2005 r. 37%)

7
. „W 2009 r. 

finansowanie z budżetu państwa oraz budżetów JST pokryło około 6,1% 

wydatków na indywidualną opiekę zdrowotną, 7,6% wydatków 

bieżących na ochronę zdrowia oraz prawie 11,9% całkowitych wydatków 

na ochronę zdrowia. Przyczyną wyższego udziału finansowania ochrony 

zdrowia z podatków w całkowitych wydatkach w porównaniu  

z wydatkami bieżącymi są wydatki inwestycyjne, które ponosi budżet 

państwa i budżety JST. Wydatki bieżące natomiast finansuje NFZ  

ze składki ubezpieczenia zdrowotnego”
8
. Pojawiają się głosy, aby 

uskutecznić system ubezpieczeń dodatkowych. Obecnie szeroko 

oferowane są uzupełniające polisy na życie, stanowią one jednak małą 

część funkcjonującego systemu.  

2. Wady polskiego systemu służby zdrowia 

 Obraz polskiego systemu służby zdrowia najlepiej przedstawiają 

raporty Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzane w ciągu ostatnich 

kilku lat. Największe wady widoczne są w aspekcie finansowania oraz 

samej organizacji systemu. „66% Polaków negatywnie ocenia 

funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce, w tym aż 27% – zdecydowanie 

negatywnie”
9
. Taka ocena społeczna najpewniej spowodowana jest 

przede wszystkim długim oczekiwaniem na uzyskanie świadczenia.  

W związku z czym pacjenci w dużej mierze korzystają z odpłatnej formy 

świadczenia, aby ten czas jak najbardziej skrócić. Kolejny problem to zła 

organizacja działań podmiotów leczniczych, co skutkuje tym,  

że zaspokajanie potrzeb zdrowotnych jest przede wszystkim 

kosztowniejsze. Kolejny i jeden z najważniejszych problemów to braki 

kadrowe. Skutkiem owej sytuacji jest powstawanie dużych kolejek osób 

oczekujących np. na wykonanie konkretnego badania czy udzielenie 

                                                      
6
 M. Kolwitz, Polski system ochrony zdrowia,  

https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/165102/Kolwitz-M.-Polski-

system-ochrony-zdrowia.pdf, dostęp: 07.06.2020 r. 
7
 Czapiński J., Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opinie społeczne 

[w:] Diagnoza społeczna 2009- warunki i jakość życia Polaków. red.  

J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 108. 
8
 J. Młynarska, J. Nastalska, E. Noga, P. Piekarska, System ochrony zdrowia  

w Polsce,   

http://www.zzief.umlub.pl/Ekonomika%20leku/Prezentacje%20studentow/Preze

ntacja%2015%20II%20tura.pdf , dostęp 07.06.2020 r.  
9
 Departament Zdrowia, Raport NIK System ochrony zdrowia w Polsce – stan 

obecny i pożądane kierunki zmian,  

https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf, dostęp: 08.06.2020 r.  
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świadczenia. Ważne jest również nieefektywne finansowanie ochrony 

zdrowia, niskie finansowe zaangażowanie strony publicznej  

w ponoszenie kosztów leczenia, czego efektem jest uzależnienie 

dostępności do świadczeń od zamożności danego pacjenta. Jednocześnie 

również występuje nierównomierny terytorialnie dostęp do świadczeń, 

które są finansowane przez państwo. Następny problem to brak dobrego 

przepływu informacji m.in. o sposobach leczenia, najnowszych 

odkryciach naukowych, brak wymiany danych pomiędzy oddziałami 

systemu, co zaburza spójność wspomnianego już systemu ochrony 

zdrowia.   

3. Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na polski system ochrony 

zdrowia 

 Niewątpliwie trwająca epidemia jedynie unaoczni w jakim stanie 

jest polski system ochrony zdrowia. Już na samym jej początku mogliśmy 

ujrzeć tego przykłady, gdy zaczęło brakować podstawowych środków 

ochrony dla medyków oraz odpowiedniej ilości testów. Powstał ogromny 

chaos, któremu starano się zaradzić, jednak wszystkie rozwiązania były 

jedynie doraźne i ujawniły ogromne problemy proceduralne jakie kierują 

krajowym systemem. Środowisko medyczne od dawna już zwraca uwagę 

na wręcz tragiczną sytuację związaną z usługami zdrowotnymi, ich 

całkowite niedofinansowanie oraz konieczność przeprowadzenia w trybie 

natychmiastowym, znacznych reform, które powinny spowodować ich 

„uzdrowienie”. Epidemia wirusa spowodowała unaocznienie kłopotów, 

których nikt wcześniej nie zauważał. Ważne jest jednak, aby ten jakże 

wyraźny przekaz nie został w niedalekiej przyszłości zapomniany.  

W szczególności należy zaznaczyć, że pacjenci mający objawy innych 

poważnych chorób nie zostali nagle „ozdrowieni”, dalej borykają się  

z licznymi problemami, ale jest im znacznie trudniej. 

 Lekarze stawiający obecnie na szali swoje życie, nie mogą 

przestać pracować, z powodu nie zapewnienia im właściwej ochrony 

przed zarażeniem. To podstawowe działania, które obrazują wady 

obowiązującego systemu. Trzeba na wszystkie te problemu spojrzeć  

w sposób niezwykle poważny. Potrzebna jest dogłębna reforma, a nie 

oferowanie doraźnych rozwiązań. Najważniejsze są oczywiście środki 

finansowe. Bez odpowiedniego zaplecza finansowego nigdy nie uda się 

doprowadzić ochrony zdrowia do działania w sposób należyty. Kolejna 

kwestia to zbyt duże obciążenie lekarzy biurokracją. Pomimo 

występowania licznych braków kadrowych, personel obarczany jest tak 

dużą manierą biurokratyczną, że niejednokrotnie nie ma czasu zająć się 
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we właściwy sposób pacjentem. Postulowano wyszkolenie odpowiedniej 

kadry mającej zajmować się wskazanymi sprawami. Pomysł ten wydaje 

się jak najbardziej trafiony. System powinien dbać zarówno o pacjentów, 

jaki i o lekarzy, ich stan zdrowia, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, 

szczególnie, że lwia część medyków to osoby w wieku 

przedemerytalnym. To oni walczą o życie każdego z nas, nie tylko w tak 

medialnych chwilach z jakimi mamy do czynienia obecnie ale 

codziennie, co nie zawsze jest zauważane.  

 Pojawiają się głosy, że najtrudniejszy okres dopiero przed nami. 

Przykładowo R. Halik twierdzi, że „nie powinniśmy łudzić się, że kształt 

polskiego systemu ochrony zdrowia pod wpływem pandemii ulegnie 

większej zmianie. Należy liczyć się również z tym, że system dojdzie do 

ściany i wyeksploatowania, nawet jeśli fala zachorowań nie okaże się tak 

duża, jak w innych krajach Europy”
10

. 

 Władze starają się obecnie wymyślać doraźne rozwiązania, 

pozwalające na utrzymanie funkcjonalności systemu, brak jednak 

rozwiązań długoterminowych. Politycy zawsze skupiają się na 

funkcjonowaniu gospodarki i w efekcie zapominają o systemie opieki 

zdrowotnej, a już można zauważyć kolejne tworzące się problemy m.in.  

z powodu przesunięcia wielu ważnych, badań, wizyt czy zabiegów. 

Późniejsze rozliczenia finansowe tych kwestii stoją pod znakiem 

zapytania, wiele jednostek zostało również przystosowanych do 

przyjmowania pacjentów z COVID-19, ich pobyt w placówkach jest 

niezwykle kosztowny, jak prowadzone terapie będą rozliczane, w tej 

chwili nie wiadomo.  

 Kluczową jednak kwestią z punktu widzenia każdego człowieka 

jest późniejsza kondycja personelu medycznego, który będzie borykał się 

zarówno z problemami natury fizycznej, jak i psychicznej. 

Wszechobecny stres, zmęczenie, trudne warunki pracy spowodują  

u wielu medyków długotrwałą traumę, a zawieszenie przez nich swoich 

działań spowoduje, że nie będzie przysłowiowych „rąk do pracy”. Nawet 

po ustaniu epidemii dalsze leczenie będzie dalej szalenie wymagające, 

                                                      
10

 R. Halik, Pandemia koronawirusa, Puls Medycyny,  

https://pulsmedycyny.pl/pandemia-koronawirusa-trudny-sprawdzian-i-kataliza-

tor-zmian-w-systemie-ochrony-zdrowia-987076, dostęp: 08.06.2020 r. 
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konieczne będzie przyjmowanie ogromnych ilości pacjentów, których 

wizyty zostały odwołane i przełożone na odległe terminy.  

 Trzeba się w tym miejscu zastanowić, jakie rozwiązania powinny 

być zastosowane, co należy zmienić. Trzeba przeanalizować całą 

sytuację, z którą mamy obecnie do czynienia i postarać się wyciągnąć 

wnioski na przyszłość, co zrobić aby system działał sprawnie  

i bezkolizyjnie? Kilka rozwiązań można przytoczyć od razu. Pierwsza 

kwestia to informatyzacja ochrony zdrowia, w XXI wieku powyższa 

kwestia wydaje się wręcz koniecznością. Reformy wymaga nadzór 

epidemiologiczny, przede wszystkim system monitorowania kondycji 

zdrowotnej obywateli. W obecnej sytuacji ważna wydaje się również 

regularna edukacja zdrowotna. Wiele ludzi nie rozumie czym jest 

zagrożenie związane z szerzeniem się wirusa, nie wie jak skutecznie dbać 

o higienę aby unikać zarażenia.  

 Ważnie aby nie pozostać przy rozwiązaniach prowizorycznych 

przez dłuższy czas. Należy od razu pomyśleć nad trwałymi ulepszeniami 

systemu które będą funkcjonowały przez wiele lat.  

4. Projekty e-zdrowia 

 Obecna sytuacja panująca na świecie jak i w Europie w czasach 

nowożytnych nie miała dotąd miejsca. Choć ze stanem pandemii 

mieliśmy już do czynienia kilka lat temu. W 2009 r. świat zaskoczyła 

tzw. świńska grypa H1N1, której efekty mogło odczuć prawie 25% 

populacji świata. Jednak to dynamika rozwoju koronawirusa, jego 

rozprzestrzeniania się, mnogości środków, które zostały podjęte w walce 

z nim czyni tę sytuację wyjątkową. 150 krajów odczuło stosowane 

obostrzenia podczas codziennego funkcjonowania w pracy, szkole czy 

innych instytucjach. Jednak dla systemów ochrony zdrowia, COVID 

stanowi największe wyzwanie. Żaden z krajowych systemów nie był 

wystarczająco dobrze przygotowany na nadejście takiego wyzwania. 

Polityka działania rządów wielu państw w tematyce zdrowia, skierowana 

jest na walkę z chorobami cywilizacyjnymi, przewlekłymi. Choroby 

zakaźne odsunięte są na drugi plan, czego najlepszym dowodem był 

nagły brak zasobów, brak utrwalonych procedur i wdrożonego szybkiego 

systemu reagowania. Również poprzez zbyt posuniętą łatwowierność 

społeczeństwa, różnego rodzaju ruchy społeczne bezmyślnie wygłaszając 

niepotwierdzone i niejednokrotnie nieprawdziwe informacje na temat np. 

szczepionek, zwiększały ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.  
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 Sytuacja z którą wciąż się zmagamy może obnażyć słabości 

każdego systemu. Nawet tego, który pod względem finansowania  

i organizacji wydawał się wzorcowy. Wszędzie widać braki kadrowe, 

braki zasobów, braki narzędzi i jasno określonych standardów. Straty  

z którymi mamy do czynienia muszą stać się zaczątkiem 

konstruktywnych zmian. 

 Obecnie polityka wszystkich państw jest zdominowana przez 

tematy zdrowotne. W końcu dostrzeżono wagę długoterminowego 

planowania zarówno w odniesieniu do pojedynczej placówki systemu,  

jak i placówek w całym regionie. Wysoce ważna wydaje się być 

elastyczność oraz szeroki dostęp do informacji.  

 W tym momencie właśnie widać jak ważna jest w obecnych 

czasach cyfryzacja, również ochrony zdrowia. System e-zdrowia 

wprowadzany jest już od dłuższego czasu, ale szczególnie w niedalekiej 

przeszłości widać przyspieszenie w jego realizacji. Szeroko krytykowana 

e-recepta jest w chwili obecnej pozytywnie oceniana, zarówno przez 

samych pacjentów, jak i lekarzy. Sytuacja pandemii utwierdza  

w przekonaniu, że również medycyna wymaga cyfryzacji. To co do 

niedawna wydawało się nierealne do wprowadzenia teraz nabrało sporej 

dynamiki. „Determinacja NFZ, Ministerstwa Zdrowia i CSIOZ sprawiła, 

że pojawiły się realne i atrakcyjne warunki do realizacji tele-porad i tele-

konsultacji, które mogą pomóc zabezpieczyć dostęp do świadczeń 

zdrowotnych w sytuacji ograniczenia tradycyjnej formy ich udzielania.  

W POZ z dnia na dzień rośnie liczba realizowanych tele-porad i tele-

wizyt, NFZ uruchomił w systemie EWUŚ znacznik kwarantanny,  

a CSIOZ poinformował o dostępności wirtualnego asystenta pacjenta  

w zakresie informacji o koronawirusie”
11

. 

 Gdy pandemia wygaśnie, zdaniem wielu specjalistów należy 

utrzymać tendencję wzrostową w zakresie realizacji projektów  

e-medycyny, przede wszystkim w aspekcie dostępności lekarzy dla 

pacjentów w formie zdalnej, porad na odległość oraz przekazywania 

wiedzy pacjentom w ramach profilaktyki. Konieczny jest dalszy rozwój, 

poszerzanie funkcjonalności systemów, które dadzą wgląd zarówno 

lekarzom, jak i pacjentom do całej historii udzielanych świadczeń 

                                                      
11

 M. Gałązka-Sobotka, Po pandemii trzeba utrzymać szybkie tempo realizacji 

projektówe-zdrowia, Puls Medycyny, https://pulsmedycyny.pl/po-pandemii-

trzeba-utrzymac-szybkie-tempo-realizacji-projektow-e-zdrowia-opinia-987135, 

dostęp: 12.06.2020 r. 
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medycznych, wyników badań czy przepisanych lekach. Obecnie dane 

zbierane są przez różne systemy, przez co ulegają rozproszeniu.  

 Krokiem milowym w procesie informatyzacji ochrony zdrowia 

będzie dalszy rozwój rejestrów medycznych oraz integracja całego 

systemu e-zdrowia, który okazuje się być niezwykle przydatny zwłaszcza 

w sytuacjach kryzysowych. Wymaga to jednak zamiany postaw, 

przyzwyczajeń i wdrożenia przejrzystych procedur opartych o wysokie 

standardy.  

5. Telemedycyna w czasach pandemii i nie tylko 

 Rozwiązania e-zdrowia są niezwykle użyteczne do zarządzania  

i monitorowania oddziałów szpitalnych czy utrzymywania ciągłego 

kontaktu z pacjentem, gdy lekarz lub pacjent przebywa w domu. Dlatego 

podczas pandemii zarówno dla ochrony personelu medycznego, jak  

i samych pacjentów, powyższe rozwiązanie jest niesamowicie ważne.  

 Już w latach 2008/2009 amerykański system ochrony zdrowia 

próbował przeciwstawić się rozprzestrzenianiu wirusa A/H1N1. „W roku 

2008, który poprzedzał okres największego wzrostu zachorowań, na 

szpitalnych oddziałach ratunkowych odnotowano aż 490 tys. wizyt 

pacjentów manifestujących objawy grypowe, w 2009 r. było to już ponad 

milion”
12
. Każda z powyższych wizyt to dodatkowe ryzyko zarówno dla 

chorego, jak i dla pozostałych osób przebywających w punkcie 

medycznym czy wreszcie personelu medycznego.  

 Powyższe dane zostały podsumowane i przeanalizowane przez 

ekspertów, którzy stwierdzili, że około 80 do 90% wizyt na Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym można by uniknąć, ze względu na stosunkowo 

dobry stan przyjmowanych pacjentów. Owe wizyty mogłyby odbyć się  

w trybie zdalnym, co byłoby znacznie bardziej efektywne oraz 

generowałoby mnie kosztów. Oczywiście nie każda wizyta może się 

odbyć „na odległość”, lekarz w wielu przypadkach musi zbadać 

własnoręcznie pacjenta, aby stwierdzić co mu dolega. Jednak korzyści 

płynące z wprowadzenia e-rozwiązań takie jak poprawa bezpieczeństwa 

personelu i pacjentów oraz oszczędność wykorzystanych środków  

i możliwość ich przeznaczenia na dofinansowanie innych gałęzi 

                                                      
12

 M. Kępowicz, Telemedycyna sprawdza się w czasach pandemii, Puls 

Medycyny, https://pulsmedycyny.pl /telemedycyna-sprawdza-sie-w-czasach-

pandemii-opinia-987134, dostęp: 12.06.2020 r. 
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medycyny, gdzie są znacznie potrzebniejsze sprawia, że omawiane 

rozwiązania powinny stać się standardem w tak ważnej dziedzinie życia 

społecznego jak świadczenia medyczne.  

 Należy zauważyć, że jeszcze w czasach przed epidemią część 

placówek medycznych zaczęła wprowadzać rozwiązania e-zdrowia. Byli 

to głównie świadczeniodawcy prywatni. Z pewnością przyczyniło się to 

do wzrostu świadomości społecznej w tym aspekcie i niejako dało wstęp 

do zmian rozwiązań medycznych jeszcze przed okresem, gdy stały się 

one tak potrzebne. W czasie pandemii wskazana technologia okazała się 

szczególnie przydatna w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, jak 

i podczas prowadzenia nadzoru nad osobami objętymi kwarantanną.  

 Telemedycyna również zaczyna być skutecznie wykorzystywana 

w procesie diagnostyki, szczególnie do prowadzenia nadzoru 

zdrowotnego nad osobami będącymi w grupie wysokiego ryzyka czy 

pacjentami geriatrycznymi.  

 Wirus COVID-19 wzmocnił rozwój medycznego świata 

wirtualnego, co wydaje się być na dłuższą metę nieocenione, gdyż 

rozwiązania sprawdzone podczas pandemii będą wykorzystywane już na 

stałe po jej wygaszeniu. Będą nieodzownym elementem systemu zdrowia 

dając możliwość walki z innymi poważnymi zagrożeniami czyhającymi 

na życie ludzkie.  

6. Delegacja do pracy przy zwalczaniu epidemii 

 Lekarz wykonujący pracę w oparciu o umowę o pracę może 

wyjątkowo, gdy zostanie mu wydane polecenie służbowe, zostać 

skierowany do wykonywania innej pracy niż zawarta w umowie. Muszą 

jednak występować uzasadnione potrzeby pracodawcy w tym aspekcie 

oraz owa delegacja nie może przekraczać czasu trzech miesięcy. 

Niniejsza regulacja zawarta jest w Kodeksie Pracy w art. 42 § 4: 

„Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest 

wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona  

w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku 

kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia  

i odpowiada kwalifikacjom pracownika”
13

. 

                                                      
13

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U.2019.0.1040. 
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 Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie 

o pracę nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Po tym 

czasie pracownik ma być przywrócony na zajmowane uprzednio 

stanowisko.  

 Z powyższego jasno wynika, że lekarz udzielający świadczeń 

zdrowotnych w oparciu o umowę o pracę może pracować np. na innym 

oddziale niż dotychczas, ale muszą zostać spełnione przesłanki wskazane 

wyżej. Inna sytuacja występuje w przypadku pracy w oparciu o kontrakt. 

Tu nie można skierować przymusowo medyka do innej pracy niż 

wynikająca z umowy.  

 Należy zauważyć, że nastąpiła pewna zmiana w przepisach jeśli 

chodzi o lekarzy stażystów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Mianowicie, 

przepisy Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z art. 15 

ust. 8a i 16m ust. 15 zakładają, że „w przypadku ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odpowiednio lekarz 

stażysta i lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może zostać 

skierowany przez pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające 

z umowy, na podstawie której odbywa staż czy też szkolenie 

specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o skierowaniu do 

pracy przy zwalczaniu epidemii”
14

. 

 Z powyższego wynika, że lekarz w trakcie specjalizacji jak  

i będący na stażu może obecnie zostać skierowany do innych zadań niż 

wynikające z wcześniej zawartej umowy. Gdy zatem, zostanie on 

skierowany do wykonywania zadań nie związanych z zawartą umową, na 

jego wniosek, okres ten może zostać zaliczony na poczet szkolenia i jego 

okres nie ulegnie wydłużeniu.  

 Gdy medyk nie zastosuje się do polecenia służbowego, powinien 

się liczyć z możliwością poniesienia odpowiedzialności pracowniczej, 

możliwością otrzymania kary porządkowej w postaci nagany, kary 

                                                      
14

 K. Podsiadły, Kogo dyrektorzy placówek medycznych mogą delegować do 

pracy niewynikającej z zawartej umowy oraz kto może zostać skierowany do 

pracy przy zwalczanie epidemii, https://prawniklekarza.pl/2020/04/02/kogo-

dyrektorzy-placowek-medycznych-moga-delegowac-do-pracy-niewynikajacej-z-

zawartej-umowy-oraz-kto-moze-zostac-skierowany-do-pracy-przy-zwalczanie-

epidemii-%e2%9d%93-zmiany-w prawie/?fbclid=IwAR2j6NI8Df_CAiYaS0sw-

VDpfc2ampb _aTiolu988hSKixcXjP Ara aVwPzqM, dostęp: 12.06.2020 r. 
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pieniężnej czy upomnienia, może również spodziewać się ewentualnego 

rozwiązania umowy o pracę a nawet zwolnienia dyscyplinarnego.  

 Lekarze mogą również zostać skierowani do pracy przy 

zwalczaniu epidemii decyzją właściwego wojewody lub ministra. 

Skierowanie takie występuje w formie decyzji, która nie wymaga 

uzasadnienia. „Lekarz ma prawo odwołania się od decyzji w terminie  

14 dni od jej doręczenia do ministra właściwego do spraw zdrowia”
15

. 

Jednak wniesienie środka odwoławczego nie powoduje wstrzymania 

wykonania decyzji. 

 Pracodawca, u którego do tej pory pracował lekarz udziela mu 

urlopu bezpłatnego, którego okres wlicza się do okresu pracy, dzięki 

któremu lekarz posiada pewne uprawnienia pracownicze u pracodawcy. 

Podkreślenia wymaga fakt, że z lekarzem skierowanym do zwalczania 

epidemii  nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy, 

chyba że podstawa jego rozważania leży po stronie pracownika.  

 Podmiot do którego lekarz zostaje skierowany, nawiązuje z nim 

stosunek pracy  na czas wykonywania tejże pracy. 

 Za pracę u nowego pracodawcy lekarzowi przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego 

wynagrodzenia zasadniczego i nie może być ono niższe od 

wynagrodzenia jakie osoba otrzymała w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym wydana była decyzja o skierowaniu do pracy przy 

zwalczaniu epidemii.  

 Jeśli decyzja nie zostanie wykonana to: „Lekarz, który nie 

wykonuje takiej decyzji, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 

zł do 30 000 zł wymierzonej decyzją przez wojewodę”
16

. Oznacza to,  

że sankcje niewątpliwie są bardzo surowe.  

 Istnieje natomiast pewna grupa osób, od której nie powinno się 

żądać świadczenia pracy podczas zwalczania epidemii. Owe wyjątki 

zostały wskazane w art. 47 ust 3 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

 

                                                      
15

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U.2019.0.1239. 
16

 Ibidem.  
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7. Pandemia a odpowiedzialność karna lekarza 

 Od samego początku występowania epidemii, wręcz pewnym 

wydawał się fakt, że po jej ustaniu lub jeszcze w jej trakcie, ale  

w późniejszej fazie zaczną się pojawiać oskarżenia kierowane w stronę 

medyków odnośnie winy za różnego rodzaju narażenia pacjenta, czy 

winy związanej z wystąpieniem u niego zakażenia. Co raz częściej  

w mediach podawane są informacje o kierowaniu spraw przeciwko 

medykom do prokuratury. Kiedy więc taka sprawa może zostać 

skierowana do organów ścigania?  

 Kodeks karny w artykule 156 mówi o tym, że „Kto powoduje 

ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, 

słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej 

choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej 

życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej 

niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia 

lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas 

nie krótszy od lat 3”
17

. 

 Gdy lekarz doprowadzi do zakażenia pacjenta, u którego 

rozwinie się w późniejszym czasie COVID-19 może zostać pociągnięty 

do odpowiedzialności karnej. Czyn ten jednak musi być popełniony 

umyślnie, co oznacza, że lekarz ma świadomość, że sam jest zakażony  

i godzi się na zarażenie innej osoby.  

 Również możemy mieć do czynienia z postacią nieumyślną tego 

czynu, a mianowicie, gdy lekarz nie wiedział o tym, że jest zarażony  

a zaraził pacjenta i ten zachorował. Jednak sam fakt leczenia pacjenta 

przez medyka nie jest wyczerpujący, należy zbadać czy nie występują 

przesłanki nieumyślności z art. 9 § 2 kk. Konieczne wydaje się ustalenie 

w pierwszej kolejności, czy medyk mógł zorientować się, że sam padł 

ofiarą wirusa np. poprzez występowanie u niego objawów zakażenia czy 

znalezienie się w sytuacji dającej podstawy zakażenia. Drugą przesłanką 

jest brak środków ochrony osobistej. Aby móc postawić zarzuty 

lekarzowi należy dowieźć, że do zakażenia doszło na skutek naruszenia 

reguł ostrożności przez lekarza. W obecnym stanie epidemii, taki dowód 

może być niezwykle trudny do zdobycia. Świadomość popełnienia czynu 

będzie bowiem występować w tym przypadku, gdy lekarz otrzyma 

dodatni wynik testu na obecność wirusa. W przypadku gdy tylko 

                                                      
17

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U.2019.0.1950 t.j.  
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podejrzewa, że może być zakażony i będzie dalej udzielał świadczeń 

zdrowotnych, nie będzie odpowiadał na podstawie powyższych 

przepisów.  

 Powyżej omawiane przestępstwo ścigane jest z oskarżenia 

prywatnego, więc początek postępowania musi być zainicjowany przez 

pacjenta narażonego.  

 Gdy w grę wchodzi walka o życie i zdrowie ludzkie, trzeba liczyć 

się z tym, że zamiast nagrody można być pociągniętym do 

odpowiedzialności karnej. Przekazy medialne ukazują, że można 

spodziewać się co raz więcej tego typu postępowań. Udowodnienie winy 

nie jest jednak wcale proste.  

8. Reforma systemu ochrony zdrowia wedle rekomendacji 

Najwyższej Izby Kontroli  

 Wedle założeń NIK najważniejszym krokiem jest reforma 

systemu zakładająca długookresową strategię rozwoju, która musi zostać 

zaakceptowana przez społeczeństwo i przedstawiać pewną ugruntowaną 

wizję. Powinny być wskazane kierunki rozwoju i sposób funkcjonowania 

systemu, jak i same jego cele i założenia.  

 Najwyższa Izba kontroli w swym raporcie przedstawia pewne 

rekomendacje i zalecenia odnośnie sposobu dalszego działania  

i organizacji systemu. Są to m.in.: 

- Zalecenia w zakresie dotyczącym organizacji systemu: 

 „wprowadzić skuteczne mechanizmy koordynacji polityki 

zdrowotnej na szczeblu województwa, określić relacje pomiędzy 

publicznym systemem ochrony zdrowia a sektorem prywatnym, 

wprowadzić >>bariery wejścia<< oraz >>mechanizmy wyjścia<<  

z systemu dla podmiotów chcących uczestniczyć w publicznym systemie 

ochrony zdrowia, poprawić wykorzystanie zasobów systemu,  

w szczególności zasobów kadrowych”
18

. 

 

                                                      
18

 D. Starzyńska-Rosiecka, Raport nt. systemu ochrony zdrowia w Polsce , Puls 

Medycyny, https://pulsmedycyny.pl/nik-opublikowala-raport-nt-systemu-ochro-

ny-zdrowia-w-polsce-962346, dostęp: 11.06.2020 r.  
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- Zalecenia odnośnie skoordynowania opieki nad pacjentem i poprawy jej 

jakości: 

 „zwiększyć rolę i znaczenie podstawowej oraz ambulatoryjnej 

specjalistycznej opieki zdrowotnej w procesie leczenia, wprowadzić 

mechanizmy promujące podejmowanie profilaktyki, wykonywać 

poszczególne procedury leczenia pacjentów na określonych szczeblach 

referencyjnych systemu, wprowadzić system oceny jakości udzielanych 

świadczeń”
19

. 

 - Zalecenia odnośnie finansowania ochrony zdrowia: 

 „wprowadzić jednolity standard rachunku kosztów dla 

podmiotów leczniczych korzystających ze środków publicznych, urealnić 

wycenę świadczeń zdrowotnych i uzależnić ją od poziomu 

referencyjnego podmiotu leczniczego, wprowadzić zasadę odpłatności za 

jakość leczenia i jego efekt, a nie za samo wykonanie procedury 

medycznej, uwzględnić w algorytmie podziału środków większą liczbę 

czynników oddziałujących na system ochrony zdrowia w regionie”
20

. 

- A także:  

 „uszczelnienie systemu finansowania, analiza rozwiązań 

organizacyjnych i prawnych funkcjonujących w systemie ochrony 

zdrowia pod kątem wyeliminowania nieefektywnego finansowania, 

wydzielenie z systemu ochrony zdrowia usługi o charakterze 

opiekuńczym”
21

. 

- Zalecenia odnośnie dostępu pacjentów do świadczeń: 

 „ustalić listę badań profilaktycznych, w tym populacyjnych, 

kierowanych do określonych grup osób wraz z określeniem interwałów 

czasowych ich wykonywania oraz stworzyć system zachęt do ich 

realizacji, wdrożyć system zachęt sprzyjający powstawaniu podmiotów 

leczniczych na terenach, na których nie zabezpieczono świadczeń dla 

pacjentów, rozwijać i upowszechniać stosowanie telemedycyny”
22

. 

 

                                                      
19

Ibidem. 
20

 Ibidem. 
21

 Ibidem. 
22

 Ibidem. 
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- Zalecenia odnośnie prawa i bezpieczeństwo pacjentów: 

 „wprowadzić skuteczne mechanizmy zwalczania zakażeń 

szpitalnych, stworzyć system informacji dla pacjenta, poprawić 

funkcjonowanie pozasądowego dochodzenia roszczeń przez 

pacjentów”
23

. 

 Konkludując, najbardziej zauważalny jest wzrost świadomości 

społecznej dotyczącej możliwości zarażenia się, sposobów jego unikania 

i profilaktyki. Wieloletnia edukacja na temat działań profilaktycznych  

i dbałości o higienę i własne zdrowie nie zdziałała tyle, ile krótki okres 

życia w stanie zagrożenia. 

 Epidemia niewątpliwie wpłynie na życie każdego z nas, na nasze 

nawyki. Zmienia się nasze podejście do wykonywania pracy zdalnej, 

przeprowadzania nauczania zdalnego, jak i również prowadzenia 

wirtualnych wizyt lekarskich. Dbanie o swoją higienę, częste mycie rąk 

stanie się rutyną. Przy całym wielkim nieszczęściu, jakim jest epidemia, 

są to zaskakująco pozytywne skutki uboczne. 
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Abstrakt  
 W obliczu kryzysu pandemii SARS-CoV-2, którą ogłoszono  

w marcu 2020 roku, społeczność międzynarodowa ponownie stanęła 

przed koniecznością rewaluacji zastanych i wcześniej utworzonych reguł 

postępowania.  

 W 1946 roku 61 krajów zgodnie ustaliło, że World Health 

Organization będzie pełnić rolę globalnego lidera zdrowia, przy bliskiej 

współpracy z innymi agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

mając do swojej dyspozycji mechanizmy zarówno soft jak i hard law.  

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę syntezy spostrzeżeń dotyczących 

dotychczasowych działań WHO jako instytucji ponadnarodowej. 

Słowa kluczowe:  

World Health Organization, COVID-19, soft law, hard law, 

międzynarodowe prawo zdrowia 

Abstract  
 In the event of a SARS-CoV-2 pandemic crisis that arose in 

March 2020, the international community is once again faced with the 

need to reevaluate the rules and provisions that are already in place.  

 In 1946, 61 countries agreed that the WHO would play the role of 

a global health leader, in close cooperation with other United Nations 

agencies, with both soft and hard law mechanisms at its disposal. This 
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paper attempts to synthesize insights and observations into the role that 

WHO had played so far as a supranational institution. 

Key words:   

World Health Organization, COVID-19, soft law, hard law, international 

health law 

 

1. World Health Organization jako podmiot w prawie 

międzynarodowym 

 W dobie międzynarodowych połączeń lotniczych, powszechnej 

dostępności internetu, umiędzynarodowienia łańcucha dostaw, oraz 

innych procesów globalizacyjnych towarzyszących ludzkiej działalności, 

decydujące stało się zagwarantowanie odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa związanego z przemieszczaniem się mas ludzkich. 

Udowodniła to dobitnie pandemia SARS-CoV-2, mająca swój początek 

(prawdopodobnie) w ostatnich miesiącach 2019 roku, aby wreszcie 

wybuchnąć w pełnej, międzynarodowej krasie w 2020 roku. Jednym  

z nieodłącznych zagrożeń dalekodystansowego przemieszczania się jest 

narażanie się na nieznane naszemu organizmowi czynniki 

chorobotwórcze. Współzależność z tego wynikająca narzuca konieczność 

dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na poziomie międzynarodowym. 

Mamy do czynienia z „połączeniem ryzyka i możliwości, które wpływają 

na równowagę światowych systemów zdrowia” (ang. interconnected 

risks and opportunities that affect the sustainability of health systems 

worldwide
1
), jak trafnie ujęła to Allyn L. Taylor, która stała się jedną  

z pierwszych propagatorów konieczności czynnego udziału Światowej 

Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) we 

współtworzeniu międzynarodowego prawa zdrowotnego. Dodatkowo, 

szybki rozwój w zakresie nauki i technologii przyczynił się do 

rozpowszechniania współpracy międzynarodowej oraz powstawania 

kolejnych umów bilateralnych, których celem było dzielenie się 

badaniami, narzędziami, odkryciami i know-how, które służyły 

rozwojowi ludzkości. Celem przyświecającym utworzenie instytucji 

                                                      
1
Strona internetowa World Health Organization,  

https://www.who.int/docstore/bulletin/pdf/2002/bul-12-E-2002/80(12)975-

980.pdf, „Global governance, international health law and WHO: looking 

towards the future”, A. L. Taylor, dostęp: 17.06.2020 r. 
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ponadnarodowych było prowadzenie efektywnej narodowej  

i międzynarodowej działalności w zwalczaniu różnorakich 

niebezpieczeństw. Podjęto kooperację m.in. w dziedzinach 

bezpieczeństwa chemicznego, w zakresie ograniczania pestycydów  

w żywności, czy też segregacji odpadów. 

 W tym samym czasie użycie nowoczesnych technologii 

wpływających negatywnie na środowisko, przyczyniło się do powstania 

kodyfikacji międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania 

wyjaławianiu gleb, zanieczyszczeniu wód światowych, czy powiększaniu 

się dziury ozonowej. Ciągły postęp w nauce sprowokował globalną 

debatę, która wynikła z konieczności powstania kodyfikacji opisujących 

nowe zobowiązania międzynarodowe lub ograniczających rozwój  

w etycznie wątpliwych zakresach (m.in. embarga na nowoczesne 

technologie rozwijające tworzenie genetycznej kopii jednostki ludzkiej). 

Dopiero od niedawna zaczęto łączyć ze sobą wcześniej rozłączane  

w prawie międzynarodowym dziedziny, zaczęto zauważać zależność 

pomiędzy takimi gałęziami działalności ludzkiej jak: handel a prawa 

człowieka, prawa człowieka a środowisko, bezpieczeństwo narodowe  

a prawa człowieka. I tak szereg traktatów zaproponowanych przez 

Światową Organizację Handlu (World Trade Organization - WTO) 

zawiera w sobie elementy łączące zdrowie z handlem, co z kolei 

połączono z pokojem międzynarodowym i bezpieczeństwem. 

 Początkowo społeczność międzynarodowa nie doceniała 

wartości, jaką niesie ze sobą wspólne działanie na rzecz zagwarantowania 

bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Pierwsza znacząca zmiana w tym 

zakresie miała miejsce, gdy naukowcy udowodnili tzw. germ theory, 

czyli teorię powstawania chorób, którą rozwinięto w pierwszych latach 

XX wieku. Do połowy lat dwudziestych ubiegłego stulecia utworzono 

cztery międzynarodowe organizacje w obszarze zdrowia: 

Panamerykańskie Biuro Sanitarne (the Pan-American Sanitary Bureau – 

1902 r.), Międzynarodowe Biuro Zdrowia Publicznego (the International 

Office of Public Health – 1907 r.), Biuro Zdrowia Ligi Narodów (Health 

Office of the League of Nations – 1923 r.). Z kolei w 1924 roku 

utworzono Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (International Office 

of Epizootics – OIE), której celem była koordynacja międzynarodowych 

działań w obszarze zdrowia zwierząt. W tym obszarze konsensus 

osiągnięto szybko i efektywnie, podobnie jak w dziedzinie ochrony roślin 

(np. regulacje dotyczące Phylloxera vastatrix), podczas uchwalenia 

wstępnych regulacji w dziedzinie zdrowia publicznego w związku  
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z międzynarodowym handlem alkoholu do Afryki, oraz podczas regulacji 

leków psychotropowych. Były to jednak ustalenia z gruntu szczegółowe  

i zdefragmentowane. 

 Potrzebę stworzenia ponadnarodowego organu monitorującego, 

wspierającego i koordynującego prace w dziedzinie ochrony zdrowiu na 

szczeblu międzynarodowym zauważono dopiero pod koniec XIX wieku. 

Epidemia cholery, która wystąpiła między 1800 a 1830 rokiem, znacząco 

wpłynęła na przyspieszenie prac w kierunku utworzenia 

międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia 

publicznego. Przedstawiciele społeczności międzynarodowej spotykali 

się na Międzynarodowych Konferencjach Sanitarnych  z których 

pierwsza, w 1851 roku, została zorganizowana przez rząd Francji. Jej 

celem była umiędzynarodowienie i standaryzacja procedur przebiegu 

kwarantanny przy chorobie cholery i żółtej febry. W latach 1851-1938 

odbyło się 14 takich konferencji. Warto zauważyć, iż początkowo 

efektywność tych konferencji była znikoma, przedstawiciele rządów nie 

mogli dojść do porozumienia w kwestii stworzenia spójnej i jasnej 

legislacji międzynarodowej. Dopiero na siódmym spotkaniu 

sformułowano Pierwszą Międzynarodową Konwencję Sanitarną
2
 w 1881 

roku, którą podpisały takie państwa europejskie jak: Austria, Francja, 

Portugalia, Watykan, Rosja, Sardynia, Sycylia, Hiszpania i Wielka 

Brytania. Ostatnie spotkanie przedstawicieli krajów w ramach 

Międzynarodowych Konferencji Sanitarnych miało miejsce na rok przed 

wybuchem Drugiej Wojny Światowej, w dniu 28 października 1938 roku 

w Egipcie i wzięło w niej udział ponad 50 krajów. Spadkobiercą 

Międzynarodowych Konferencji Sanitarnych została stała agencja 

specjalistyczna, utworzona przy Organizacji Narodów Zjednoczonych – 

World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia, która 

przejęła schedę po Międzynarodowych Konferencjach Sanitarnych. 

Zgromadzenie Ogólne WHO uchwaliło w 1951 roku przepisy ustalające 

m.in.: definicję, warunki notyfikacji i informacji epidemiologicznej, 

zalecenia w sprawie organizacji sanitarnej służby zdrowia, zarządzenia  

i formalności sanitarne, specjalne postanowienia dotyczące chorób 

podlegających kwarantannie. WHO jest obecnie jedną z 16 

wyspecjalizowanych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Instytucja ta posiada własną ustawę zasadniczą. Zgodnie z Art. 1 

                                                      
2
Strona internetowa Encyklopedii PWN,  

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sanitarne-konwencje-miedzynarodowe;39720-

62.html, „Sanitarne konwencje międzynarodowe”, dostęp: 17.06.2020 r. 



M. Lewko: World Health Organization jako instytucja ponadnarodowa 

kształtująca rzeczywistość prawną na przykładzie pandemii SARS-CoV-2 

186 

 

Konstytucji WHO, celem instytucji jest osiągnięcie przez ludność świata 

najwyższego z możliwych stopnia zdrowia, a środkiem do osiągnięcia 

tego celu jest międzynarodowa współpraca w obszarze zdrowia 

publicznego
3
. 

 Jak piszą Gostin, Sridhar i Hougendobler w opracowaniu The 

normative authority of the World Health Organization 
4
, pomimo począt-

kowych sukcesów związanych ze zwalczeniem ospy prawdziwej, WHO 

nie stanęło na wysokości zadania podczas epidemii Eboli w zakresie 

przypisanych jej uprawnień, które Autorzy oceniają jako 

bezprecedensowe. Te bezprecedensowe kompetencje to „władza 

normodawcza” (ang. normative authority), którą Autorzy określają jako 

wyznaczającą normy postępowania, kształtującą i wpływającą na 

globalne zasady. Jako taką należy ją odróżnić od władzy ustawodawczej. 

Oddzielono przy tym rolę normodawczą od technicznej (tj. np. 

dostarczanie szczepionek do odległych zakątków świata, podejmowanie 

działań logistycznych, czy monitorowanie międzynarodowego 

rozprzestrzeniania się pandemii). Z kolei w artykule Davida P. Fidlera, 

The Future of the World Health Organization: What Role for 

International Law?” opublikowanego na łamach Vanderbilt Journal Of 

Transnational Law w listopadzie 1998 roku, Autor stwierdza, że 

historycznie ujmując, WHO nigdy nie umiało odpowiednio korzystać ze 

swoich mocy normodawczych. Fidler uznał taki brak inicjatywy WHO za 

anomalię w historii kooperacji międzynarodowej w obszarze zdrowia. 

Autor zauważył przy tym, iż utworzona po II Wojnie Światowej 

organizacja, miała okazję nadać nowy ton w relacjach 

międzynarodowych. Otrzymała bowiem wyjątkowe kompetencje, które 

dawały możliwość przejścia z pozycji organu doradczego (tak typowego 

dla przedwojennych organizacji ponadnarodowych) do normodawczego  

(to właśnie po 1945 roku przeniesiono ogólny ciężar z prawa 

zwyczajowego i soft law na aktywne tworzenie traktatów i umów 

międzynarodowych, czyli tzw. hard law). Brak mandatu do tworzenia 

prawa powstrzymywał poprzednika WHO, Międzynarodowe Konferencje 

Sanitarne, przed istotnym wpływem na efektywną, globalną współpracę 

zdrowotną. 

                                                      
3
Strona internetowa WHO,  

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf?ua=1, 

„Constitution of The World Health Organization”, dostęp: 17.06.2020 r. 
4
L. O. Gostin, D. Sridhar, D. Hougendobler, The Normative Authority of the 

World Health Organization, Public Health 2015, nr 129/7, s. 854-863. 
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  Hedley Bull określił definicję międzynarodowej społeczności  

i międzynarodowej współpracy w obszarze prawa zdrowotnego jako 

współpracę państw, które ustalają wspólne zasady w konkretnym 

obszarze i tworzą w tym celu wyspecjalizowane instytucje  

o ukierunkowanym działaniu. Podstawowym problemem, które napotkało 

WHO w pierwszych latach swojej działalności było to, że państwa 

członkowskie niechętnie współpracowały w aspekcie raportowania 

wybuchów epidemii chorób. To podejście wynikało głównie z obawy 

państw przed nakładaniem nieracjonalnych handlowych restrykcji, które 

mogły mieć znaczący wpływ dla gospodarki kraju raportującego
5
. 

2. Struktura wewnętrzna WHO oraz zakres autonomii prawnej  

i faktycznej organów wykonawczych 

 W dniach 19-22 lipca 1946 roku w Nowym Jorku debatowano 

nad uchwalaną dla WHO ustawą zasadniczą. Udział w tym spotkaniu 

wzięło przedstawicieli 61 krajów
6

. Poprawki uchwalono na XXVI, 

XXIX, XXIX i LI Światowym Zgromadzeniu Zdrowia – World Health 

Assemby - WHA (rezolucje: WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6  

i WHA51.23), które weszły w życie odpowiednio: 3 lutego 1977 roku,  

20  stycznia 1984 roku, 11 lipca 1994 roku i 15 września 2005 roku,  

w formie aktualnej do dnia dzisiejszego. 

 Autonomię prawną i działalność normodawczą określa Artykuł 

19 Konstytucji WHO, który stanowi, że Światowe Zgromadzenie 

Zdrowia (World Health Assembly  –  WHA) „powinno mieć władzę 

ustanawiania konwencji i porozumień w odniesieniu do wszystkich spraw 

leżących w kompetencji Organizacji”. 

 Organami WHO są między innymi: Komisja ds. Zagrożeń 

(Emergency Committee), która w swej działalności korzysta ze spisów 

stałych ekspertów – tzw.  Expert Roster, które są tworzone przez przez 

dyrektora generalnego. Gdy jest to konieczne zwołuje się ekspertów  

z innych organów doradczych. Expert Roster jest spisem 

międzynarodowych ekspertów w dziedzinach takich jak: kontrolowanie 

                                                      
5
D. P. Fidler, The Future of the World Health Organization: What Role for 

International Law?, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1998, nr 31/5,  

s. 1080-1099. 
6
Strona internetowa WHO,  

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf?ua=1, 

„Constitution of The World Health Organization”, dostęp: 17.06.2020 r. 



M. Lewko: World Health Organization jako instytucja ponadnarodowa 

kształtująca rzeczywistość prawną na przykładzie pandemii SARS-CoV-2 

188 

 

rozwoju chorób, biologii, wakcynologii, czy wirusologii. Wszyscy 

członkowie mogą być wyznaczani na podstawie doświadczenia na 

konkretną sesję, co najmniej jeden członek  powinien być ekspertem 

nominowanym przez państwo, na terytorium którego potencjalne 

zagrożenie miało miejsce. Dodatkowo, państwa te są zapraszane do 

prezentowania swoich poglądów na forum Expert Roster i Emergency 

Commitee. Dyrektor generalny może również nominować jednego lub 

więcej ekspertów technicznych z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Komisji. Osoby, które nie są członkami Komisji czy innego panelu 

doradczego, mogą być jedynie nominowane jako eksperci techniczni, nie 

jako członkowie komisji. Na stronie internetowej WHO publikowane są 

imiona i nazwiska członków i doradców Emergency Committee i Expert 

Roster, wraz z ich stopniami naukowymi i nazwami stanowisk, wespół  

z innymi informacjami, które mogłyby być uważane za potencjalny 

konflikt interesów. Dobór członków odbywa się głównie na podstawie 

ich umiejętności technicznych i doświadczenia w odpowiednich 

dziedzinach ekspertyzy. Dyrektor zarządzający jest zobligowany do 

upewnienia się, że Komisja ds. Zagrożeń i Expert Roster posiadają 

najszerszy wachlarz i reprezentację geograficzną ekspertów, tak aby 

ukazać zróżnicowanie wiedzy, doświadczenia i podejścia. WHO zmierza 

również do osiągnięcia parytetu płci w komisjach eksperckich. 

Zastrzeżono również, że członkowie paneli doradczych i komisji nie 

otrzymują żadnego wynagrodzenia z Organizacji, oraz że wszystkie 

osoby są  nominowane przez dyrektora generalnego jedynie na podstawie 

odpowiednich kwalifikacji. Organizacja może rozpatrzyć nominację na 

członka panelu dowolnej osoby, odbywa się to jednak dopiero po 

konsultacjach z narodowymi władzami, które są zainteresowane 

współpracą z WHO w danej dziedzinie. 

 Biuro Ewaluacyjne zajmuje się poprawą wydajności  

i poszerzeniem odpowiedzialności za rezultaty i promowaniem „uczenia 

organizacyjnego”. Wzmocnienie w obszarze ewaluacji i uczenie się 

organizacyjne to jedno z krytycznych obszarów działań
7
 WHO. 

 Mechanizmy odpowiedzialności WHO polegają między innymi 

na konieczności sporządzania kwartalnych raportów z działalności 

Organizacji. W 2017 roku WHO przystąpiło do projektu IATI Standards, 

                                                      
7
 Strona internetowa World Health Organization,   

https://www.who.int/about/what-we-do/evaluation, „Evaluation”,   

dostęp: 17.06.2020 r. 
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zwiększającego transparentność organizacji międzynarodowych, poprzez 

implementację standardów z zakresu publikowania informacji 

budżetowych, wydatków, darowizn, oraz sposobu podsumowywania 

działań regionalnych. W celu uczynienia zadość standardom 

transparentności, na stronie internetowej WHO znajdują się również 

informacje dotyczące darczyńców. Są to jednak informacje 

przedstawione wybiórczo, które zmieniają się po odświeżeniu strony. 

Inicjatywa IATI Compliance powstała nie tylko w celu podnoszenia 

standardów transparentności, ale i wzmocnienia kompetencji zarządczych 

organizacji pozarządowych, czy prywatnych sektorów działających na 

arenie krajowej i międzynarodowej. Działalność WHO jest powiązana 

również z Open Government Partnership, czyli partnerstwem 

propagującym zwiększanie transparentności rządów narodowych. 

Wdrożenie tych standardów jako zbioru zasad obejmuje przedstawianie: 

pełnych danych o organizacji, całkowitego kosztu podejmowanych 

działań, całkowitej kwoty wydanej przez organizację w ciągu jednego 

roku, całkowitego rocznego budżetu organizacji w każdym następującym 

po sobie roku przez trzy lata, planowanego budżetu podzielonego na 

indywidualnych respondentów (tj. na kraje i regiony), innych 

przydatnych dokumentów takich jak zasady działania w danym kraju  

i roczne raporty, dane z zakresu konkretnych czynności podejmowanych 

przez organizacje. Wymaga się  również od organizacji posługujących się 

IATI Standards publikacji danych fiskalnych: przychodzących funduszy, 

w tym darowizn, przekazów pieniężnych, oraz wydatków organizacji na 

dobra bądź usługi, podania innych istotnych danych poza fiskalnymi  

(np. dane lokalizacji działań organizacji), przedstawienia danych 

mających wpływ w inny sposób (na przykład stopy procentowe na 

zawnioskowane pożyczki lub specyficzne wymagania dotyczące 

funduszy na wydatki na dobra lub usługi w konkretnym państwie). 

Standardy te wymagają również, aby dane były aktualne oraz określane  

z wyprzedzeniem i w określonym formacie. Są to jednak jedynie 

rekomendacje i zalecenia, nie występują konkretne sankcje prawne za ich 

niewypełnienie. Szkody są jedynie wizerunkowe, w ostateczności mogą 

skutkować „jedynie” utratą przynależności do zrzeszenia organizacji 

funkcjonujących wg IATI Standards
8
. 

 

                                                      
8

Strona internetowa International Aid Transparency Initiative, 

https://iatistandard.org/en/about/iati-standard/, „What is a IATI Standard?”, 

dostęp: 17.06.2020 r. 
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3. Zadania WHO 

 Artykuł 23 Konstytucji WHO daje kompetencje Zarządowi WHO 

do wydawania rekomendacji państwom-członkom, przy czym Artykuł 62 

Konstytucji WHO wymaga, żeby państwa raz do roku składały raporty  

z czynności podjętych w zakresie zgodności z regulacjami. Krytycy 

podnoszą, że Artykuł 23 jest przepisem teoretycznym, jak bowiem 

wspomniano wcześniej, nie nakłada na państwa członkowskie sankcji 

przy niezastosowaniu się do wymogu raportowania. W celu 

przymuszenia państwa, WHO używa różnorodnych polityk z zakresu soft 

law, poprzez ustalanie norm współpracy instytucjonalnej na poziomie 

międzynarodowym. W obrębie przyznanych kompetencji, WHO może 

również uchwalać rezolucje, z czego jednak nie korzysta zbyt często. 

Jako instytucja z gruntu techniczna, WHO wykształciło sporo 

mechanizmów gromadzenia i typizowania ekspertów. Na tym polu ważną 

rolę pełni Sekretariat, który jest odpowiedzialny za zbieranie paneli 

doradczych i komisji, które mają doradzać techniczne. W przeszłości 

utworzona przez Sekretariat Komisja ekspercka ds. uzależnienia wsparła 

agencję w procesie uchwałodawczym konwencji dotyczącej narkotyków 

z 1961 roku. Z kolei Komisja ekspercka ds. lekarstw pracowała przy 

ustaleniu listy lekarstw podstawowych, która funkcjonuje w obrocie 

międzynarodowym do dnia dzisiejszego
9
. Formułowane przez komisje 

eksperckie raporty są doradcze i pełnią głównie funkcję pomocniczą, 

jednak wywierają istotny wpływ na rozwój naukowy. 

4. Dotychczasowa działalność WHO z uwzględnieniem kontekstu 

wydarzeń geopolitycznych oraz ewentualnego wpływu na nie  

z podziałem na obszary działalności prewencyjnej, edukacyjnej  

i badawczej 

 WHO pełni istotną rolę w tworzeniu sieci powiązania centrów 

naukowych i badawczych z uniwersytetami. Te klastry naukowo-

akademickie pełnią również rolę wspierającą agencję w dziedzinach 

takich jak: pielęgniarstwo, odżywianie, zdrowie psychiczne, czy też 

prawa człowieka. 

                                                      
9

Strona internetowa World Health Organization, 

https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/, „WHO 

Model List of Essential Medicines”, dostęp 05.07.2020 r. 
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 Globalna sieć alarmowania i reagowania na epidemię (The 

Global Outbreak Alert and Response Network - GOARN) to kolejny 

przykład współpracy technicznej instytucji, które przyciągają zasób 

ludzki i techniczny, w celu stworzenia szybkich procedur identyfikacji, 

potwierdzenia i odpowiedzi na poziomie międzynarodowym w zakresie 

zagrożeń epidemicznych. 

 Dotychczasowe osiągnięcia WHO to: 

 1947 r. - podjęcie masowych działań szczepiennych przeciwko 

gruźlicy, 

 1955 r. - wdrożenie programu antymalarycznego, 

 1958 r. - Wiktor Zhdanow wiceminister zdrowia ZSRR 

proponuje globalną inicjatywę wykluczenia ospy (w tym celu 

uchwalono rezolucję WHA11.54). W owym czasie  z powodu 

ospy umierało około 2 milionów osób  każdego roku, 

 1967 r. - podjęto wzmożone działania  w celu eradykacji ospy 

prawdziwej; stłumiono ostatnie centrum zapalne w Jugosławii  

w 1972 roku; po dwóch dekadach walki z ospą ogłoszono jej 

całkowite zwalczenie, 

 1967 r. - ogłoszenie specjalnego programu w zakresie chorób 

egzotycznych, WHA uchwala plan prewencyjny i rehabilitacyjny 

dla osób z niepełnosprawnością, skupiając się głównie na 

pomocy społeczności lokalnej, 

 1974 r. - rozszerzenie programu kontrolującego ślepotę rzeczną.  

W tym celu nawiązano współpracę pomiędzy różnymi agendami 

ONZ: Food and Agriculture Organization (FAO), the United 

Nations Development Programme (UNDP), i z Bankiem 

Światowym, 

 1977 r. - określenie planu „zdrowie dla dla wszystkich”, 

 1986 r. - rozpoczęcie globalnego programu HIV/AIDS, 

 1988 r. - inicjatywa światowej eradykacji polio, 

 1998 r. - dyrektor generalny określa zredukowaną śmiertelność 

nienarodzonych oraz zwiększoną długość życia, 

 2000 r. - The stop CB partnership – partnerstwo na rzecz 

zlikwidowania gruźlicy, 

 2001 r. - to inicjatywa związana eradykacją odry. Stwierdzono że 

śmiertelność na tę chorobę do 2007 roku zmniejszyła się o 68%, 
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 2002 r. - założenie funduszu The Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria w celu zwiększenia nakładu środków 

na walkę z AIDS, gruźlicą i malarią, 

 2006 r. - określenie pierwszego „narzędziownika” HIV AIDS, 

który formułował podstawy prewencyjne leczenia i plan 

zwalczania HIV/AIDS
10

. 

 Inne działania edukacyjne podejmowane przez WHO to m.in. 

ogłaszanie dni świadomości, przykładami których są 7 kwietnia jako 

Światowy Dzień Zdrowia, podczas którego promuje się szczególne 

zdrowotne potrzeby w danym roku (ostatnie tematy to choroby nosiciela 

pośredniego, zdrowe starzenie się, powstrzymywanie się od narkotyków), 

Światowy Dzień Odry, Światowy Tydzień Odporności, Światowy Dzień 

Malarii, Światowy Dzień Bez Papierosa, Światowy Dzień Dawcy Krwi, 

Światowy Dzień Zapalenia Wątroby typu C. 

5. Rola WHO w czasie kryzysu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

 W dniu 3 lutego 2020 roku oficjalny serwis informacyjny 

Organizacji Narodów Zjednoczonych poinformował, że po raz szósty  

w swojej historii Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła zagrożenie 

zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (public health 

emergency of international concern – PHEIC), które zostało opisane 

przez IHR (2005), tj. w wydanych przez WHO Międzynarodowych 

Regulacjach Zdrowotnych – International Health Regulations. PHEIC 

określono jako zdarzenie, które zagraża zdrowiu publicznemu innych 

państw w wyniku międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby,  

i które potencjalnie może wymagać skoordynowania i międzynarodowej 

odpowiedzi
11
. Do dnia dzisiejszego ogłoszono sześć zagrożeń rangi 

PHEIC (2009 rok – H1N1 – świńska grypa, 2014 rok – nawrót polio, 

2013–2016 zachodnioafrykańska epidemia Eboli, 2016 – Zika,  2018–19 

– Ebola Kiviu, 2019–20 – epidemia koronawirusa). 

                                                      
10

Strona internetowa Wikipedii,  

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization, „World Health 

Organization”, dostęp: 16.06.2020 r. 
11

 Strona internetowa World Health Organization,  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-

eng.pdf?sequence=1, „World Health Regulations (2005)”,  s. 9,   

dostęp: 17.06.2020 r. 
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 W przypadku koronawirusa ostrzeżenie PHEIC pojawiło się 

dopiero po dwóch miesiącach od wykrycia zagrożenia, co wiązało się  

z faktem, że w pierwszej chwili nie wykryto transmisji człowiek–

człowiek poza Chinami. Początkowo dyrektor generalny WHO
12

 nie re-

komendował nakładania obostrzeń na podróżnych, ponieważ mogło to 

mieć wpływ na handel i turystykę. Zalecał również „inwestowanie  

w przygotowanie, a nie w panikę”. Między 11 a 12 lutego wykryto 2000 

nowych przypadków w Chinach. Uznano jednak, że nie jest to 

zaskakujące, ponieważ nałożono nowe mechanizmy kontrolne i zaczęto 

wykrywać nowe przypadki poprzez wzmożone testowanie. Uznano 

jednocześnie, że międzynarodowy poziom rozprzestrzeniania się wirusa 

jest wolniejszy niż to początkowo oceniano. Podczas konferencji 

prasowej w dniu 13 lutego 2020 roku dr Michael Ryan, kierownik 

programu zagrożeń zdrowotnych WHO, przestrzegał przed wyciąganiem 

szybkich i pochopnych wniosków, stwierdzając również, że nie jest 

zauważalny wykładniczy przyrost zachorowań poza Chinami.  

 Warto w tym miejscu przyjrzeć się reakcji innych instytucji na 

epidemię, która miała miejsce już w tym wieku – epidemii SARS, 

wykrytej w Azji w lutym 2003 roku. Według informacji udostępnionych 

przez amerykańską  agencję rządu federalnego Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej – Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

wchodzącą w skład tamtejszego departamentu zdrowia i opieki 

społecznej, choroba rozprzestrzeniła się na około 24 kraje, w tym kraje 

Ameryki Północnej Ameryki Południowej, Europy i Azji. Zatrzymano ją 

w lipcu 2003 roku. 

 Horyzont czasowy działań podjętych przez CDC, dostępny na 

stronie internetowej instytucji, kształtuje się następująco: 

 16 listopada 2002 roku – pierwszy przypadek nietypowego 

zapalenia płuc wykryto w prowincji Guangdong w południowych 

Chinach, 

 12 marzec 2003 r. – WHO ogłasza światowy globalny alert  

w obliczu pojawienia się szczególnego przypadku zapalenia płuc 

                                                      
12

Strona internetowa Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

https://news.un.org/en/story/2020/02/1056562, „Coronavirus Emergency: here's 

what we know so far”, dostęp: 17.06.2020 r. 
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niewiadomego pochodzenia u osób z Chin, Wietnamu  

i Hongkongu, 

 CDC aktywuje centrum reagowania kryzysowego Emergency 

Operations Center (EOC), 

 5 marca 2003 r. –  CDC informuje o zagrożeniach dla zdrowia, 

podaje okres inkubacji wirusa, wydaje wytyczne dla pacjentów  

z podejrzeniem SARS, wydaje pouczenie  dla podróżujących  

z Hongkongu oraz z prowincji Guangdong w Chinach, 

 20 marca 2003 roku – CDC wydaje  informację w sprawie 

działań kontrolnych, 

 22 marzec 2003 roku – CDC wydaje wytyczne w sprawie 

wymogów bezpieczeństwa przypadku styczności z SARS, 

 24 marzec 2003 roku –  laboratorium CDC informuje, iż to 

koronawirus może być przyczyną SARS; w Stanach 

Zjednoczonych wykryto 39 podejrzanych przypadków, 

 27 marca  2003 roku – CDC wydaje lokalne i krajowe wytyczne 

dla służby zdrowia i innych instytucji; CDC rozpoczyna 

planowanie pandemiczne, 

 29 marca 2003 roku – CDC dodaje Singapur do listy ośrodków 

zapalnych SARS, wszystkim pasażerom statków pasażerskich, 

statków towarowych i samolotów, którzy bezpośrednio lub 

pośrednio odbywają podróż z Chin, Singapuru i Wietnamu 

wydaje się specjalne karty zdrowotne, 

 4 kwietnia 2003 roku – ilość osób podejrzanych o SARS to 115  

z 29 stanów, nie ma przypadków śmiertelnych, 

 5 kwietnia 2003 roku – CDC tworzy specjalny zespół w celu 

zabezpieczenia praw osób stygmatyzowanych ze względu na 

zachorowanie na SARS, 

 10 kwietnia 2003 roku – CDC wydaje specjalne wytyczne dla 

studentów, którzy byli narażeni na zakażenie SARS, 

 14 kwietnia 2003 roku – CDC publikuje sekwencję wirusa, który 

przyczynił się do SARS, identyfikowanie genetycznej sekwencji 

nowego wirusa jest bardzo ważne w celu wytworzenia 

skutecznego leczenia – wynik pojawia się po 12 dniach, od kiedy 

zespół naukowców i techników rozpoczął pracę namnażania 

kultury z gardła pacjenta SARS, 



M. Lewko: World Health Organization jako instytucja ponadnarodowa 

kształtująca rzeczywistość prawną na przykładzie pandemii SARS-CoV-2 

195 

 

 22 kwietnia 2003 roku – CDC wydaje wytyczne zdrowotne 

dotyczące  podróżnych udających się do Toronto, Ontario, 

Kanada; w Stanach Zjednoczonych nie wystąpiły 

prawdopodobne nowe przypadki w przeciągu ostatnich  

24 godzin, nie ma również dowodów na postępującą transmisję 

wirusa, 

 30 kwietnia 2003 roku –  przez trzy okresy inkubacyjne SARS 

nie wstąpiły nowe zakażenia; CDC wznawia podróże do Toronto, 

 22 maja 2003 roku, urzędnicy kanadyjskiego resortu zdrowia 

wykryli 5 nowych prawdopodobnych przypadków SARS, 

 4 czerwca 2003 roku – CDC  znosi alerty podróżne dla Singapuru 

oraz zmniejsza zakres alarmu dla podróżnych z Hong Kongu, 

 3 lipca 2003 roku – CDC znosi alerty podróżne dla Chin, 

 5 lipca 2003 roku – CDC ogłasza, że SARS został pokonany, 

 10 lipca 2003 roku  – CDC znosi alert podróżny dla Hong Kongu 

i Toronto, 

 12 lipca 2003 roku – CDC znosi alert dla Tajwanu, 

 17 lipca 2003 roku – CDC aktualizuje definicję SARS, która 

jednocześnie doprowadza do faktycznej redukcji ilości 

przypadków w Stanach Zjednoczonych o połowę, 

 21 października 2003 roku – WHO otrzymuje raporty na temat 

SARS z 29 krajów i regionów. Odnotowano 8096 przypadków,  

w tym 774 śmiertelne, 

 13 stycznia 2004 roku – CDC wydaje Notice of Embargo of 

Civets. Podobny do SARS wirus wyizolowano z wiwery złapanej 

na terenie Chin, CDC nakłada embargo na import wiwer, które 

trwa do dnia dzisiejszego, 

 5 października 2012 roku – The National Select Agent Registry 

Programme ogłasza SARS koronawirus jako select agent (select 

agent to bakteria/wirus/toksyna, która może stworzyć groźne 

niebezpieczeństwo dla Zdrowia Publicznego i bezpieczeństwa)
13

. 

                                                      
13

 Strona internetowa Centers for Disease Control and Prevention, 

https://www.cdc.gov/about/history/sars/timeline.htm, „CDC SARS Response 

Timeline”, dostęp: 17.06.2020 r. 
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 Z aktualnego stanu pandemii SARS-CoV-2 na świecie, starszy 

doradca francuskiego think thanku - Instytutu Montaigne'a
14
. François 

Godement wyciąga wniosek, że legalistyczna władza WHO rozpościera 

się ponad narody, jednak spełnia głównie cele, które można nazwać 

politycznymi. Swoje zdanie oparł na analizie przypadku pandemii 

COVID-19, która doprowadziła do wzrostu chińskich wpływów  

w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według Autora – 

nieprzypadkowo. Uznał on, że wyrazy uznania wypowiadane przez 

aktualnego dyrektora generalnego WHO, Tedrosa Ghebreyesusa  

w kierunku Chin nie mają pokrycia w nierzetelnym procesie 

raportowania przez Chiny przypadków koronawirusa na terenie swojego 

kraju. Godement zwraca również uwagę na aktualny status polityczny 

podmiotów toczących terytorialny spór z Chinami, tj. Hongkongu czy 

Tajwanu, które ponownie stanęły w obliczu politycznej zależności od 

Pekinu. 

 Pod względem finansowym, WHO nie jest uzależnione od 

chińskich darczyńców, ponieważ ich wkład jest bardzo mały. W 2019 

roku Chiny przeznaczyły na działalność WHO 86 milionów dolarów,  

co stanowi zaledwie 10% wkładu Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Połnocnej. Należy zwrócić uwagę, iż 80% funduszy WHO to darowizny. 

Z kolei, wg Godemont plan budżetowy na lata 2020-2021 wygląda 

bardziej jak „zawołanie marketingowe” (ang. pitch), niż prezentacja 

budżetu
15

. 

6. Spory wokół WHO 

 Społeczność międzynarodowa zgodnie ustaliła, że WHO będzie 

pełnić rolę globalnego lidera zdrowia, przy bliskiej współpracy z innymi 

agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł 2 Konstytucji 

WHO obdarza organizację w wyraźne kompetencje normatywne. 

Organizacja rzadko jednak używała swojego hard power
16

. 

                                                      
14

 Strona internetowa Instytytut Montaigne'a,  

https://www.institutmontaigne.org/en/blog/fighting-coronavirus-pandemic-chin-

as-influence-world-health-organization, „Fighting the Coronavirus Pandemic: 

China's Influence at the World Health Organization”, dostęp: 17.06.2020 r. 
15

 Ibidem. 
16

 Strona internetowa World Health Organization, https://www.who.int/news-

room/q-a-detail/what-are-the-international-health-regulations-and-emergency-

committees, „What are the International Health Regulations and Emergency 

Committees?”, dostęp: 16.06.2020 r. 
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 Zarzuca się WHO brak zgodności działań z normami  

i zaleceniami ogólnoświatowymi w zakresie odpowiedzialności prawnej  

i funkcjonowania zgodnie z przyjętymi normami postępowania, w tym  

z wydanymi przez samą WHO Międzynarodowymi Regulacjami 

Zdrowotnymi (International Health Regulations – IHR) z  2005 roku.  

W IHR możemy odnaleźć zarówno przepisy generalne jak  

i  indywidualne, odnoszące się na przykład do przewoźników czy 

podróżnych. IHR opisuje również sposoby walki z zagrożeniem 

epidemicznym i nadzorem nad przebiegiem epidemii. W regulacjach tych 

odnajdujemy również wytyczne dla lotnisk, portów, przejść lądowych, 

oraz przykłady wdrażania podstawowych instrumentów decyzyjnych, 

służących do określania i notyfikacji zdarzeń, które mogą zagrozić 

zdrowiu publicznemu na poziomie międzynarodowym. Regulacje IHR 

określają również, jak powinny wyglądać certyfikaty sanitarne oraz 

podają modele kontroli sanitarnej na statkach, jak i  wytyczne techniczne 

dla przewoźników i touroperatorów. 

 Pomimo tak skrupulatnych przepisów w literaturze już teraz 

zarzuca się opóźnioną i nieadekwatną odpowiedź WHO na epidemię  

zachodnioafrykańskiej Eboli z 2015 roku. Do tej pory 127 ze 196 krajów 

nie złożyło raportów z publicznej ochrony zdrowia z tamtego okresu. 

Opublikowano jednak szereg raportów zauważających nieadekwatność 

zapisów IHR (2005), które przyczyniły się do brak współpracy na 

poziomie międzynarodowym, postulując ich rewaluację. 

 Pojawiły się także liczne kontrowersje w związku z agendą WHO 

stworzoną w celu leczenia raka, International Agency for Research on 

Cancer (IARC), której zarzucono, że lista produktów kancerogennych 

jest wyraźnie motywowana politycznie, tak jak i wybór badań. Z kolei 

brytyjski dziennikarz naukowy, Ed Yong krytykował agencję,  

za wprowadzenie publiki w błąd sprawozdaniami z wyników badań. 

Natomiast Marcel Kuntz, francuski dyrektor centrum badawczego French 

National Centre for Scientific Research, krytykował organizację za 

normy klasyfikujące potencjalne substancje kancerogenne, za przykład 

podając czerwone mięso, które jest zakwalifikowane przez WHO jako 

prawdopodobnie kancerogenne bez podania dawki. Kolejne kontrowersje 

były powiązane z listami klasyfikującymi, Class 2a (tzw. prawdopodobne 

karcenogeny - probable carcinogens ) or 2b (tzw. możliwe karcenogeny - 

possible carcinogen), gdzie do substancji rakotwórczych zaliczono: 

sygnał telefoniczny, glifosat, picie gorących napojów, czy pracę  

w charakterze fryzjera. 
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 Na zainteresowanie zasługuje również kwestia członkostwa 

Tajwanu między 2009 a 2016 rokiem. W owym czasie, Tajwan 

uczestniczył w zgromadzeniach WHO jako obserwator, natomiast  

z powodu politycznej presji Chin usunięto Tajwan jako członka WHO  

i innych agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z kolei między 

2017 a 2020  rokiem WHO systematycznie odmawiało tajwańskim 

delegatom wzięcia udziału w dorocznych zjazdach WHO. Warto jednak 

zwrócić uwagę, iż Tajwan odniósł zdecydowany sukces na arenie 

międzynarodowej w kwestii przeciwdziałania  zakażeniom koronawirusa 

w 2020 roku
17

.
 
Wiele państw, w tym np. Nowa Zelandia postuluje  

o ponowne włączenie Tajwanu w szeregi WHO. 

 Na końcu warto wspomnieć kontrowersję związaną z postacią 

prezydenta Zimbabwe, Roberta Mugabe, którego mianowano na 

ambasadora dobrej woli WHO.  Biorąc pod uwagę nacisk WHO na prawa 

człowieka, jest dalece dyskusyjnym mianowanie przez organizację 

międzynarodową człowieka oskarżonego przed sądami 

międzynarodowymi o zbrodnie przeciwko ludzkości. 

7. World Health Organization jako instytucja ponadnarodowa 

kształtująca rzeczywistość prawną na przykładzie pandemii  

SARS-CoV-2 - podsumowanie oraz refleksje na przyszłość 

 Na  oficjalnym kanale na Twitterze w dniu 14 stycznia 2020 r. 

WHO poinformowało
18
, że „wstępne śledztwa przeprowadzone przez 

chińskie władze nie wykazały żadnych dowodów na transmisję człowiek-

człowiek wirusa 2019 - nCoV
19

 . W dniu 26 stycznia 2020 r. na stronie 

Głównego Inspektoratu Snaitarnego pojawia się informacja dla osób 

                                                      
17

Strona internetowa The Guardian,  

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/global-coronavirus-cases-near-

15m-as-fresh-who-row-erupts, H. Davidson, „Global coronavirus cases ner 1.5M 

as fresh WHO row erupts”, dostęp: 17.06.2020 r. 
18

 Strona internetowa Twitter'a,  

https://twitter.com/WHO/status/1217043229427761152/photo/1, Status WHO  

z dnia 14 stycznia 2020r., dostęp: 15.06.2020 r. 
19

Skrót od novel coronavirus, zazwyczaj używany na określenie 

noworozpoznanego koronawirusa w celu inicjującym dalsze rozpoznanie i 

odpowiednią klasyfikację. (strona internetowa słownika Merriam-Webster, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/nCoV, „NcoV”,   

dostęp: 19.06.2020 r.). 
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powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej
20

 , a w dniu  

31 stycznia 2020 r. pojawia się pierwsza informacja o koronawirusie 

wraz z procedurą postępowania dla podróżnych
21

. 

 W dniu 3 lutego 2020 r. dyrektor generalny Tedros Ghebreyesus 

informuje, iż nie ma potrzeby wprowadzania ograniczeń w osobowych 

przewozach lotniczych, a rozprzestrzenianie się wirusa jest „minimalne  

i powolne”, a potencjalne ograniczenia miałyby negatywny wpływ na 

turystkę międzynarodową i handel
22
. Zaledwie niecały miesiąc później  

w dniu 11 marca 2020 roku doktor Tedros oświadcza,  iż pandemia 

rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie i wydaje się być  

na alarmującym poziomie. W dniu 23 marca 2020 roku, WHO informuje, 

że wszystkie państwa powinny być gotowe na to, żeby sprawdzić  

i przetestować wszystkie podejrzane przypadki koronawirusa, ponieważ 

nie ma możliwości „żeby zwalczyć tę pandemię z zamkniętymi oczami”. 

 W kontekście dotychczasowych spostrzeżeń dotyczących działań 

CDC z okresu 2003-2004, regulacji IHR (2005), szeregu kompetencji 

przyznanych WHO, wielkich funduszy, oraz teoretycznego wdrożenia 

pewnych mechanizmów zaradczych, wydaje się iż reakcja WHO na 

pandemię SARS-CoV-2 była niewspółmierna do jej potencjalnych mocy 

sprawczych. 

 Ziad Al Atiyah w publikacji A Crisis of Compliance Regime in 

the World Health Organisation? słusznie zauważa, że ani Konstytucja 

WHO ani przepisy IHR (2005) nie wspominają o mechanizmach 

wymuszających zgodność działań państw członkowskich z prawem,  

tzw. compliance, mimo iż IHR dokładnie opisują przedmiot kontroli  

                                                      
20

Strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego, 

https://gis.gov.pl/wypoczynek/informacja-dla-osob-powracajacych-z-regionu-

azji-poludniowo-wschodniej/, „Informacja dla osób powracających z regionu 

Azji Południowo-Wschodniej”, dostęp: 15.06.2020 r. 
21

Strona internetowa Głównego Inspektora Sanitarnego, 

https://gis.gov.pl/wypoczynek/koronawirus-wypoczynek/informacja-dotyczaca-

koronawirusa-2019-ncov-postepowanie-dla-podrozujacych/, „Informacja 

dotycząca koronawirusa-nCoV-Postępowanie dla podróżujących, dostęp: 

17.06.2020 r. 
22

 Strona internetowa agencji Reuters, https://www.reuters.com/article/us-china-

health-who/who-chief-says-widespread-travel-bans-not-needed-to-beat-china-

virus-idUSKBN1ZX1H3, S. Nebehay, „WHO chief says widespread travel bans 

not needed to beat China virus”, dostęp: 14.06.2020 r. 
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i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. W części 2.  regulacji -  

Information and Public Health Response - istnieje zapis, który można by 

określić jako reżim compliance. Są to cztery mechanizmy: państwa 

muszą mieć możliwość wykrycia określenia i poinformowania  

i zaraportowania zagrożeń epidemicznych, WHO ma prawo do zbierania 

tych informacji (Artykuł 5). Z kolei Artykuł 6 określa katalog 

obowiązków nałożonych na państwa w przypadku wystąpienia 

zagrożenia międzynarodowego; Artykuł 8 umożliwia państwom 

członkowskim wystąpienie do WHO w celu pomocy przy określeniu 

zagrożenia epidemiologicznego; oraz WHO ma uprawnienie do 

weryfikacji otrzymanych raportów. 

 Autor uważa jednak, że nie ma na tyle silnych i sprawnych  

mechanizmów, jak na przykład przepisy określone przez 

Międzynarodowe Umowy Środowiskowe (Multilateral Environmental 

Agreements)
23

. 

 „Eradicationitis” - tak krytycy nazywają przypadłość, która 

dotknęła WHO, ponieważ w ich opinii organizacja ta ukuła narrację 

sukcesu opartą tylko na tym, że dokonano eradykacji ospy prawdziwej. 

Wedłu Autora nauka nie odgrywa jednak głównej roli w prawie 

międzynarodowym. Jest to spowodowane tym, że istnieje dużo 

kontrowersji naukowych, choćby w obrębie ochrony środowiska. Jest to 

problem, którego aktualność zauważamy do dnia dzisiejszego. Pogląd 

Autora zachowuje zatem uniwersalność. Mimo początkowej rewolucji  

w prawie międzynarodowym, po 1945 roku zabrakło zaangażowania 

politycznego na poziomie państw członkowskich. Nadal pokutuje 

przekonanie, iż prawo międzynarodowe to słaba instytucja w relacjach 

międzynarodowych, która zazwyczaj więcej obiecuje niż dostarcza. 

Należy jednak zwrócić uwagę jak wielki postęp uczyniono na polu praw 

człowieka, co jest właśnie dorobkiem prawa międzynarodowego. Autor 

utrzymuje, że nie tyle zgodność z prawem na poziomie krajów,  

ale szkielet normatywny prawa międzynarodowego może dostarczyć 

odpowiednich konstrukcji normatywnych w zakresie zdrowia 

                                                      
23

Strona internetowa bloga o prawie międzynarodowym utworzonego przez 

zespół naukowców z Uniwersytetu Middlesex London, 

https://internationallaw.blog/2020/05/21/a-crisis-of-compliance-regime-in-the-

world-health-organisation/, Z. A. Atiyah, „A Crisis of Compliance Regime in the 

World Health Organisation?”, dostęp: 16.06.2020 r. 
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publicznego. W świetle walki z HIV/AIDS Rada legislacyjna WHO 

podniosła nowe pytania o naturę i cel prawa międzynarodowego
24

. 

 Również i ten Autor zwraca uwagę na istotność włożenia 

multidyscyplinarnych okularów, które połączyłyby handel 

międzynarodowy z prawami człowieka, międzynarodowe prawa  

z obszaru ochrony środowiska, biologii, chemii, broni jądrowej, 

międzynarodowego prawa morskiego, międzynarodowego prawa pracy, 

międzynarodowego prawa Lotnictwa Cywilnego, prawa morskiego, 

prawa komunikacji międzynarodowej, przepisów dotyczących pomocy 

humanitarnej, międzynarodowego prawa własności intelektualnej, 

międzynarodowego prawa i etyki, w połączeniu z międzynarodowym 

zdrowiem publicznym. 

 Za przykład braku harmonizacji, Atiyah podał embargo na świeżą 

rybę ze wschodniej Afryki zagrożonej epidemią cholery, nałożone przez 

Unię Europejską, które podważyło przepisy IHR (2005), nie było zgodne 

z innymi istotnymi międzynarodowymi standardami, jak i nie było też 

poparte naukową oceną ryzyka. Autor postuluje powstanie globalnej 

jurysprudencji zdrowia (Global Health Jurisprudence), która określałaby 

międzynarodowe prawo zdrowotne w sposób jednoznaczny,  

bez tworzenia rozdźwięku na poziomach narodowych. Ta propozycja 

wydaje się w obecnych czasach szczególnie warta rozważenia. Należy 

jednak równorzędnie rozpatrzyć zagrożenia idące z takiej harmonizacji, 

jak na przykład presję państw rozwiniętych nakładaną na te rozwijające 

się, narzucanie woli przez silniejsze bądź liczniejsze państwa, wreszcie 

znaczące zwiększenie funduszy, co proporcjonalnie zwiększałoby 

zagrożenie korupcją. 

 Wolfgang Reinicke w Global Public Policy, argumentował,  

że „wzmocniony terytorializm jest zasadą porządkująca międzynarodowe 

relacje” w dobie globalizmu, protekcjonalizmu i interwencjonizmu
25

. 

  Anne-Marie Slaughter w The Real New World Order dowodzi  

z kolei, że widzi zagrożenie w  rozwoju zintensyfikowanej współpracy 

pomiędzy rządami. Uważa to za tworzenie nowego transnarodowego 

                                                      
24

D. P. Fidler , The Future of the World Health Organization: What Role for 

International Law?, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1998, nr 31/5,  

s. 1099-1103. 
25

 W. H. Reinicke, Global Public Policy, Forreign Affairs 1997, numer 76/6,  

s. 127, 131. 
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porządku, gdzie uprzywilejowane są kraje bardziej rozwinięte.  

Wg Autorki chodzi o to, żeby stworzyć  relacje na poziomach 

horyzontalnych i wertykalnych (partnerstwa publiczno-prywatne). 

Slaughter uważa, że współpracę horyzontalną najlepiej przedstawia 

współpraca między sędziami a sądami z różnych państw, bo to właśnie 

sędziowie tworzą globalno-lokalną społeczność. Wg Autorki ważne jest, 

żeby nie stworzyć sytuacji, w której to prywatne podmioty będą miały 

większą władzę niż rządy krajowe. Niestety w tym zakresie istnieje 

rozdźwięk pomiędzy teorią a praktyką
26

. 

 W kontekście działań podjętych przez inne podmioty w obliczu 

pandemii koronawirusa w 2020 roku, zauważalna jest współpraca na 

zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Allyn L. Taylor już w 2002 

roku zauważyła w tym zagrożenie przeniesienia się kompetencji 

władczych z organizacji międzynarodowych na podmioty prywatne. 

Dlatego uważa się, że integracja na poziomie globalnym kompetencji 

normodawczych instytucji takich jak WHO przyczyni się do budowania 

pozytywnych mechanizmów związanych z publicznym 

ustawodawstwem, takich jak np. nadzór demokratyczny
27

. Prywatne sek-

tory nie mogą zamienić międzynarodowych organizacji w byciu 

punktami kontaktowymi dla globalnej debaty i kodyfikacji w obrębie 

wiążących norm państwowych.  Określenie globalnych standardów na 

przykład z dziedziny biotechnologii przeszło z niewiążących  

i deklaratywnych rezolucji do kodyfikacji w systemie hard law prawa 

międzynarodowego. Ukazało to defragmentację prawa oraz 

niekonsekwencje wynikające ze stosowania tych praw. Rewolucyjne 

podejście do  biotechnologii oraz idei bioróżnorodności odnajdujemy  

w  przepisach Environment Programme’s Convention on Biological 

Diversity and Biosafety Protocol. Lekcje wyciągnięte z aplikacji tych 

przepisów pokazały, że istnieje potrzeba  utworzenia efektywnych  

i zinstytucjonalizowanych mechanizmów koordynacyjnych w dziedzinie 

międzynarodowego zdrowia. Decentralizacja w obszarach nowych 

technologii powiązanych ze zdrowiem nie zdała do końca egzaminu, 

ponieważ powstają zaprzeczające sobie międzynarodowe regulacje. 

                                                      
26

  A.-M. Slaughter,  The Real New World Order,  Forreign Affairs 1997,  numer 

76/6, s. 183, 184, 197. 
27

Strona internetowa World Health Organization,  

https://www.who.int/docstore/bulletin/pdf/2002/bul-12-E-2002/80(12)975-

980.pdf, „Global governance, international health law and WHO: looking 

towards the future”, A. L. Taylor, dostęp: 17.06.2020 r. 
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Istotne jest jednak zaznaczenie, iż w dziedzinie prawa zdrowia 

koordynacja nie oznacza konsolidacji we wszystkich prerogatywach 

państw narodowych. Pod auspicjami WHO pełna centralizacja nie jest ani 

potrzebna ani pożądana, szczególnie, że rządy niechętnie oddadzą swoje 

kompetencje w tym zakresie (i nie powinny). WHO może dać swoje 

przywództwo i promować bardziej koherentne i efektywne mechanizmy 

prorozwojowe w dziedzinie zdrowia. Może być koordynatorem  

i katalizatorem, tam gdzie to potrzebne, może służyć jako platforma dla 

ważnych międzynarodowych działań prozdrowotnych, oraz platforma dla 

negocjacji traktatów
28
. Postulaty Taylor są w dalszym ciągu aktualne,  

a w kontekście kryzysu pandemii SARS-CoV-2 zasługują na odświeżenie 

i uwzględnienie podczas planowania dalszej współpracy na poziomie 

instytucji ponadnarodowych w obszarze ochrony międzynarodowego 

zdrowia publicznego. 
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Coronavirus Pandemic (COVID-19) 

 

Abstrakt  
 Artykuł opisuje wpływ aktów prawnych oraz wytycznych 

wydawanych przez instrumenty prawne na architekturę obiektów służby 

zdrowia w czasach pandemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. 

W nowej zaistniałej sytuacji szybkość reakcji była bardzo ważna. Jednak 

przez fakt, że szpitale w Polsce są różne pod względem 

architektonicznym oraz medycznym bezpośrednie ustanowienie ścisłych 

reguł było niemożliwe. Autorzy wyodrębnili trzy podstawowe przypadki 

przemian związanych z przeprojektowanie obiektów służby zdrowia na 

potrzeby walki z COVID-19. Dodatkowo zwracają uwagę na postawę 

pacjentów i ich samopoczucie w nowym otoczeniu. 

Słowa kluczowe:  

architektura, szpital, akty prawne, epidemia COVID-19, uzdrawiające 

środowisko 
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Abstract  

 The article describes the impact of legal acts and guidelines 

issued by legal instruments on the architecture of healthcare facilities 

during the SARS-CoV-2 virus pandemic and COVID-19 disease. In the 

new situation, speed of reaction was very important. However, due to the 

fact that hospitals in Poland are architecturally and medically different, it 

was impossible to establish strict rules directly. The authors distinguished 

three basic cases of transformation related to the redesign of health care 

facilities for the purposes of combating COVID-19. In addition, they pay 

attention to the patients' attitude and well-being in the new environment. 

Key words:  

architecture, hospital, legal acts, COVID-19 epidemic, healing 

environment 

 

1. Wstęp 

 Pod koniec 2019 roku świat powoli zaczynał wstrzymywać 

oddech w momencie, w którym w środkowych Chinach w mieście 

Wuhan rozpoznano pierwsze ognisko nowego typu koronawirusa  

(SARS-CoV-2 z jęz. ang. Severe Acute Respiratory Syndrome 

CoronaVirus 2), który chorobą COVID-19 (z ang. Corona-Virus-

Disease-2019) wywołuje ostrą niewydolność górnych dróg oddechowych 

często powiązaną z wysoką temperaturą. Jest to choroba zakaźna 

przenosząca się drogą kropelkową oraz poprzez: 

 inhalację wydzieliny powstającej podczas kichania oraz 

kaszlenia, 

 wdychanie wydzieliny przemienionej w aerozol, 

 kontakt wydzieliny ze śluzówkami, 

 przenoszenie się materiału skażonego na śluzówkę. 

  Typowymi objawami zakażenia się koronawirusem są gorączka, 

suchy kaszel oraz zmęczenie. Często jednak występują inne objawy, 

mniej charakterystyczne np. płytki oddech, bóle mięśniowe, nudności lub 

wymioty czy biegunka. Badania naukowców z Chin jak i reszty świata 

pokazały, że osoba zarażona, zaraża innych przed wystąpieniem u niej 

charakterystycznych objawów i ten stan utrzymuje się przez okres ponad 
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28 dni
1
. Dodatkowo osoby zarażone tym typem wirusa mogą przechodzić 

chorobę bezobjawowo lub skąpoobjawowo, przy ciągłym procesie 

zarażania.  

  Wszystkie te czynniki sprawią, że choroba w bardzo szybkim 

tempie rozprzestrzenia się po świecie. Początkowo przypadki 

występowały tylko w Chinach, następnie na Tajlandii, dalej wirus 

zauważany był w krajach azjatyckich. Stamtąd pierwsze przypadki 

pojawiły się w Europie. Dalej w Afryce, Ameryce Północnej oraz 

Ameryce Południowej. W Polsce wirus pojawił się 4 marca. Kilka dni 

później zamknięto granice państwa oraz władze w Polsce rozpoczęły 

działania mające za zadanie zminimalizowanie skali zakażeń w naszym 

kraju. Poczynając od najwyższego stopnia legislacji państwowej, poprzez 

władze wojewódzkie oraz gminne. W między czasie pojawiły się 

wytyczne Głównego Inspektoriatu Sanitarnego przy współpracy  

z poszczególnymi ministerstwami.  

2. Akty prawne w czasie pandemii COVID-19 związane  

z architekturą 

 Sytuacja ta sprawiła, że podejmowane decyzje wpływały na 

architekturę obiektów szpitalnych. W następnych punktach omówione 

zostaną najważniejsze akty prawne określające postępowanie wobec osób 

podejrzanych o zakażenie koronawirusa oraz odpowiednią reakcję służb 

medycznych, mających za zadanie minimalizowanie przenoszenia się 

wirusa pomiędzy kolejnymi osobami. Głównym aktem prawnym w tym 

zakresie jest ustawa 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 (Dz. U. poz. 374 z późniejszymi zmianami),  

w której określona jest większość najważniejszych spraw związanych  

z działaniem całego społeczeństwa (organy państwowe, służby 

mundurowe, służba zdrowia, instytucje, przedsiębiorstwa) w  przypadku 

                                                      
1
 Na podstawie Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych 

z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób 

organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla 

pacjentów z podejrzeniem COVID-19,  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-

chorob-zakaznych-dotyczace-stosowania-srodkow-ochrony-osobistej,dostęp 

04.06.2020.  

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-dotyczace-stosowania-srodkow-ochrony-osobistej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-dotyczace-stosowania-srodkow-ochrony-osobistej
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przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 oraz wystąpienia 

innych chorób zakaźnych. W artykule dwunastym w ustępie 1 

zawieszone zostało stosowanie aktów prawnych w zakresie 

planistycznym i architektonicznym, takich jak:  

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1186, z późn. zm.8),  

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293  

i 471) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie,  

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282). 

w przypadku projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania  

i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania  

w celu przeciwdziałania chorobie wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. 

Jednak już w następnym ustępie określono, że zmiany te powinny być 

niezwłocznie zgłoszone odpowiedniemu organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. W ustępie trzecim, czwartym, piątym oraz 

szóstym określono szczegółowe zapisy dotyczące tych odstępstw.  

W artykule 12b określono zakres obowiązywania artykułu 12 mianowicie 

dotyczy on: telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń 

zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, 

oczyszczania ścieków, porządku publicznego oraz obronności. W innych 

artykułach (15j oraz 71) odniesienie jest do opłat oraz kwestii 

związanych z zarządzaniem obiektami zabytkowymi. Ta krótka analiza 

pokazuje, że ta ustawa w sposób ogólny określa ramy działania 

architektonicznego bez podania konkretnych rozwiązań. Dodatkowo jako 

uzupełnienie jak i uszczegółowienie zostały podjęte działania na różnego 

rodzaju stopniach struktur państwowych. Stworzona została sieć szpitali 

jednoimiennych na podstawie poleceń wojewodów. Obecnie zmieniono 

strukturę 21 szpitali, których zadaniem było leczenie osób zarażonych 

koronawirusem. Poniższa tabela prezentuje rozkład szpitali  

w poszczególnych województwach. 
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Tabela 1. Przedstawienie szpitali jednoimiennych przeznaczone do 

leczenia COVID-19 

L.P. WOJEWÓDZTWO MIASTO NAZWA SZPITALA 

1 dolnośląskie Bolesławiec Zespół Opieki Zdrowotnej, 

ul. Jeleniogórska 4 

2 Wrocław Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Jerzego 

Gromkowskiego,  

ul. Koszarowa 5 

3 kujawsko-pomorskie Grudziądz Regionalny Szpital 

Specjalistyczny im. dra 

Władysława Biegańskiego, 

ul. L. Rydygiera 15-17 

4 lubelskie Puławy Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, 

ul. Józefa Bema 1 

5 Gorzów 

Wielkopolski 

Wielospecjalistyczny 

Szpital Wojewódzki  

w Gorzowie Wlkp.  

Sp. z o.o. Zespół Szpitalny, 

 ul. Walczaka 42 

6 łódzkie Zgierz Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  

w Zgierzu,  

ul. Parzęczewska 35 

7 małopolskie Kraków Nowa Siedziba Szpitala 

Uniwersyteckiego Kraków -

Prokocim,  

ul. Jakubowskiego 2 

8 mazowieckie Warszawa Centralny Szpital Kliniczny 

MSWiA w Warszawie,  

ul. Wołoska 137 

9 mazowieckie Radom Radomski Szpital 

Specjalistyczny  

im. dr. Tytusa 

Chałubińskiego,  

ul. Lekarska 4 

10 opolskie Kędzierzyn-

Koźle 

Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Kędzierzynie-Koźlu,  

ul. 24 Kwietnia 5 
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11 podkarpackie Łańcut Centrum Medyczne  

w Łańcucie Sp. z o.o.,  

ul. Ignacego  

Paderewskiego 5 

12 podlaskie Białystok Samodzielny Publiczny 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

MSWiA im. Mariana 

Zyndrama -

Kościałkowskiego  

w Białymstoku  

ul. Fabryczna 27 

13 podlaskie Łomża Szpital Wojewódzki im. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Łomży, 

Aleja Józefa  

Piłsudskiego 11 

14 pomorskie Gdańsk 7 Szpital Marynarki 

Wojennej z Przychodnią 

SPZOZ im. W. Łasińskiego 

w Gdańsku, ul. Polanki 117 

15 śląskie Tychy MEGREZ Sp. z o.o.  

w Tychach ul. Edukacji 102 

16 śląskie Racibórz Szpital Rejonowy im. dr 

Józefa Rostka w Raciborzu, 

ul. Gamowska 3 

17 świętokrzyskie Starachowice Powiatowy Zakład Opieki 

Zdrowotnej w 

Starachowicach,  

ul. Radomska 70 

18 warmińsko-mazurskie Ostróda Szpital w Ostródzie Spółka 

Akcyjna,  

ul. Władysława Jagiełły 1 

19 wielkopolskie Wolica Wojewódzki 

Specjalistyczny Zespół 

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Chorób Płuc  

i Gruźlicy w Wolicy, 

Wolica 113 

20 wielkopolskie Poznań Wielospecjalistyczny 

Szpital Miejski im. Józefa 

Strusia z Zakładem 

Opiekuńczo-Leczniczym, 

SPZOZ z siedzibą  

w Poznaniu,  

ul. Szwajcarska 3 
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21 zachodniopomorskie Szczecin Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie,  

ul. Arkońska 4 

Źródło: Na podstawie strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/od-dzis-wprowadzimy-stan-zagrozenia-

epidemicznego2, Od dziś wprowadzamy stan zagrożenia epidemicznego, 

dostęp 03.06.2020 r. 

 Podział na szpitale jednoimienne leczące COVID-19 oraz szpitale 

niewyodrębnione z istniejącej sieci zakładów opieki zdrowotnej w Polsce 

wiązał się ze stworzeniem procedury mającej za zadanie rozgraniczenie 

pacjentów zdrowych od potencjalnie zagrożonych lub chorych w celu 

zminimalizowania zakażeń. W pierwszej kolejności powstały wytyczne 

krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczących 

następujących aspektów
2
: 

 stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji 

pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla 

pacjentów z podejrzeniem COVID-19
3
, 

 rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej (PPE,  

ang. Personal Protective Equipment) dla personelu medycznego 

przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem 

zakażenia SARS-CoV-2
4
. 

 Pierwszy dokument określa dwa ważne elementy z punktu 

widzenia architektonicznego. W pierwszej kolejności wydzielenie  

w województwach: 

 w izbach przyjęć i w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) 

miejsc izolacji dla pacjentów podejrzanych o zachorowanie na 

COVID-19, 

                                                      
2
 Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia, Zalecenia krajowego konsultanta  

w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków 

ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest 

pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-

chorob-zakaznych-dotyczace-stosowania-srodkow-ochrony-osobistej,  

dostęp 27.05.2020 r. 
3
 Ibidem, załącznik 1. 

4
 Ibidem, załącznik 2. 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-dotyczace-stosowania-srodkow-ochrony-osobistej
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-dotyczace-stosowania-srodkow-ochrony-osobistej
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 oddziału lub oddziałów, w których przebywać będą chorzy lub 

podejrzani o zarażenie się wirusem SARS-CoV-2, 

 w ramach oddziału intensywnej terapii (OIT) miejsc hospitacji 

dla osób podejrzanych lub chorych na COVID-19. 

 Następnie krajowy konsultant zaleca wytworzenie na oddziałach, 

izbach przyjęć oraz SOR-ach trzech stref: 

Tabela 2. Strefy wyznaczone przez krajowego konsultanta w dziedzinie 

chorób zakaźnych 

KOLOR PRZEZNACZENIE ZACHOWANIE PERSONELU 

Strefa czerwona 

Przeznaczona dla 

pacjentów 

podejrzanych  

o zarażenie się 

COVID-19 

Może w niej przebywać personel 

posiadający odpowiednie, specjalne 

środki ochrony osobistej 

Strefa pomarań-

czowa 

Przeznaczona dla 

personelu 

przebierającego się  

i rozbierającego się  

z dedykowanych 

środków ochrony 

osobistej 

Zastosowanie odpowiednich 

procedur medycznych 

Strefa zielona 

Mogą w niej 

przebywać pacjenci 

niepodejrzani  

o zarażenie  

COVID-19 

Zastosowanie podstawowych 

środków ochrony osobistej 

Źródło: Na podstawie komunikatu krajowego konsultanta w dziedzinie 

chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 r., strona internetowa: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-krajowego-konsultanta-w-

dziedzinie-chorob-zakaznych-dotyczace-stosowania-srodkow-ochrony-

osobistej, dostęp 03.06.2020 r. 

 Drugi dokument określa środki ochrony osobistej, które należy 

stosować w kontakcie z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną  

o zarażenie. Wymienione są tam następujące elementy: rękawiczki, 
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fartuchy lub kombinezony, maski, gogle lub przyłbice, czepki lub inne 

osłony włosów. Do każdego z wymienionych rodzajów akcesoriów 

określone zostały parametry techniczne jakie muszą spełniać, sposób ich 

zakładania oraz zdejmowania. Dodatkowo krajowy konsultant stworzył 

schemat postępowania przy osobie zgłaszającej się do danej jednostki 

medycznej, niebędącej szpitalem jednoimiennym. Zakłada on 

przeprowadzenie wstępnego triażu opartego o: wypełnienie ankiety, 

pomiar temperatury ciała, określenie saturacji (natlenienie krwi) i ilości 

oddechów. Na podstawie tych czynników określona jest dalsza 

klasyfikacja pacjenta związana z leczeniem. W przypadku osoby 

bezobjawowej podejmowany jest dalszy proces diagnozy i leczenia 

wzbogacony o odpowiednie materiały drukowane, w celu przedstawienia 

różnych dróg konsultacji itp. W momencie stwierdzenia na podstawie 

ankiety, że osoba miała kontakt z osobą zarażoną podejmowane są 

następne czynności mające za zadanie określenie czy dana osoba 

zarażona jest wirusem. Kolejno następuje podział osób na pacjentów 

skąpoobjawowych, dla których dalsza diagnoza odbywa się w częściach 

izolowanych, oraz na pacjentów manifestujących objawy mogące 

świadczyć o możliwości zarażenia koronawirusem (temp. powyżej  

38,5 st. C, podwyższona ilość oddechów lub zmniejszona saturacja).  

W takim przypadku procedury medyczne odbywają się w odizolowanych 

częściach obiektu, a następnie osoba przetransportowywana jest do 

szpitala jednoimiennego zajmującego się leczeniem COVID-19. 
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Rysunek 1. Schemat postępowania w szpitalach niezakaźnych 

 

Źródło: Na podstawie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/organizacja-

triage-w-szpitalach-zakaznych-i-niezakaznych, dostęp: 03.06.2020 r. 

 Oprócz tego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS)  

w porozumieniu z różnymi ministerstwami, w tym z ministerstwem 

zdrowia, wydaje wytyczne dla różnych branż i gałęzi, a także dla różnego 

rodzaju ośrodków zdrowia jak i w przypadku pewnych procedur  

(np. szczepienia dzieci wg kalendarza).  

 Wszystkie te elementy, a przede wszystkim wyodrębnienie 

szpitali jednoimiennych, algorytm postępowania, podział na strefy, 

stosowanie środków ochrony osobistej oraz zastosowanie odległości 

pomiędzy osobami, w różnych sytuacjach mają bezpośredni wpływ na 

architekturę obiektów służby zdrowia.  
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3. Wpływ działań na architekturę obiektów służby zdrowia 

 Niestety czynniki takie jak: czas powstania obiektu, przyjęty 

układ urbanistyczny, układ funkcjonalno-przestrzenny, specjalizacja 

jednostki, przebyte przebudowy czy remonty sprawiają, że wprowadzenie 

zmian oraz dostosowanie się do wytycznych jest kwestią indywidualną 

dla każdej placówki i proces koncepcyjny, projektowy związany  

z adaptacją do zmieniających się warunków jest trudny i czasochłonny. 

W pewnych sytuacjach nie możliwy do zastosowania. 

 Pierwszymi elementami wpływającym na organizację miejsca 

pracy, zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego pomiędzy 

osobami pracującymi w tej samej przestrzeni, wykonującymi podobne 

czynności, są działania wiążące się z organizacją podobnych, 

niezależnych stanowisk. Powinny one znajdować się w pewnym 

oddaleniu od siebie przy zachowaniu norm: bezpieczeństwa, sanitarnych, 

ergonomicznych itp. Wiąże się to także z korzystaniem ze sprzętów, 

które w różnych procesach były współdzielone. Zjawisko związane  

z przenoszeniem się wirusa poprzez powierzchnie zainfekowane 

wymusza dezynfekcję wszystkich powierzchni lub poddawanie ich 

odpowiednio długiej kwarantannie. To natomiast wpływa na zapewnienie 

miejsc składowania sprzętów lub odpowiednich procedur 

umożliwiających dezynfekcję, magazynowanie oraz utylizację materiału 

skażonego. Utylizacja materiału skażonego związana jest także ze 

środkami ochrony osobistej takimi jak: rękawiczki, maski, fartuchy oraz 

czepki. Jedynie w przypadku ochrony oczu za pomocą przyłbic lub 

okularów możliwe jest zastosowanie procedury związanej z dezynfekcją  

i wielokrotnym użyciem tych samych ochron. W każdym innym 

przypadku osoby zajmujące się przygotowaniem obiektu do nowych 

warunków sanitarnych muszą wygospodarować miejsce, gdzie materiał 

skażony będzie wyrzucany i odpowiednimi drogami transportowany  

w celu wyrzucenia. W układzie pomieszczeń i komunikacji związane jest 

to z zapewnieniem dróg czystych i brudnych. Pisząc o rozdzieleniu dróg 

nie sposób pominąć jednego z najważniejszych kwestii związanych  

z przystosowywaniem obiektów do nowych warunków, czyli podziałem 

przestrzeni na poszczególne części (czerwoną, pomarańczową, zieloną) 

oraz zorganizowanie wstępnego triażu. Na podstawie schematu 

przedstawionego na rysunku 1, stwierdzić można, że powinno być 

miejsce przed lub w bezpośredniej okolicy wejścia do szpitala, w którym 

będzie odbywał się pierwszy wywiad oraz selekcja pacjentów ze względu 

na możliwość zarażenia koronawirusem. Następnie wydzielone powinny 
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zostać przestrzenie w szpitalu czerwone, przeznaczone dla pacjentów  

z COVID-19 oraz przestrzenie zielone dla pozostałych pacjentów. 

Dodatkowo należy wydzielić przestrzenie pomarańczowe, które służą do 

przebierania się służb medycznych przed wejściem do strefy czerwonej  

i po wyjściu z niej. Tak wygląda analiza algorytmu oraz wytycznych 

krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. Jednak,  

w rzeczywistości wszystkie jednostki szpitalne problem ten rozwiązują 

indywidualnie. Autorzy artykułu zaobserwowali te prawidłowości 

podczas wywiadów przeprowadzonych z różnymi osobami, pracującymi 

w szpitalach na terenie Polski, a także z osobami przebywającymi w nich 

jako pacjenci. Niezależnie od zaprezentowanego później rozwiązania  

w pierwszej kolejności ogranicza się ilość wejść prowadzących na teren 

placówki. Najczęściej pozostawia się jedno, dla lepszej możliwości 

kierowania i kontroli osób wchodzących na teren danego szpitala. Z tego 

miejsca osoby są kierowane dalej, w zależności od przyjętego 

rozwiązania. Można wyróżnić kilka możliwych charakterystycznych 

scenariuszy wprowadzania osób: 

a) niezależne obiekty,  

b) różne wejścia, 

c) podział wnętrza. 

 W pierwszym przypadkiem mamy do czynienia najczęściej 

wtedy, kiedy szpital składa się z kilku niezależnych obiektów. Polega on 

na wyodrębnieniu jednego obiektu, znajdującego się najbliżej wejścia 

głównego. W tym budynku odbywa się: selekcja pacjentów po 

przeprowadzonym wstępnym wywiadzie oraz cały pozostały kontakt ze 

środowiskiem zewnętrznym związanym m.in. z przynoszeniem rzeczy, 

jedzenia od rodziny dla pacjentów przebywających w jednostce.  

W sytuacji, w której umożliwiono wejście osób z zewnętrz, oprócz 

pomiaru temperatury i wywiadu wdraża się niezbędne procedury 

włącznie z udostępnieniem odpowiedniego stroju ochrony osobistej. Po 

przeprowadzonym triażu i diagnozie osobę pozostawia się w tym 

budynku w celu izolacji aż do otrzymania wyników z testu w kierunku 

zarażenia koronawirusem. Jeżeli nie ma takiej potrzeby albo osoba jest 

zdrowa lub wymaga przeprowadzenia szybkich działań leczniczych 

przeprowadzana (przewożona) jest do innych części kompleksu. 

Zauważony został proces izolacji tych budynków i części całego 

założenia, w którym przebywają chorzy szczególnie w złym stanie lub 

posiadający wyjątkowo ciężkie schorzenia. Z biegiem czasu związanym  

z przystosowywaniem się szpitali do walki z COVID-19 w tych częściach 



M. Jamrozik-Szatanek, Ł. Szatanek: Zmiany funkcjonalno – przestrzenne  

w obiektach służby zdrowia w Polsce w związku z wystąpieniem pandemii 

koronawirusa (COVID-19) 

219 

 

zaczęto wyodrębniać fragmenty budynków, w których przyjmowano 

pacjentów traktowanych jako podejrzanych o zarażenie wirusem. 

Wydziela się wtedy w skrzydłach obiektu (najczęściej na parterze lub 

najniższych kondygnacjach) fragmenty pośrednie dla osób, które ze 

względu na stan zdrowia muszą być leczone w danej jednostce, lecz 

jeszcze nie otrzymano wyników testów na koronawirusa. Ten rodzaj 

działań także jest opisany w zaleceniach krajowego konsultanta  

w dziedzinie chorób zakaźnych. Takie rozwiązanie jest charakterystyczne 

dla dużych kompleksów medycznych, jednostek uniwersyteckich, 

jednostek wojskowych – szpitali MSWiA.  

 Drugie rozwiązane opisane jest w skrócie jako różne wejścia. 

Polega ono na wykonywaniu przed wejściem głównym (najczęściej tym 

najczęściej stosowanym – domyślnym) wstępnego wywiadu połączonego 

z czynnościami opisanymi w procedurze dla szpitali innych niż 

jednoimienne. Ze względu na fakt, że jednostka składa się z jednego 

obiektu głównego, przed nim rozstawia się namiot odpowiedniej 

wielkości i to w nim odbywają się wymienione wcześniej procedury 

wstępne.  W przypadkach, w których osoba nie jest zarażona COVID-19, 

kierowana jest do części zielonej. Natomiast osoby podejrzane  

o zarażenie kierowane są do osobnego wejścia, prowadzącego do 

odizolowanej części (czerwonej). Część przeznaczona dla osób 

zarażonych jest najczęściej usytuowana w ten sposób, aby była jak 

najbliżej wejścia i niskich kondygnacji. Większy fragment budynku 

zajmuje strefa zielona, usytuowana w ten sposób, aby zapewnić dostęp do 

najważniejszych części (funkcji) budynku. Ten sposób stosowany jest  

w różnych, najczęściej mniejszych, jednostkach medycznych lub  

w przypadku oddziałów (w większych kompleksach) stanowiących 

niezależne budynki, i w których wytworzono dodatkową strefę dla osób 

podejrzanych o zarażenie koronawirusem.  

 Sposób trzeci polega na tym, że strefa izby przyjęć podzielona 

jest na dwie części. Przestrzenna izba przyjęć w szpitalach,  

w szczególności dziecięcych, pozwala na podział jej na dwa niezależne 

fragmenty. Jest to możliwe dzięki specyficznemu podziałowi co 

poniektórych jednostek, niezależnie leczących dzieci chore i dzieci 

zdrowe. Wiąże się to z wygospodarowaniem dwóch wejść (osobnych do 

dwóch stref) lub jednego pozwalającego na podział wnętrza zaraz po 

przekroczeniu strefy wstępnego wywiadu.  

 Zmiany te niezależnie od przyjętej koncepcji, niejednokrotnie 

wiążą się z przeniesieniem części pomieszczeń lub ich dublowaniem dla 
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strefy czerwonej jak i zielonej. Szczególnie w przypadku drugim, gdzie 

funkcjonują dwa niezależne wejścia, zmiany wymuszają organizację 

rejestracji w innej części niż odbywało się to poprzednio. Przebudowa ta 

czasami wykonywana jest środkami budowlanymi – trwałymi 

(wyburzenia, budowa lekkich ścianek, podział wnętrz) czasami za 

pomocą mocnych folii dzielących poszczególne przestrzenie.  

W co niektórych przypadkach jest to odpowiednio trwała i widoczna 

informacja wizualna. Zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta  

w dziedzinie chorób zakaźnych na połączeniu dwóch stref organizuje się 

strefę pomarańczową, która pozwala na przebieranie się personelu 

medycznego. Tak jak zostało już to wspomniane zmiany związane  

z przystosowaniem obiektu do walki z COVID-19 są bardzo nagłe  

i zmieniające się w czasie. Dodatkowo, każda jednostka medyczna 

posiada inną specyfikę pod względem medycznym jak i budowlanym, co 

wiąże się z tym, że nie wszystkie rozwiązania działające w jednych 

szpitalach mogą być wprowadzone w drugich. Stąd też zapisy 

ministerstwa zdrowia, krajowego konsultanta, GIS-u oraz władz 

lokalnych są dość ogólne i pokazujące pewien schemat rozwiązania na 

poziomie funkcjonalnym. Wprowadzenie tych wytycznych jest zawsze 

procesem indywidualnym wymagającym szczegółowej znajomości 

danego obiektu. 

4. Wpływ przyjętych rozwiązań na społeczeństwo 

 Oprócz problemów architektonicznych związanych z funkcją  

i formą danych budynków ważnym aspektem stał się problem obcowania 

pacjentów w zadanych warunkach. Odizolowanie ich od siebie, od 

rodziny i najbliższych niesie za sobą szereg problemów behawioralnych. 

Pacjenci nie mogą być odwiedzani, a co się z tym wiąże mają 

ograniczonym dostęp do rzeczy zwykle dostarczanych przez rodzinę. 

Jedzenie przekazywane pacjentom musi przejść należytą kwarantannę  

i dezynfekcję. Problem staje się tym większy im pacjent znajduje się  

w lepszym stanie zdrowia fizycznego. Brak kontaktu, możliwości 

korzystania z przedmiotów przyniesionych z zewnątrz może wpłynąć na 

spowolnienie procesu regeneracji pacjentów. W literaturze zagranicznej 

(Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia) od drugiej połowy XX 

wieku znane jest zagadnienie „healing environment”, co oznacza,  

w tłumaczeniu polskim, uzdrawiające środowisko. Wiele znanych 

naukowców zajmujących się architekturą służby zdrowia wskazuje na 
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ważność tego zagadnienia m.in.: R. S. Urlich i C. Zimring
5
, S. Ananth

6
 

oraz M. Abbas i R. Ghazali
7
. W Polsce ten temat także jest poruszany 

przez takich autorów jak: J. Juraszyński, A. Nitsch, S. Porębowicz,  

Z. Radwański (we wspólnej publikacji pt. „Projektowanie obiektów 

służby zdrowia”)
8
, W. Podczaska-Wyszyńska

9
, M. Czyński 

10
, P. Szafra-

nowicz
11

 oraz M. Jamrozik-Szatanek
12
. Badania światowe dowodzą bo-

wiem, że przyjazne środowisko ma znaczący wpływ na szybkość 

powrotu pacjenta do zdrowia. W tym momencie zostało ono pozbawione 

wszelkich elementów odstresowujących, personifikujących wnętrza, 

bardziej skupiono się na procedurach medycznych. Jest to spowodowane 

nagłą potrzebą zmian tych placówek, jak również szybkością 

powstawania miejsc pobytu dla zarażonych COVID-19. Przerażenie osób 

zarażonych (nieznaną dotychczas chorobą) związane z przebywaniem  

w placówce jest potęgowane wyglądem jak i atmosferą panującą  

w placówkach obejmujących nad nimi nadzór. Daje to wiele do myślenia 

na przyszłość i powstaje w tym momencie szereg pytań: jak 

przystosować obiekty do takich wyzwań? Co zrobić by zwiększyć 

możliwości uzdrawiania pacjentów na wielu poziomach w tych 

obiektach? Czy kontenery, namioty i wydzielone przestrzenie  

w szpitalach mogłyby stać się mniej stresogenne poprzez zastosowane 

różne środki architektoniczne? Jakie działania mogłyby zostać w tej 

kwestii podjęte? Czy może wprowadzenie barw, dźwięków o wartościach 

                                                      
5
 R. S. Ulrich, C. Zimring, The Role Of The Physical Environment In The 

Hospital Of The 21st Century: A Once In A Lifetime Opportunity, "The Center 

For Health Design", 2004. 
6
 S. Ananth, Healing Environments: The next natural step, 2008, s. 274. 

7
 M. Abbas, R. Ghazali, Healing Environment Of Pediatric Wards, „Procedia 

Social And Behavioral Sciences”, 2010, s. 948-957. 
8

 J. Juraszyński, A. Nitsch, S. Porębowicz, Z. Radwański, Projektowanie 

obiektów służby zdrowia, Arkady, Warszawa 1973.  
9

 W. Podczaska-Wyszyńska, Projektowanie zakładów leczniczych dla dzieci  

i młodzieży. Arkady, Warszawa 1977. 
10

 M. Czyński, Terapeutyczna rola przestrzeni architektonicznej szpitala., 

Architektura i Technika a Zdrowie 2008, s. 25-35. 
11

 P. Szafranowicz, Środowiska terapeutyczne – nowe podejście do problematyki 

przestrzeni obiektów służby zdrowia,  

http://www.gpzoom.com.pl/upload/files/ZOOM_TERAPEUTYCZNE_KRAJOB

RAZY.pdf,dostęp 20.05.2020. 
12

 M. Jamrozik-Szatanek, Przestrzenie rozrywki jako ważny element 

uzdrawiającego środowiska w szpitalach pediatrycznych, [w:] Badania 

interdyscyplinarne w architekturze 2, red. B. Komar Tom 3, Gliwice 2017,  

s. 144-155. 
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uspokajających, elementów wnętrz pozwalających na łatwą dezynfekcję, 

systemów audiowizualnych umożliwiających nawiązanie zerwanych 

drastycznie kontaktów z najbliższymi byłoby wystarczające? Wiele tych 

pytań pozostaje na obecny czas bez odpowiedzi, ponieważ rozwiązania  

w zakresie leczenia COVID-19 oraz dostosowania szpitali do sytuacji do 

zagrożenia epidemicznego będą się dopiero wykształcać, szczególnie  

w zakresie SARS-CoV-2. Jednak w teorii „uzdrawiającego środowiska” 

pojawia się wiele elementów wpływających na poprawę warunków 

otoczenia, które są możliwe do zastosowania nawet w czasie pandemii. 

Poniższa tabela prezentuje niektóre czynniki healing environment oraz 

sposoby ich dostosowania do procedur stosowanych przez ministerstwo 

zdrowia. 

Tabela 3. Czynniki „uzdrawiającego środowiska” i ich możliwość 

zastosowania w czasach rygoru sanitarnego.  

CZYNNIKI 

„UZDRAWIAJĄCEGO 

ŚRODOWISKA” 

 MOŻLIWOŚCI 

ZASTOSOWANIA 

Zapewnienie kontaktu  

z naturą 

 Sale z możliwością wglądu 

w zewnętrze 

Dostęp do światła naturalnego 

 Podział sal do pewnej 

wysokość  (w przypadku 

pokoi chorych 

wieloosobowych) – 

zastosowanie przegród 

przeźroczystych 

Intuicyjne warunki poruszania 

się 

 Widoczne, czytelne dla 

każdego informacje 

dotyczące poruszania się po 

obiekcie 

Brak barier 

architektonicznych 

 Umożliwienie 

bezproblemowego 

poruszania się osób  

z różnymi dysfunkcjami 

Możliwość indywidualizacji 

wnętrza 

 Zapewnienie możliwości 

wniesienia rzeczy, które 

muszą przejść odpowiednią 

dezynfekcje lub 

kwarantannę 
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Zastosowanie odpowiedniej 

kolorystyki 

 Rezygnacja z monotonnych 

przegród foliowych poprzez 

zastosowanie innych 

materiałów, zastosowanie 

folii mocno przeźroczystej  

i wytrzymałej, tworzenie 

kolorowych naklejek na 

podziały lub stosowanie 

kolorowych przegród 

Dostęp do usług, gastronomii 

funkcjonującej w obiekcie 

 Umożliwienie dostępu do 

usług z zastosowaniem 

odpowiedniego reżimu 

sanitarnego i w określonym 

czasie 

Zapewnienie bogatej oferty 

rozrywki (zabawa, hobby, 

kontakt z innymi) 

 Umożliwienie dostępu do 

sal rekreacji, wypoczynku, 

pokoi telewizyjnych   

w wydzielonym 

odpowiednim czasie i przy 

zastosowaniu rygoru 

sanitarnego 

Organizacja przestrzeni 

spotkań 

 Organizacja pokoi 

pozwalających na kontakt  

z odwiedzającymi – 

stosowanie przeźroczystych 

barier, środków ochrony 

osobistej 

Użycie elementów sztuki 

(malarstwo, rzeźba, rysunek, 

muzyka) 

 Wykorzystanie sztuki 

mogącej przejść 

odpowiednią dezynfekcję 

lub kwarantannę. 

Zastosowanie prac 

pacjentów i zapewnienie ich 

zmian w czasie. Możliwość 

wprowadzenia różnej 

muzyki wydobywającej się 

z głośników ułożonych  

w miejscach wspólnych  

w celu poprawienia nastroju 

pacjentów. 
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Likwidacja czynników 

stresogennych 

 W wyniku stosowania 

środków ochrony osobistej 

personel medyczny 

automatycznie buduje 

dystans do pacjenta. 

Zwiększenie empatii, 

zapewnienie 

bezpieczeństwa, odpowiedź 

na potrzeby pacjenta, częsta 

obecność i towarzyszenie  

w procesie leczenia. 

Źródło: Oprac. M. Jamrozik-Szatanek 

 Te i wiele innych pytań powinno być przemyślanych  

i wdrożonych w podstawowe procedury medyczne. Bo istotą architektury 

służby zdrowia nie powinno być wyłącznie patrzenie na człowieka od 

strony medycznej, ale powinno być szeroko pojętym aspektem 

szczególnie, gdy pacjent zostaje pozostawiony samemu sobie  

i personelowi a czas zdrowienia jest długi. 

5. Podsumowanie 

 Na podstawie przedstawionych przepisów prawnych widoczna 

jest różna implementacja tych wytycznych w konkretnym środowisku 

zbudowanym (obiekcie szpitalnym). Nie jest możliwe w obecnej sytuacji 

stworzenie odgórnych schematów możliwych do zastosowania we 

wszystkich przypadkach. Jednak analiza przeprowadzona przez Autorów 

pokazuje, iż pewne rozwiązania powielają się i możliwe było 

wyszczególnienie jedynie trzech głównych typów realizacji wytycznych 

ministerialnych. Szczegółowa analiza być może będzie możliwa dopiero 

w przyszłości, gdy opracowane zostaną nowe schematy działania  

i stworzone zostaną wytyczne dla obiektów szpitalnych pozwalające na 

zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku kolejnych takich epidemii lub 

ponownego wzrostu zachorowań na COVID-19. W całej nowej sytuacji, 

która wiązała się z rokiem 2020 należy pamiętać o czynniku ludzkim – 

pacjencie jak i wszystkich osobach służby zdrowia. Bezpieczeństwo 

personelu medycznego to lepsze efekty pracy. Natomiast dbanie  

o pacjenta, jako osobę, jego psychikę, zachowanie i zrozumienie jego 

ograniczeń, sprawi, że jego proces leczenie będzie przebiegał łagodniej, 

krócej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że pandemia, która nas 

wszystkich dotknęła zmieni sposób myślenia wszystkich o otaczającym 

nas świecie, a także wpłynie na architekturę szpitali. 
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Ryzyko zapaści Systemu Ochrony Zdrowia w obliczu 
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Risk of Collapse of the Health Protection System in the Face of  

a Pandemic SARS-CoV-2/ COVID-19 

 

Abstrakt  

 W pracy przedstawiono problematykę systemu ochrony zdrowia 

w okresie stanu epidemicznego w kraju. Realizacja sondażu 

diagnostycznego wśród personelu medycznego ukazała obecny stan 

zatrudnienia, obawy medyków oraz najdotkliwsze przeszkody  

w realizacji świadczeń w zakresie umów z podmiotami medycznymi. 

Przeprowadzenie ankiet i wywiadów w środowisku ratowników 

medycznych, pielęgniarek/pielęgniarzy, lekarzy oraz opiekunów 

medycznych wyjaśnia proces postępującego ryzyka destabilizacji  

w strukturach medycznych. W pracy omówiono tematykę dostępu do 

świadczeń medycznych, które z powodu stanu epidemicznego  

a w następstwie wprowadzonego stanu epidemii w kraju zostały niemalże 

w sposób nagły ograniczony dla społeczeństwa by uniknąć transmisji 

wirusa COVID-19. Następnie omówiono kryzys kadrowy w jednostkach 

medycznych wskazując problematykę wieloetatowości. Przedstawiono 

także materię nierównego traktowania kadry medycznej w aspekcie 

rekompensaty za utracone dochody w związku z wprowadzonymi 

przepisami prawa ograniczającymi możliwości wykonywania zawodu 

medycznego u dysponentów.  

Słowa kluczowe:  

System ochrony zdrowia, stan epidemiczny, stan epidemii, kadra 

medyczna, SARS-CoV-2/Covid-19, wieloetatowość, ryzyko zapaści 

ochrony zdrowia, usługi medyczne, kryzys kadrowy, straty finansowe, 
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nierówne traktowanie medyków, ograniczenia w dostępie do badań, 

transmisja wirusa, rekompensata za utracone dochody, ograniczenia 

zawodowe medyków 

Abstract  

 The paper presents the issues of the health care system during the 

epidemic state in the country. The implementation of the diagnostic 

survey among medical staff showed the current employment status, 

medics' concerns, and the most severe obstacles to the provision of 

services in the field of contracts with medical entities. Conducting 

surveys and interviews in the environment of paramedics, nurses, doctors, 

and medical caregivers explains the process of progressive risk of 

destabilization in medical structures. The subject of access to medical 

services was discussed in the paper, which due to the epidemic state and 

following the introduced the state of epidemic in the country were almost 

suddenly limited to the public to avoid transmission of COVID-19 virus. 

Next, the personnel crisis was discussed in medical units, indicating the 

issue of multi-jobbing. The matter of unequal treatment of medical staff 

in the aspect of compensation for lost income in connection with the 

introduced legal regulations limiting the possibilities of exercising 

medical profession by disposers was also presented.  

Key words:  

Health care system, epidemic state, state of epidemic, medical staff, 

SARS-CoV-2/Covid-19, multi-jobbing, risk of collapse of health care, 

medical services, personnel crisis, financial losses, unequal treatment of 

medics, restrictions on access to research, virus transmission, 

compensation for lost income, professional restrictions of medics 

  

  Kiedy w dniu 13 marca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia
1
 ogłoszono stan epidemiczny w kraju uwaga została skierowana 

głównie na system ochrony zdrowia. Z dnia na dzień narastało coraz 

więcej pytań i obaw związanych z tym jak obecny system poradzi sobie  

z tak nagłym zagrożeniem. Lawinowe przybywanie zakażonych  

COVID-19 wprowadzało nie tylko dysfunkcje podmiotów medycznych 

                                                      
1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 

2008 nr 234 poz. 1570), na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
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podczas standardowych działań placówek, ale również zablokowało dla 

wielu pacjentów dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 r.
2
 

wprowadziło dodatkowe obostrzenia zmniejszające ryzyko transmisji 

zakażenia, które zdaniem pracowników medycznych przyczyniły się do 

ukazania tuszowanych przez lata wad systemu ochrony zdrowia. 

Przeprowadzone badania wśród kadry medycznej wykonującej takie 

zawody jak lekarz specjalista, ratownik medyczny, pielęgniarka 

/pielęgniarz czy opiekun medyczny wskazały główne przyczyny, które są 

zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania obecnego systemu 

ochrony zdrowia. 

Wykres 1. Wykonywany zawód medyczny ankietowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

ankietowych.  

                                                      
2

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Poz. 49, na 

postawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239  

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). Rozporządzenie te odwołało stan 

zagrożenia epidemicznego określonego w Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 13 marca 2020 r. 

9% 

53% 

29% 

9% 1. Lekarz  

2. Ratownik Medyczny  

3. Pielęgniarka/Pielęgniarz  

4. Opiekun Medyczny  
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Wykres 2. Podmiot medyczny w którym ankietowani wykonują 

świadczenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

ankietowych.  

Ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych jako konsekwencja 

wprowadzenia stanu epidemicznego 

 Ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusa wymusiło 

wprowadzenie ograniczeń w dostępie pacjentów do świadczeń 

medycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 6 marca 2020 r.
3
 

rozpoczął rekomendację teleporady medycznej, która miała zabezpieczyć 

pracowników medycznych jaki i pacjentów przed ewentualnym 

zakażeniem wirusem COVID-19. Jednocześnie mimo zalet program 

napotkał się również z falą krytyki, określając go jako niedostępny dla 

osób starszych bądź posiadających ograniczenia telefoniczne. Dodatkowo 

jednym z głównych zaleceń NFZ było wstrzymanie przyjmowania 

pacjentów na planowane zabiegi medyczne, jednakże samą decyzję, które 

zabiegi należy przełożyć a które wykonać zostawiono do podjęcia 

lekarzom na podstawie indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta. 

Przeprowadzona ankieta wśród pracowników medycznych podkreśliła iż 

w dostępnie do świadczeń medycznych główną przeszkodą do udzielenia 

pomocy medycznej jest czas oczekiwania na wyniki testu na COVID-19. 

Pacjenci, którzy zgłaszają się do Izby Przyjęć, Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego bądź są przywożeni przez Zespoły Ratownictwa 

                                                      
3
Strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia,  

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-

koronawirusa-w-przychodniach,7621.html, dostęp z dnia 13.06.2020 r.  

37% 

23% 

29% 

11% 1. SOR 

2. ZRM/LPR 

3. Szpital Specjalistyczny 

4. Inny podmiot medyczny  
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Medycznego muszą pierw przejść test w kierunku COVID-19, i dopiero 

negatywny wynik umożliwia przeniesienie pacjenta na oddział 

wewnętrzny  i przeprowadzenie dalszego badania. Co istotne na wyniki 

trzeba czekać nawet do 12 godzin, a w początkowej fazie 

wprowadzonego stanu epidemicznego na rezultaty badań czekano nawet 

do 24 godzin, co w przypadku pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, 

udaru, urazu wielonarządowego lub innego nagłego stanu zagrożenia 

życia, w którym liczy się każda minuta, oczekiwanie na wynik oznacza 

trwałe kalectwo lub śmierć.  

 Co w sytuacji, gdy pacjent ma wynik pozytywny? Taki pacjent 

kierowany jest na leczenie do jednoimiennego szpitala zakaźnego. Mimo 

iż procedura wydaje się prosta i nie skomplikowana, problem powstaje  

w sytuacji, gdy jednoimienny szpital zakaźny nie ma miejsc i należy 

szukać alternatywnego rozwiązania by pacjentowi pomóc. W tym 

przypadku oznacza to kontaktowanie się z innymi placówkami, które 

posiadają możliwość przyjęcia pacjenta i tego przyjęcia nie odmówią.  

Kryzys kadrowy następstwem wprowadzonych ograniczeń 

zawodowych 

 Podstawowym elementem przytaczanym przez ankietowanych, 

wpływającym na jakość świadczonych usług medycznych jest okrojony 

skład personelu medycznego. Zbyt mała ilość personelu nie daje 

gwarancji prawidłowej organizacji pracy na wybranym odcinku 

medycznym. Im mniej jest medyków udzielających świadczenia tym 

mniej pacjentów może skorzystać z szybkiej pomocy. Wieloletnie 

ignorowanie potrzeb strefy medycznej oraz jej postulatów spowodowało, 

iż w obecnej chwili ochrona zdrowia nie dysponuje odpowiednimi 

zasobami personalnymi. Obecny ustrój prawny wprowadził obejścia  

w strefie zabezpieczeń medyków w ramach realizacji świadczeń 

jednocześnie umożliwiając dysponentom placówek medycznych 

zapełnienia wymaganych stanowisk pracy mniejszą ilością pracowników 

medycznych.  Podmioty medyczne jako podstawową formę zatrudnienia 

realizują umowy cywilno-prawne. Powszechnie znane „kontrakty” 

otworzyły drzwi do wieloetatowości w strukturach ochrony zdrowia, 

kreując iluzoryczny obraz zabezpieczenia medycznego. Ograniczona 

liczba etatów wraz z ściśle określonymi miejscami kontraktowymi, nie 

jest w stanie w pełni zagwarantować realizacji świadczeń medycznych 

wraz z terminowością ich wykonania. Zbyta mała ilość medyków, 

udzielających świadczenia w podmiotach medycznych jest powodem 

długiego czasu oczekiwania na podstawowe zabiegi. Wykonanie danego 
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zabiegu, który nie jest podyktowany stanem zagrożenia życia nie 

powinno być ignorowane i spychane w daleko idącą przyszłość, 

wprowadzając dyskomfort dla samego pacjenta wraz  

z marginalizowaniem jego potrzeb. Pracownicy medyczni jako jedna  

z nielicznych grup zawodowych jest niedofinansowana i boryka się  

z walką o uznanie swoich postulatów od lat. Ograniczone możliwości  

w uzyskaniu satysfakcjonującego dochodu spowodowała kuriozalną 

sytuacje wieloetatowości wśród medyków. Od długiego czasu 

środowisko medyczne komentuje, iż nakłady poświęcane na ochronę 

zdrowia w tym na wynagrodzenie personelu jest zbyt niskie i zmusza 

wykwalifikowany personel do realizowania świadczeń u więcej niż 

jednego podmiotu medycznego. Dając złudne wrażenie, iż podmiot 

medyczny gwarantuje wymagane zaplecze kadry medycznej co nie idzie 

w parze z dostępnością do świadczeń oferowanych przez dysponenta.   

W czasie wprowadzonego stanu epidemicznego a następnie stanu 

epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sytuacja finansowa 

medyków nie uległa zmianie, można nawet stwierdzić, iż ich sytuacja 

uległa pogorszeniu poprzez wprowadzane przez ustawodawcę 

obostrzenia i zakazy.  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń 

opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny 

mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem 

tym wirusem
4
 zwane dalej Rozporządzeniem, wprowadza zmiany w peł-

nieniu obowiązków przez medyków. Głównym celem wprowadzonego 

przepisu jest ograniczenie transmisji zakażenia. Zgodnie z tym 

Rozporządzeniem, każdy pracownik medyczny udzielający świadczeń 

medycznych na terenie jednoimiennego szpitala zakaźnego w ramach 

przeciwdziałania COVID-19 jest zobowiązany do zaprzestania 

                                                      
4
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej 

pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt  

z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020 poz. 

775) Na podstawie art. 7d 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 (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). 
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działalności medycznej w innych placówkach medycznych na rzecz 

głównego dysponenta. Co taki przepis wprowadził w realiach medyków? 

Zdecydowanie bardzo dużą falę rozgoryczenia i niepewności oraz 

poczucie niesprawiedliwości. Podczas badań, 90% ankietowanych 

wskazało, iż wykonuje zawód medyczny na stanowisku, na którym ma 

bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem 

wirusem COVID-19, a jedynie 44% z powyższej grupy zostało 

umieszczone na wykazie stanowisk pracy, które mają bezpośredni 

kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem  

COVID-19, opracowanym przez kierownika podmiotu leczniczego. 

Mimo takiej rozbieżności tylko 18% ankietowanych zostało objęte 

oficjalnym - pisemnym - ograniczeniem zawodowym zgodnie  

z Rozporządzeniem, a 41% pracowników medycznych zostało w drodze 

nieformalnej poinformowanych o wprowadzeniu w stosunku do ich 

stanowiska ograniczenia zawodowego. Obostrzenie zwodowane 

wynikające z umieszczenia miejsca pracy w wykazie nakłada na 

pracownika etatowego bądź kontraktowego obowiązek rezygnacji  

z dodatkowych miejsc pracy. Jest to ograniczenie, którego głównym 

celem jest jak najskuteczniejsze zahamowanie rozprzestrzeniania się 

wirusa.  Co do idei wprowadzenia powyższej regulacji nie można mieć 

zastrzeżeń, jednakże forma wykonania, która w jej cieniu stoi budzi 

więcej wątpliwości. Po wprowadzeniu ograniczenia zawodowego, 

pracownik medyczny musi zrezygnować ze świadczenia dodatkowych 

usług medycznych u innego dysponenta. Dając gwarancje pełnienia 

obowiązków medycznych tylko w jednym podmiocie medycznym. Przy 

prostej kalkulacji łatwo zauważyć iż drugi dysponent w tym samym 

czasie ma zredukowaną kadrę medyczną, i znacznie trudniej dochodzi do 

realizacji usługi medycznych, bez względu czy jest to podmiot z sektora 

państwowego czy prywatnego.   

 Ponadto braki kadrowe nastąpiły również w efekcie 

wprowadzenia 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
5
. Pierwsza specustawa wprowadzając za-

mknięcie szkół, przedszkoli oraz żłobków spowodowała, iż znacząca 

liczba pracowników medycznych została zmuszona do pozostania  

                                                      
5
 Ustawa 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 (Dz. U. 2020 poz. 374). 
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w domu by realizować opiekę nad dzieckiem. Sytuacja nie tylko 

dotyczyła rodziców dzieci do lat 8, którym przepisy gwarantowały 

wypłatę zasiłku opiekuńczego, ale również rodzice dzieci starszych nie 

mając zaplecza opiekuńczego musieli zrezygnować ze świadczonych 

usług medycznych, by zabezpieczyć opiekę swoim dzieciom. 

 Następnym czynnikiem wpływającym na ograniczenia kadrowe 

w ochronie zdrowia są zdarzenia związane bezpośrednio z zakażeniem 

medyka bądź osoby z jego najbliższego otoczenia. Wystarczy tylko 

zarażenie jednej osoby w ZRM i cała stacja Pogotowia Ratunkowego jest 

zmuszona przejść na obowiązkową kwarantannę. Tym samym redukując 

możliwości udzielania świadczeń medycznych w obszarze danej stacji 

PR.  

 Ostatnim elementem wchodzącym w skład ograniczeń 

kadrowych w ochronie zdrowia jest ludzki strach. Mimo iż o nim właśnie 

mówi się najmniej, nie znaczy, iż on nie występuje. Wiele pracowników 

medycznych z powodu zwykłego lęku decyduje się na wykorzystanie 

urlopów również bezpłatnych lub co jest najczęściej spotykane, 

zwolnienia lekarskiego. Lęk o własne zdrowie oraz zdrowie najbliższych 

jest powodem do podejmowania decyzji o odstąpieniu od wykonywania 

świadczeń medycznych w zakresie obowiązującej umowy z danym 

dysponentem.  

 Przeciążenie pracowników medycznych nadmiernymi 

obowiązkami, które przeważają nad ilością dostępnych medyków na 

danym dyżurze rodzi nie tylko falę niezadowolenia i frustracji, ale realne 

zagrożenie ustania ciągłości w poprawnym wykonywaniu świadczeń 

medycznych. Obecnie kadra medyczna mocniej niż kiedykolwiek dotąd 

boryka się nie tylko z przeciążeniem fizycznym, ale również  

z psychicznym z powodu pracy w ciągłym stanie stresu i napięcia 

związanego z przestrzeganiem procedur szpitalnych oraz Ministerialnych 

w ramach ochrony przez zakażeniem Covid-19. Presja społeczeństwa, 

nagminne szykany oraz obelgi wpływają negatywnie na morale 

medyków. Wiele z osób dotychczasowo wykonujących zawód medyczny 

w okresie wzrostu fali niechęci do pracowników medycznych 

zdecydowała się opuścić szeregi medyków, by odnaleźć się w zawodzie, 

w którym nie będzie narażana na akty agresji i nienawiści. Aspekt 

nastawienia społeczeństwa do osób pracujących w szeroko rozumianej 

ochronie zdrowia wywiera olbrzymi wpływ na możliwości również 

fizyczne danej jednostki. Medycy pracujący w trudnych podczas epidemii 

warunkach, pełniący dyżury medyczne w ilości niekiedy przekraczające 
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ich możliwości fizyczne i zdrowotne dodatkowo zostali narażeni na 

presje ze strony społeczeństwa, co dodatkowo obniżyło ich możliwości 

funkcjonowania już w dość trudnych i specyficznych warunkach. 

Powyższe doświadczenia dla wielu spośród kadry medycznej było 

wyznacznikiem rezygnacji z wykonywanego zawodu medycznego  

i opuszczenie zajmowanego medycznego stanowiska pracy.  

Straty finansowe pracowników ochrony zdrowia jako element 

nierównego traktowania 

 Bezsporny jest fakt, iż pracownik medyczny świadczący usługi 

nie tylko na rzecz jednego podmiotu medycznego w sytuacji pozbawienia 

go możliwości realizacji dodatkowych umów współpracy traci 

przychody. Rozporządzenie wraz z Komunikatem Centrali NFZ  

w sprawie dodatkowych środków dla osób udzielających świadczeń  

w podmiotach w związku z epidemią COVID-19 z dnia 30 kwietnia 2020 

roku
6
 normuje kwestie utraconego przychodu poprzez wypłatę rekom-

pensaty dla medyków, ale tylko dla osób których stanowisko pracy 

zostanie umieszczone na wykazie i jednocześnie otrzymają pisemne 

powiadomienie o objęciu ich ograniczeniem. Obie przesłanki musza być 

wypełnione w tym samym czasie. Pracownicy medyczni, mimo iż 

wykonują prace na stanowisku, na którym mają bezpośredni kontakt  

z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem Covid-19 lub 

uczestniczą w ich transporcie w różnych placówkach medycznych zostali 

niesprawiedliwie pogrupowani w zakresie uzyskiwania rekompensaty za 

utracone korzyści. Zgodnie z Rozporządzeniem tylko kadra medyczna 

wykonującą świadczenia na rzecz jednoimiennego szpitala zakaźnego lub 

udzielająca świadczenia opieki zdrowotnej w wyodrębnionej komórce 

organizacyjnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz gdy 

stanowisko pracy zostało umieszczone na wykazie stanowisk 

opracowanym przez kierownika podmiotu leczniczego wraz  

z  otrzymaniem formalnej informacji o ograniczeniu zawodowym jest 

uprawniona do uzyskania rekompensaty za rezygnację z pracy na rzecz 

innego dysponenta. Pracownicy medyczni wykonujący podobne 

czynności medyczne w innej placówce medycznej niż jednoimienny 

                                                      
6

 Komunikat Centrali NFZ w sprawie dodatkowych środków dla osób 

udzielających świadczeń w podmiotach w związku z epidemią COVID-19 z dnia 

30 kwietnia 2020 roku (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-

centrali/komunikat-w-sprawie-dodatkowych-srodkow-dla-osob-udzielajacych-

swiadczen-w-podmiotach-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19,7705.html),  

dostęp z dnia 13.06.2020 r.  
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szpital zakaźny np. SOR Szpitala Specjalistycznego mimo równego 

prawdopodobieństwa zakażenia się wirusem co pracownicy 

jednoimiennych szpitali zakaźnych, są pozbawieni przywileju uzyskania 

rekompensaty. W obecnej sytuacji można stwierdzić, iż Rozporządzenie 

wprowadza nierówne traktowanie medyków względem obostrzeń na nich 

spoczywających związanych z ograniczeniem wykonywania usług 

medycznych u innych dysponentów. 

 Zdecydowana większość ankietowanych pracuje w warunkach 

podwyższonego ryzyka, sam fakt, iż ogółem zawody medyczne zawsze 

należały do zawodów szczególnych, wypełniając grupę zawodów 

zaufania publicznego, to sytuacja epidemiologiczna, która nastała 

również w Polsce spowodowała jeszcze większe podwyższenie ich 

ryzyka zawodowego. Mimo to Rozporządzenie skierowane zostało 

głownie do grupy medyków pracujący w jednoimiennych szpitalach 

zakaźnych, których powołanie nastąpiło z dniem wprowadzenia stanu 

epidemicznego w kraju. Jak to się ma do rzeczywistości medycznej? Czy 

faktycznie tylko w jednoimiennych szpitalach zakaźnych dochodzi do 

styczności z osobami zarażonymi COVID-19 lub podejrzeniem takiego 

zakażenia?  Oczywiście że nie. Pracownicy medyczni niemalże w każdej 

placówce medycznej mają kontakt z osobami z podejrzeniem zakażenia 

lub zakażonymi COVID-19. SOR oraz Izby Przyjęć z racji zagrożenia, 

również w swoich zasobach posiadają pomieszczenia takie jak izolatki 

bądź separatki dedykowane dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub 

zakażonych COVID-19. Pracownicy owych jednostek znajdują się  

w takim samym ryzyku zakażenia co pracownicy jednoimiennych szpitali 

zakaźnych, muszą przestrzegać takich samych procedur bezpieczeństwa  

i korzystać z środków ochrony indywidualnej w celu uniknięcia 

transmisji wirusa. A mimo to znacząca większość medyków jest 

pomijana w wypłacie kompensaty tylko dlatego że ich również 

ryzykowna praca nie odbywa się w placówce medycznej określonej 

jednoimiennym szpitalem zakaźnym lub w wyodrębnionej komórce 

organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej 

wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.  
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Wykres 3. Czy poniosłeś/aś straty finansowe w związku  

z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 w kraju 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

ankietowych.  

 Kwestie finansowe nie zostały poprawnie uregulowane  

w obowiązujących przepisach prawa w aspekcie dostępności dla 

wszystkich pracowników medycznych pracujących w stanie 

podwyższenia ryzyka zakażeniem się COVID-19. Sposób wdrożenia 

kompensacji wynagrodzenia nie został jasno i rzeczowo określony  

w przepisach. Brak konkretnych regulacji i wytycznych co do metody 

obliczenia kwoty należnej medykowi za prace tylko w jednym podmiocie 

medycznym, spowodowało, iż dysponenci mimo nałożonego przepisami 

obowiązku kompensacji niewiedzą jak mają dokonać wyliczeń a co za 

tym idzie nie wypłacają należnych im świadczeń. Sposobem na naprawę 

niedogodności w związku z brakiem wypłat rekompensaty jest 

niezwłoczne wprowadzenie precyzyjnych instrukcji, które umożliwią 

dysponentom placówek medycznych uniknięcie jeszcze większych 

opóźnień w terminach wypłaty należności. Przeprowadzone badania 

ankietowe oraz wywiady z personelem medycznym daje jednoznaczny 

obraz ignorowania potrzeb finansowych medyków. Na zadane pytanie 

„Czy została wypłacona Ci rekompensata?” spośród wszystkich 

ankietowanych na dzień 13 czerwca 2020 r. żaden z medyków, któremu 

przysługuje prawo do rekompensaty tego nie potwierdził. Wniosek płynie 

z powyższej sytuacji jasny, medycy mimo przestrzegania regulacji 

prawnych, w tym ograniczeń zawodowych są ignorowani w strefie 

finansowej a wprowadzone przepisy powodują jednostronność  

59% 

41% 

Tak  Nie 
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w stosowaniu prawa, mimo iż regulacje wskazują obowiązki po obu 

stronach
7
.   

 Co natomiast się dzieje z medykami, którzy zostali objęci 

nieformalnymi ograniczeniami związanymi z wykonywaniem zawodu 

medycznego? Czy kadra medyczna, która mimo pracy na stanowisku, na 

których ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub uczestniczy w ich transporcie ale 

nie wykonuje działalności leczniczej w jednoimiennym szpitalu 

zakaźnym lub wyodrębnionej komórce organizacyjnej w której są 

udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19 a ich stanowisko pracy nie zostało 

umieszczone na wykazie stanowisk opracowanym przez kierownika 

podmiotu leczniczego, ma prawo do rekompensaty? Czy dysponent, 

który nieformalnie zakreślił pracownikom medycznym obowiązek 

rezygnacji z działalności medycznej w innych podmiotach medycznych 

jest obowiązany do zapewnienia wypłaty utraconego przychodu 

medykowi? Pytania powyższe nasuwaj się z powodu już zaistniałych 

ograniczeń, z którymi kadra medyczna się spotkała. Mimo iż medycy nie 

są wprost zobligowani normami prawa do zaprzestania udzielania 

świadczeń dla innych podmiotów medycznych, to niejednokrotnie 

dysponent podjął decyzję o wprowadzeniu ustnej zasady ograniczenia 

pracy w innych placówkach medycznych dla kadry, która zdecydowała 

się na ich rzecz prowadzić działalność medyczną. Pracownik  

w stosunku, do którego nie został wprowadzony formalny zakaz 

świadczenia usług medycznych w innych miejscach pracy nie jest 

uprawniony do uzyskania rekompensaty, nawet jeżeli dobrowolnie
8
 do-

szło do takiej rezygnacji.   

 W zaistniałej trudno nie zastanowić się nad tym, dlaczego mimo 

tak szerokiego zagrożenia dla środowiska medycznego zakażenia się 

COVID-19 i przy tak dużej liczbie osób wykonując zawód medyczny na 

                                                      
7
 „Obie strony” - jako personel medyczny, który jest odbiorą i na którym 

spoczywa obowiązek realizacji zakazu pracy w więcej niż jednym podmiocie 

medycznym oraz Ustawodawca, który poprzez swoje organizacje zobowiązał się 

do wypłaty rekompensaty kadrze medycznej.  
8

 Dobrowolnie - jest również użyte w znaczeniu przymusu nieformalnego 

dysponenta. Jednakże taka decyzja, mimo iż dysponent może oczekiwać takiego 

stanowiska od pracownika medycznego to samo działanie w ramach rezygnacji z 

dodatkowych miejsc pracy jest kwestią wolnego wyboru i nie jest podyktowana 

przepisami prawa.  
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stanowisku, na którym mają bezpośredni kontakt z pacjentami  

z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem COVID-19 są wprowadzone  

w tak małej ilości formalne obostrzenia zawodowe gwarantujące 

zmniejszenie transmisji wirusa oraz umożliwiające kadrze medycznej 

korzystanie z rekompensaty utraconych dochodów. 

 Czy stan epidemii się utrzyma, czy też zostanie zniwelowany do 

minimalnego ryzyka tego nie jest nikt w stanie przewidzieć, jednakże 

należy wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji w ochronie zdrowia  

i przyjrzeć się dokładniej postulatom i problemom pracownikom 

medycznym. Środki przekazywane na ochronę kadry medycznej, które 

bezpośrednio docierają do medyków można uznać za niewystarczające,  

a realizacja obecnych rekompensat jest na poziomie co najmniej 

niezadawalającym. Zbyt mała ilość osób wykonujących usługi medyczne, 

wprowadzenie wieloetatowości by ukryć braki kadrowe, 

niewystarczająca gwarancja satysfakcjonujących dochodów medyków, 

która prowokuje pracę na więcej niż jednym etacie jest 

odzwierciedleniem obecnego stanu szeroko rozumianej ochrony zdrowia. 

Powyższe elementy stanowią główną problematykę w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania kadry medycznej. Personel medyczny jest 

spoiwem całego systemu opieki zdrowotnej i mimo iż medycy mają 

wysokie poczucie spełniania misji i obowiązku pomocy, nawet pracując 

w fatalnych warunkach to, jeżeli nie zostaną podjęte działania by 

zapewnić każdemu pracownikowi medycznemu zaspakajających 

warunków pracy może dojść do naruszenia systemu ochrony zdrowia, 

który może skierować go do upadku. 
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Problematyka stwierdzenia zgonu  

w dobie pandemii SARS-CoV-2 

Problems of Confirmation of Death within  

the SARS-CoV-2 Pandemic 

 

Abstrakt  

 W artykule analizie poddane zostaną obowiązujące w polskim 

prawie procedury stwierdzenia zgonu oraz trudności jakie przed 

dotychczasowymi regulacjami postawiła nowa rzeczywistość, a które 

potwierdziły, że przepisy w tym zakresie wymagają gruntownych zmian. 

Ocenie poddane zostaną rozwiązania, wprowadzone nowelizacją ustawy 

z dnia 2 marca 2020 dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) 

wprowadzające instytucję quasi – koronera - lekarza lub lekarza dentysty, 

powoływanego przez starostę, którego zadaniem zgonów osób 

podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym 

wirusem poza szpitalem. Konsekwencją tych rozważań będzie wskazanie 

zasadności wprowadzenia na stałe instytucji koronera do polskiego 

prawa. 

Słowa kluczowe:  

COVID-19, stwierdzenie zgonu, karta zgonu, koroner 

Abstract  

 Article analyses the death procedures in Polish law, as well as the 

difficulties that the new reality has set before current regulations, which 

have confirmed that the regulations in this area require thorough changes. 

The solutions introduced by the amendment to the Act of March 2, 2020 
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on specific solutions related to the prevention, counteraction and 

eradicationof COVID-19 (...) introducing the institution of "quasi-

coroner" - physician or dentist, appointed by the provincional governor, 

for the cases when death will be suspected as an effect of infection with 

SARS-CoV-2 virus. The consequence of these considerations will be the 

indication of the legitimacy of permanently introducing the coroner's 

institution to Polish law. 

Key words:  

COVID-19, declaration of death, death certificate, coroner 

 

 Pandemia SARS-CoV-2 bez wątpienia stanowi swoistego rodzaju 

egzamin dla regulacji prawnych, mających zastosowanie dla opieki 

zdrowotnej w Polsce. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż nigdy 

wcześniej polska służba zdrowia nie mierzyła się z tak potężnym,  

a zarazem nieobliczalnym przeciwnikiem. Ta nierówna walka obnażyła 

niestety szereg słabości, które trawią system opieki zdrowotnej od dawna, 

a które w obecnym, kryzysowym momencie są widoczne aż nadto. Jedną 

z nich jest procedura stwierdzenia zgonu. 

I. Dotychczasowe regulacje, normujące procedurę stwierdzania 

zgonu w polskim prawie 

 Stwierdzenie zgonu jest czynnością, którą można określić, jako 

swoiste „postawienie kropki” nad całym bogatym życiorysem zmarłego. 

Oto z chwilą, gdy dojdzie do stwierdzenia zgonu  wygasają przynależne 

mu prawa i ciążące nań obowiązki – następuje utrata podmiotowości 

prawnej. Niemniej jednak czynność stwierdzenia zgonu ma nie tylko 

charakter „kończący” – otwiera bowiem drogę do wszczęcia procedur, 

związanych z pochówkiem ciała, czy choćby postępowania spadkowego, 

wpływając tym samym na prawa i obowiązki osób trzecich – 

spadkobierców zmarłego. Nie pozostaje również bez wpływu na łączące 

go z osobami trzecimi umowy cywilnoprawne i te z zakresu prawa 

pracy
1
. Wszystko to sprawia, iż stwierdzenie zgonu jest czynnością  

o charakterze prawnie doniosłym. Zasadnym jest przeto szczegółowe 

unormowanie całości procedury stwierdzenia zgonu w polskim prawie.  

                                                      
1

 R. Tymiński, Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty 

administracyjnoprawne, Warszawa 2019, s. 241-243. 
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 Poszukując regulacji, dotyczących stwierdzenia zgonu, 

oczywistym wydaje się, by w pierwszej chwili sięgnąć po ustawę  

o zawodach lekarza i lekarza dentysty
2
. Myli się jednak ten, który ocze-

kuje, iż znajdzie w niej szczegółowe unormowania, dotyczące procedury 

stwierdzania zgonu. W tym aspekcie ustawa ogranicza się wyłącznie do 

sformułowania w art. 43 ust. 1 i 2, zgodnie z którym stwierdzić zgon 

może lekarz na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń. Co do 

ewentualnej specjalizacji lekarza stwierdzającego zgon – ustawa milczy 

w tym przedmiocie co pozwala wysnuwać, iż stwierdzenia zgonu 

dokonać może każdy lekarz, niezależnie od specjalności. W literaturze 

wskazuje się, że najczęściej będzie to lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej
3
. W kwestii jak wspomniane w przepisie badanie winno prze-

biegać i w jakim czasie od zgonu należy je przeprowadzić – również  

i tutaj ustawa nie dostarcza szczegółowych informacji
4
. Brak jest także 

kategorycznego sformułowania, że to „lekarz stwierdza zgon”, co z kolei  

pozwala, by w sytuacji, gdy brak jest dostępu do medyka, kompetencje  

w tym zakresie przekazać innym podmiotom. 

 Nieco więcej informacji na temat procedury stwierdzenia zgonu 

dostarcza ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
5
. Zgodnie z jej 

treścią właściwym do stwierdzenia zgonu pacjenta jest lekarz, który 

leczył zmarłego w ostatniej chorobie. Dalej ustawa mówi o wypadkach, 

w których dostęp do takiego lekarza nie będzie możliwy – wówczas 

stwierdzenie zgonu nastąpić winno w drodze oględzin przez lekarza lub 

w razie jego braku przez inną osobę, powoływaną do tej czynności przez 

starostę. Już tych kilka zdań zasadnie winno wzbudzić w czytelniku kilka 

wątpliwości – co bowiem w sytuacji, gdy chory pozostawał pod opieką 

kilku lekarzy lub też w ogóle nie korzystał ze świadczeń zdrowotnych? 

Kim jest ów lekarz, któremu ustawa powierza stwierdzenie zgonu, gdyby 

niemożliwe było dokonanie tej czynności przez lekarza dotychczas 

                                                      
2
 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U.1997 nr 28 poz.152 ze zm.). 
3
 I. Wrześniewska-Wal, Zgon pacjenta w podmiocie leczniczym i poza nim [w:] 

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno- kulturowej,  

red. J. Hartman, M. Szabat, Warszawa 2016, s. 228 -331. 
4
 M. Malczewska, Komentarz do art. 43 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, red. E. Zielińska, 

Warszawa 2014, s. 774-775. 
5
 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 

1959 nr 11 poz. 62 ze zm.). 
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leczącego, a kim osoba, której uprawnienia te nadaje starosta? 

Wątpliwości te rozwiać miało poniekąd Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie stwierdzenia zgonu i jego 

przyczyny z dnia 3 sierpnia 1961 r.
6
 Precyzuje ono, iż władnym do 

stwierdzenia zgonu jest lekarz, który udzielał choremu świadczeń 

zdrowotnych w ciągu ostatnich 30 dni, nadto czynności tej winien 

dopełnić w terminie 12 godzin od chwili wezwania  - za wyjątkiem 

sytuacji, gdy do zgonu doszło na skutek popełnienia przestępstwa. 

Lekarzem takim będzie choćby lekarz medycyny ratunkowej zespołu 

wyjazdowego karetki pogotowia, który jako ostatni udzielił pomocy 

zmarłemu
7
 - choć w piśmiennictwie wskazuje się, że jeżeli udzielił on 

pomocy i odjechał, po czym pacjent zmarł, obowiązek ten na powrót 

przechodzi na lekarza, pod którego opieką chory w ostatnim czasie 

pozostawał
8
.  

 Gdyby wykonanie wskazanych czynności w zakreślonym czasie 

nie było możliwe lub też podmiot władny do stwierdzenia zgonu 

zamieszkiwał w odległości więcej niż 4 km od miejsca położenia zwłok, 

wówczas zgon winien być stwierdzony alternatywnie przez lekarza, 

wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania albo 

też lekarza bądź felczera, zatrudnionego w przychodni, ośrodku zdrowia 

lub jego placówce terenowej, właściwych ze względu na rejon, w którym 

znajdują się zwłoki, a w wypadku zgonu noworodka – przez położną 

wiejską (!), pod której opieką się wówczas znajdował. Osoba 

stwierdzająca zgon winna osobiście, w czasie 12 godzin od wezwania 

ustalić tożsamość zwłok, przeprowadzić ich oględziny oraz wywiad 

wśród otoczenia zmarłego, celem ustalenia okoliczności zgonu, a także 

zapoznać się z dostępną dokumentacją medyczną, dotyczącą okresu 

sprzed śmiertelnego zejścia
9
. Gdyby zaś kartę zgonu wystawić miała 

osoba, która nie jest lekarzem, wówczas czynność oględzin powinna być 

wykonana po upływie 12 godzin
10
. Pozyskane w drodze oględzin infor-

                                                      
6
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. 

w sprawie stwierdzenia zgonu jego przyczyny (Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202  

ze zm.). 
7
 A. Plichta, Komentarz do art. 43 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

[w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza denysty. Komentarz, red. M. Kopeć, 

Warszawa 2016, s. 735. 
8
 I. Sierpowska, Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego, Warszawa 2020,  

s. 167-181. 
9
 A. Plichta, Komentarz do art. 43 Ustawy…,  s. 735. 

10
 E. Darmorost, Komentarz do art. 11 Ustawy …,  t. 6.  
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macje muszą następnie znaleźć odzwierciedlenie w karcie zgonu.  

W dokumencie tym, prócz danych osobowych zmarłego, należy podać 

dokładną przyczynę zgonu, z rozróżnieniem na pierwotną, wtórną  

i bezpośrednią, posługując się odpowiednim kodem Międzynarodowej 

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10
11

. 

Co istotne, okoliczność, że dla stwierdzenia przyczyny zgonu 

koniecznym jest wykonanie dodatkowych badań nie może wpływać na 

opóźnienie wydania karty zgonu
12

. Dodatkowo, z punktu widzenia niniej-

szej publikacji warto jest dodać, iż zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy  

z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi
13

 w przypadku gdy podczas dokonywania przez leka-

rza oględzin zwłok poweźmie on pewność lub choćby uzasadnione 

podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca 

zgłoszeniu, ma on obowiązek zawiadomić właściwego inspektora 

sanitarnego Śmierć na skutek choroby zakaźnej jest wówczas 

odnotowywana w osobnej rubryce karty zgonu. Zawiadomienia dokonuje 

się na odpowiednim formularzu, uwzględniającego dane identyfikujące 

osobę zmarłą, oraz rozpoznanie kliniczne i podstawowe objawy 

stwierdzonej choroby zakaźnej
14

. 

 Już same sformułowania użyte w treści omawianych przepisów 

sugerują ich anachroniczność. Godzi się wskazać, że uprawnienia do 

stwierdzenia zgonu na równi z lekarzem w przypadku zgonu noworodka 

ustawa przyznaje profesji którą w świetle dzisiejszych uregulowań uznać 

należy za „wymarłą” – położnej wiejskiej, a także nielicznym w Polsce  

felczerom
15

 (których kształcenia nie prowadzi się w od lat 70. ubiegłego 

wieku)
16
. Zważywszy na znaczny czas, dzielący wprowadzone regulacje 

od dzisiejszej rzeczywistości, a przede wszystkim – postępy  

w medycynie – również w zakresie pojawienia się nowych jednostek 

                                                      
11

 Na marginesie warto dodać, że od 2022 obowiązywać zacznie nowa 

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-11, 

https://icd.who.int/en, data dostępu 09.06.2020 r. 
12

 A. Plichta, Komentarz do art. 43 Ustawy…,  s. 735. 
13

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008 nr 234 poz. 1570.). 
14

 M. Malczewska, Komentarz do art. 43 Ustawy ..., s. 776. 
15

 Wg danych Naczelnej Izby Lekarskiej w 2018 r. na terenie kraju działało 

czynni 211 felczerów, Strona Internetowa Naczelnej Izby Lekarskiej, 

https://nil.org.pl , dostęp: 02.06.2020 r. 
16

 M. Malczewska, Komentarz do art. 43 Ustawy …,  s. 773. 

https://icd.who.int/en
https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-felczerow
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chorobowych
17

 – podmioty inne niż lekarz medycyny nie będą dyspono-

wać nawet dostateczną wiedzą, by stwierdzić zgon i określić jego 

przyczynę, a ich angażowanie do czynności może być brzemienne  

w skutki – z których  nieprawidłowe stwierdzenie przyczyny zgonu 

wydaje się być tą najmniej dotkliwą. I choć praktyka wskazuje, iż 

reliktowe przepisy nie są już obecnie stosowane i powszechnie przyjęto, 

że stwierdzenie zgonu jest wyłączną kompetencją lekarza, to jednak 

przez dziesiątki lat nie została ona w żaden sposób prawnie 

usankcjonowana
18
. Dodatkowo brak jest również wytycznych, które ujed-

noliciłyby czynność oględzin zwłok, których przeprowadzenie 

obligatoryjnie poprzedzać winno stwierdzenie zgonu i wystawienie karty 

zgonu, co stanowi istotne utrudnienie nie tylko dla nie-medyków, ale 

również lekarzy, którzy z medycyną sądową nie mają na co dzień do 

czynienia. 

 Brak również jednoznacznej regulacji, która kształtowałaby 

wynagrodzenie osoby, stwierdzającej zgon ani doprecyzowania jaki 

podmiot jest właściwy do jego wypłacenia. Stwierdzenie zgonu nie jest 

bowiem świadczeniem zdrowotnym, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 

ustawy o działalności leczniczej
19
. Nie jest to również świadczenie opieki 

zdrowotnej zgodnie z art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
20

. Zgodnie z art. 97 

ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych nie powinno przeto obciążać NFZ. Wskazane 

wcześniej rozporządzenie Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej  

w sprawie stwierdzenia zgonu odsyła w tym zakresie do uchylonej 

jeszcze w latach 60. regulacji z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz 

innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych  

w zakładach społecznych służby zdrowia
21
, nakładając obowiązek wy-

                                                      
17

 Godzi się choćby wskazać, że Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób  

i Problemów Zdrowotnych ICD-10 przyjęta została w Polsce w 1996 r. 
18

 I. Sierpowska, Śmierć ..., s. 167-181. 
19

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr  

112, poz. 654 ze zm.). 
20

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2005 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2004 nr 210, poz. 2135 ze zm.). 
21

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie 

uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym 

wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych ochrony zdrowia 

(Dz.U.1958 nr 74 poz. 376 ze zm.). 
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płaty wynagrodzenia na organy prezydiów powiatowych (miejskich  

w miastach stanowiących powiaty miejskie, dzielnicowych w miastach 

wyłączonych z województw) rad narodowych (!) - a więc organy, których 

od kilkudziesięciu lat próżno szukać na mapie polskiej administracji
22

!   

 Co jednak zdaje się istotniejsze – wskazane regulacje nie tylko 

nie rozwiewają zasygnalizowanych wątpliwości, lecz zdają się je 

dodatkowo mnożyć. Żaden z przywołanych przepisów nie daje bowiem 

odpowiedzi kto władnym będzie do stwierdzenia zgonu w sytuacji,  

gdy śmierć nie była ani konsekwencją  wypadku ani też nagłej choroby,  

a zmarły leczył się przewlekle na wiele schorzeń w różnych placówkach 

medycznych lub też w ostatnim czasie mimo istniejących dolegliwości  

w ogóle nie korzystał ze świadczeń zdrowotnych. W sytuacji takiej 

próżno jest wzywać karetkę pogotowia – wszak zgodnie z obowiązującą 

regulacją zespół ratownictwa medycznego wzywa się do nagłego stanu 

zagrożenia zdrowotnego, który definiować należy jako stan, polegający 

na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się 

objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może 

być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub 

utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych 

czynności ratunkowych i leczenia
23

. Tymczasem w przypadku osoby nie-

dającej jakichkolwiek oznak życia, ba, u której nierzadko wystąpiły już 

znamiona śmierci próżno jest mówić o istnieniu jakiegokolwiek 

zagrożenia w tej materii. Niejasność przepisów pod tym względem 

prowadziła nieraz do sytuacji skrajnych – jak choćby wywieranie 

przymusu na lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez 

funkcjonariuszy Policji, by ten pozostawił miejsce pracy i pacjentów  

i udał się w miejsce ujawnienia zwłok, celem stwierdzenia zgonu
24
. Użyte 

w rozporządzeniu sformułowanie dające w takiej sytuacji uprawnienie do 

stwierdzania zgonu lekarzom lub felczerom, wykonującym świadczenia 

zdrowotne w placówce obejmującej rejon, w którym ujawnione zostały 

zwłoki straciło na znaczeniu wraz z wejściem w życie art. 29 ustawy   

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych 

ze środków publicznych. W świetle tych regulacji to do pacjenta należy 

wybór świadczeniodawcy, udzielającego ambulatoryjnych świadczeń 

                                                      
22

 E. Darmorost, Komentarz do art. 11 Ustawy ..., t. 11-12. 
23

 Barwny przykład do czego doprowadzić mogą dzisiejsze anachroniczne 

procedury, dotyczące stwierdzenia zgonu przywołał R. Drozd w swojej 

publikacji Stwierdzenie zgonu- to nie ja, to kolega; https://podyplomie.pl/, s. 1-2. 
24

 Portal Medycyna Praktyczna dla lekarzy, https://www.mp.pl/, Czas 

uporządkować stwierdzenie zgonów, data dostępu 08.06.2020 r. 

https://podyplomie.pl/aktualnosci/06684,tarcza-antykryzysowa-wprowadzila-instytucje-koronera
https://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/159818,czas-uporzadkowac-stwierdzanie-zgonow
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specjalistycznych lub szpitalnych spośród wszystkich 

świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z NFZ. Innymi słowy wspomniana w przepisie swoista 

„rejonizacja” to nic innego jak relikt przeszłości, a w praktyce – kolejne 

utrudnienie dla osób, chcących potwierdzić zgon zmarłego i przystąpić 

do formalności związanych z pochówkiem. 

 Brak stosownych regulacji prowadzić może do szeregu kuriozów, 

które sygnalizował choćby Rzecznik Praw Obywatelskich zwracając się 

do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie kroków legislacyjnych w celu 

ujednolicenia przepisów, dotyczących procedury stwierdzenia zgonu. 

Jedna ze spraw, które przywołał w swoim wystąpieniu dotyczyła ofiary 

wypadku samochodowego, która przewożona karetką pogotowia do 

placówki medycznej zmarła. Wobec okoliczności, że ratownik medyczny 

nie jest władny do stwierdzenia zgonu, karetka ze zmarłym zawróciła,  

by następnie pozostawić zwłoki na miejscu wypadku
25

. W innej z kolei 

sytuacji doszło do zgonu mężczyzny w miejscu publicznym – pod 

bazyliką kościoła. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze Policji oraz 

zespół karetki pogotowia, w składzie którego znajdowali się sami 

ratownicy medyczni. Ponieważ jednak w myśl omawianych przepisów 

żaden z wezwanych podmiotów nie był władny do stwierdzenia zgonu – 

zarówno funkcjonariusze Policji, jak i załoga karetki pogotowia 

odjechali, pozostawiając zwłoki w miejscu ich ujawnienia
26

. 

 Nie dziwi przeto fakt, iż środowiska medyczne wielokrotnie 

podnosiły problem braku precyzyjnej regulacji, która określiłaby 

podmioty właściwe do stwierdzenia zgonu, jak również procedury 

stwierdzenia zgonu z wytycznymi, dotyczącymi oględzin włącznie. 

Podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, wielokrotnie zgłaszały one 

postulaty wprowadzenia instytucji koronera – osoby wyłącznie władnej 

do stwierdzenia zgonu, w przypadkach gdy do śmierci doszło poza 

placówką medyczną
27

. Co warte odnotowania – o krok dalej poszło 

                                                      
25

 Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich,  https://www.rpo.gov.pl, 

Rzecznik apeluje do prezydentów miast i starostów o powoływanie 

„powiatowych koronerów” , data dostępu 08.06.2020 r. 
26

 Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 

Katowice: procedura w przypadku nagłego zgonu na ulicy data dostępu 

08.06.2020 r. 
27

 Portal Medycyna Praktyczna dla lekarzy, https://www.mp.pl/, Czas 

uporządkować stwierdzenie zgonów, data dostępu 08.06.2020 r. 

https://www.rpo.gov.pl/
https://www.rpo.gov.pl/
https://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/159818,czas-uporzadkowac-stwierdzanie-zgonow
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Porozumienie Podkarpackie Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia – 

wcielając postulaty w życie. Wykorzystując możliwość, jaką daje 

regulacja z ustawy o cmentarzach i grzebaniu zmarłych, wskazująca,  

iż stwierdzić zgon może lekarz lub inna osoba, powołana do tej czynności 

przez starostę, Związek zwrócił się do włodarzy poszczególnych 

powiatów i miast na prawach powiatów województwa podkarpackiego, 

argumentując zasadność wprowadzenia instytucji koronera. Pozytywny 

oddźwięk tej akcji wśród samorządowców i wprowadzenie instytucji 

koronera w kilkunastu podkarpackich powiatach
28

 raz jeszcze dało wyraz 

temu jak bardzo potrzebne jest wprowadzenie zmian w zakresie 

procedury stwierdzenia zgonu. 

II. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji 

zgonów z 25 marca 2019 r. 

 Swoistym „światełkiem w tunelu” wydawał się projekt ustawy  

o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów z dnia 25 marca 

2019 r. W treści uzasadnienia projektu w zasadzie powielono wszystkie 

podnoszone na przestrzeni lat zarzuty pod adresem obowiązujących, 

anachronicznych przepisów i ich nieprzystawania do obecnej 

rzeczywistości. Projekt miał stanowić swoiste panaceum na problemy, 

związane nie tylko ze stwierdzeniem zgonu i osobami legitymizowanymi 

do tej czynności, ale również ustalać jednolitą procedurę badania 

pośmiertnego, wypełniania karty zgonu oraz finansowania zadań, 

związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem 

zgonu. Poszerzał on katalog osób władnych do stwierdzenia zgonu osoby, 

przyznając uprawnienia w zakresie czynności tej odpowiednio lekarzom 

zespołu podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym opiekę nad osobą, 

której zgon ma być stwierdzony, lekarzom sprawującym opiekę 

medyczną w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w rodzaju 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, w którym zgon osoby ma być 

stwierdzony, lekarzom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej  

w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy 

ujawnienie ciała osoby bez oznak życia nastąpiło w obszarze i czasie jego 

działania, lekarzom sprawujący opiekę medyczną w podmiocie  

(w miejscu), w którym zgon osoby ma być stwierdzony, w innym niż 

podmiot leczniczy oraz lekarzom pogotowia ratunkowego. Co bardzo 

                                                      
28

 Portal Prawo.pl https://www.prawo.pl, Na Podkarpaciu coraz więcej 

kornerów, data dostępu 08.06.2020 r. 

 

https://www.prawo.pl/zdrowie/na-podkarpaciu-coraz-wiecej-koronerow,245166.html
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istotne uprawnienia do stwierdzenia zgonu projekt przyznawał również 

ratownikom medycznym podstawowego zespołu ratownictwa 

medycznego w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od prowadzenia 

medycznych czynności ratunkowych w sytuacji stwierdzenia pewnych 

znamion śmierci u ratowanej osoby w trakcie prowadzenia tych 

czynności, a także stwierdzenia po przybyciu na miejsce zdarzenia 

znamion śmierci u osoby wobec, której miały być podjęte medyczne 

czynności ratunkowe
29
. Bez wątpienia jednak przełomowym było wpro-

wadzenie do  polskiego porządku prawnego instytucji koronera, którego 

zadaniem miałoby być stwierdzenie zgonu w sytuacjach której nie 

obejmują wyżej wymienione
30

. Zgodnie z art. 13 projektu ustawy koro-

nerem mógł zostać co do zasady lekarz posiadający specjalizację  

z zakresu medycyny sądowej, patomorfologii, anestezjologii  

i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej albo lekarz posiadający  

co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie, który odbył co najmniej  

30 godzinne szkolenie w zakładzie medycyny sądowej uczelni 

medycznej. Lista pozytywnie zaopiniowanych kandydatów na koronerów 

przekazana miała zostać następnie wojewodzie przez okręgową radę 

lekarską. Tak wytypowane osoby zawrzeć miały następnie z wojewodą 

umowę o wykonywanie czynności koronera. 

 Wedle projektu koroner pojawić miał się na miejscu zdarzenia 

zawiadomiony przez lekarza, na wezwanie Policji, prokuratora, 

Państwowej Straży Pożarnej lub Straży Granicznej. Z punktu widzenia 

sygnalizowanych problemów szczególnie istotnym wydaje się, iż zgodnie 

z projektem wezwać koronera mógł również dyspozytor medyczny, który 

otrzymał zgłoszenie o ujawnieniu zwłok – co stanowiłoby bez wątpienia 

ogromne ułatwienie w przypadku osób starszych, schorowanych, co do 

                                                      
29

 Z kronikarskiego obowiązku wskazać należy, że przyznanie ratownikom 

medycznym kompetencji do stwierdzenia zgonu zostało negatywnie 

zaopiniowane przez Naczelną Radę Lekarską, która wskazała, iż stwierdzenie 

zgonu w trakcie prowadzenia czynności ratunkowych, powinno być potwierdzone 

badaniami i doświadczeniem lekarza, Portal Polityka Zdrowotna 

https://www.politykazdrowotna.com/ Samorząd lekarski ma uwagi do projektu o 

powołaniu instytucji koronera,data dostępu 08.06.2020 r. 
30

Uzasadnienie projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji 

zgonów z 25.11.2019 r.,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327506/katalog/12643140#12643140   

data dostępu: 08.06.2020 r. 

  

https://www.politykazdrowotna.com/52555
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327506/katalog/12643140#12643140
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których nie zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania zgonu. Po 

otrzymaniu wezwania, w ciągu 4 godzin koroner winien był udać się na 

miejsce ujawnienia zwłok i dokonać oględzin ciała i badań pośmiertnych. 

Przewidywane przez projekt ustawy zadania koronera polegać miały na 

sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, uwzględniającej ułożenie 

zwłok, ich otoczenie, a także obrażenia ciała oraz ich opisu, 

przeprowadzenie wywiadu na temat okoliczności zgonu wśród osób 

obecnych w miejscu ujawnienia zwłok, sporządzenie charakterystyki 

miejsca ujawnienia zwłok, badań zmierzających do weryfikacji czasu 

zgonu, a także – w przypadku zwłok o nieustalonej tożsamości – 

sporządzenie rysopisu i opisu cech identyfikacyjnych osoby zmarłej. 

Ustawa przyznawała również koronerowi prawo konsultacji z lekarzem 

specjalistą medycyny sądowej uczelni medycznej w przypadku 

zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących przyczyny lub 

okoliczności zgonu. Pozyskane w ten sposób informacje winny znaleźć 

odzwierciedlenie w protokole zgonu – dokumencie, którego cześć 

pierwsza poświęcona była kwestii stwierdzenia zgonu przez lekarza lub 

ratownika medycznego, druga zaś – przeznaczona dla koronera, 

dokumentująca potwierdzenie zgonu. 

 Projekt ustawy szeroko i precyzyjnie kształtował zaniedbane 

dotychczas kwestie wynagrodzenia wskazanych podmiotów za 

stwierdzenie lub potwierdzenie zgonu, a także sporządzenie protokołu 

zgonu i karty zgonu, wydatkami z tym związanymi obciążając budżet 

państwa, dysponentem zaś czyniąc właściwych wojewodów. 

 Wydawało się, iż projekt stanowić może swoiste remedium na 

szereg problemów, podnoszonych we wcześniejszym rozdziale. 

Pozytywnie ocenić należy – prócz wprowadzenia instytucji koronera, 

również doprecyzowanie kręgu podmiotów medycznych właściwych do 

stwierdzenia zgonu oraz jego poszerzenie o ratowników pogotowia 

ratunkowego, a także jasne określenie zasad wynagradzania podmiotów 

odpowiedzialnych za stwierdzenie zgonu. Niemniej na dzień tworzenia 

niniejszej publikacji, brak jest jakichkolwiek informacji o nadaniu 

projektu dalszego biegu. Ostatnia adnotacja z 22 listopada 2019 r. 

dotyczy zamieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji ze skierowaną do poszczególnych 

ministerstw i innych podmiotów prośbą o zgłaszanie ewentualnych 
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uwag
31

. Tym samym pandemia Sars-CoV-2 zastała nas w momencie,  

w którym anachroniczne przepisy nie przystawały do panującej 

rzeczywistości, a propozycje zmian utknęły w martwym punkcie, 

powodując sytuację, którą można byłoby określić jako swoisty „impas 

legislacyjny” w kwestii tak podstawowej jak stwierdzenie zgonu. 

III. Stwierdzanie zgonu w dobie pandemii Sars-CoV-2 

 Prócz chaosu informacyjno- organizacyjnego, który zapanował 

wraz ze stwierdzeniem w Polsce pierwszych przypadków Sars- CoV-2, 

czynnikiem który sparaliżował życie publiczne był bez wątpienia strach 

przed wciąż nieznanym przeciwnikiem. Strach, który przybierał na sile w 

miarę wzrostu liczby przypadków śmiertelnych, towarzysząc tak 

„zwykłym” obywatelom, jak i fachowym podmiotom medycznym, 

którym przyszło zmierzyć się z licznymi ułomnościami systemu, 

obnażonymi przez pandemię. Problemy pojawiły się również  

w kwestiach dotyczących stwierdzania zgonu. Prócz sygnalizowanych 

już wcześniej mankamentów pojawiły się pytania o prawidłowość 

wypełnienia karty zgonu oraz podmioty właściwe do stwierdzenia zgonu 

w przypadku, gdy wobec osoby zmarłej zachodziło podejrzenie zarażenia 

wirusem oraz kwestie zapewnienia tym podmiotom właściwym środków 

ochrony. 

 Pandemia Sars-CoV-2 wymusiła poszerzenie dotychczas 

obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 o nowe 

jednostki chorobowe. W rozdziale XXII – Kody dla celów specjalnych – 

wprowadzone zostały przeto odpowiednio: U07.1 COVID-19 – dla 

przypadków, w których wirus został zidentyfikowany za pomocą testów 

laboratoryjnych oraz kod U07.2 COVID-19 – dla przypadków, co do 

której diagnoza kliniczna lub epidemiologiczna wskazuje na zarażenie 

wirusem, niemniej jednak jej potwierdzenie testami laboratoryjnymi jest 

niejednoznaczne lub niedostępne
32

. Zgodnie ze wskazaniami Światowej 

Organizacji Zdrowia oba kody mogą być używane do kodowania 

umieralności i wpisywane za przyczynę śmierci. Zważywszy jednak na 

obowiązującą praktykę niejako „trójstopniowego” stwierdzania zgonu, 

który ma wykazać relację między przyczyną bezpośrednią, wtórną  

                                                      
31

 Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12327506/12643140/12643142/dokument428

074.pdf, data dostępu 09.06.2020 r. 
32

 Portal Światowej organizacji zdrowia,, https://www.who.int, Emergency use 

ICD codesfor COVID-19 disease outbreak, data dostępu 09.06.2020 r. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12327506/12643140/12643142/dokument428074.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12327506/12643140/12643142/dokument428074.pdf
https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/
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i wyjściową zgonu, powstał oczywisty problem, jak odpowiednio 

zaklasyfikować przypadek, w którym zmarły był zarażony wirusem  

Sars- CoV-2, a także czy wirus winien mieć odzwierciedlenie w karcie 

zgonu w sytuacjach, w których osoba, zarażona zmarła na skutek innej 

choroby, niż COVID-19. 

 Wątpliwości rozwiewać miały wytyczne Państwowego Zakładu 

Higieny dotyczące wypełniania karty zgonu z 1 kwietnia 2020 r.
33

  

Wedle wytycznych, informacje zawarte w karcie zgonu winny jak 

najpełniej odzwierciedlać łańcuch zdarzeń, który doprowadził finalnie do 

śmierci pacjenta. Ponieważ COVID-19 jest chorobą układu oddechowego  

o różnym przebiegu (od zapalenia oskrzeli przez zapalenie płuc po 

zapalenie dolnych dróg oddechowych), przyjęto, iż kody U07.1  

COVID-19 lub też U07.2 COVID-19 wpisywać należy jako wyjściową 

przyczynę zgonu. Następnie, jako konsekwencję choroby COVID-19,  

a zarazem wtórną przyczynę zgonu wpisać należało – w zależności od 

przebiegu – kod przewidziany w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 

ICD-10 dla zapalenia oskrzeli (J40), ostrego zapalenia oskrzeli (J20.8), 

zakażenia dolnych dróg oddechowych (J22), zapalenia płuc (J12.89)  

i innych, uzupełnionych kodem B97.29. - określającym dodatkowo ich 

wirusowe źródło. Jako bezpośrednią przyczynę zgonu z kolei 

stwierdzający zgon wpisać winien kod J.80 – odpowiadający  

ARDS - zespołowi ostrej niewydolności oddechowej, również 

uzupełniony o kod B97.29. Inne schorzenia – jak choćby zaburzenia 

krążenia, traktowane są w tej sytuacji jako choroby współistniejąc
34

.  

Co do sytuacji, w której osoba chorująca na COVID-19 zmarła z innych 

przyczyn – np. na skutek choroby układu krążenia, a w konsekwencji 

ostrej niewydolności krążeniowo- oddechowej – brak jest ścisłych 

wytycznych w tym zakresie. Wiadomo jedynie, iż w takiej sytuacji osoba 

zmarła nie jest w oficjalnych statystykach zarachowywana jako ofiara 

Sars-CoV-2
35

. 

                                                      
33

 Strona Internetowa Państwowego Zakładu Higieny https://www.pzh.gov.pl 

,Wytyczne, związane z kodowaniem zgonów związanych z epidemią 

koronawirusa, wywołującego COVID-19,  data dostępu 09.06.2020 r. 
34

 Tamże. 
35

 Tak w przypadku zmarłej 27-latki, ze szpitala w Łańcucie, której przypadek 

został wykreślony z oficjalnych statystyk, po informacji, iż przyczyną jej zgonu 

była sepsa, portal Gazety Prawnej, https://www.gazetaprawna.pl/, 27-letnia 

Polka nie zmarła na koronawirus? Prawdopodobną przyczyną śmierci była 

sepsa  data dostępu: 09.06.2020 r. 

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/wytyczne-do-karty-zgonu-01.04.2020-1.pdf
https://www.gazetaprawna.pl/
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 Tyle formalności. Praktyka jednak rządzi się swoimi prawami  

i jak można było się spodziewać nawet mimo precyzyjnych wytycznych 

uniknięcie jakichkolwiek problemów było oczywiście niemożliwe. O ile 

bowiem zmarły przebywał w placówce medycznej, gdzie został 

przebadany pod kątem zarażenia koronawirusem, bądź też okoliczności 

wskazywały, że mogło dojść do zarażenia (powrócił z miejsca o znacznej 

transmisji wirusa, bądź też miał styczność z przypadkiem 

potwierdzonym) sytuacja wydawała się klarowna. Trudności następowały 

dopiero wówczas, gdy do zgonu doszło poza placówką medyczną i brak 

było informacji, które mogłyby sugerować zarażenie koronawirusem. 

Udzielając pomocy tuż przed zgonem zmarłego, bądź uzyskując 

informacje na temat objawów występujących przed śmiercią, które 

odpowiadałyby COVID-19, przy równoczesnym braku jakichkolwiek 

wiadomości, które pozwalałyby domniemywać faktyczne zarażenie, 

stwierdzający zgon stawali przed dylematem – czy w takiej sytuacji 

zasadnym jest posłużenie się kodem U07.2 COVID-19 czy też nie. 

Sytuację dodatkowo komplikował fakt, iż brak jest przepisów, które 

obligowałyby do przeprowadzenia w takim przypadku sekcji zwłok lub 

choćby przebadania osoby zmarłej – co wykluczyłoby lub potwierdziło 

obawy co do ewentualnego zarażenia. Wpisując przeto jako przyczynę 

śmierci podejrzenie COVID-19, osoba stwierdzająca zgon musiałaby 

wówczas zostać obligatoryjnie skierowana na przymusową 14-dniową 

kwarantannę, wiążącą się nie tylko z przestojem w pracy, ale również –  

w przypadku osób, które zawarły umowę tzw. kontraktu – brakiem 

dochodów. 

 Podobne dylematy pojawiały się również w przypadku zgonu 

osób, przebywających na kwarantannie, które przed śmiercią nie zostały 

przetestowane pod kątem zarażenia Sars-CoV-2. Nawet w sytuacji, gdy 

istniały okoliczności, uzasadniające przyjęcie, że śmierć nastąpiła  

z przyczyn innych niż COVID-19 (np. na skutek niewydolności 

krążeniowej, będącej konsekwencją chorób układu krążenia), bez 

wyników testów laboratoryjnych pod kątem Sars-CoV-2 nie było 

możliwym, by w takiej sytuacji jednoznacznie stwierdzić, że zmarły nie 

był nosicielem wirusa, a w konsekwencji – że na skutek kontaktu  

z wydzielinami jego ciała nie może dojść do zarażenia
36

. Zasadnym by-

łoby wówczas, by osoba, która podejmowała się wyjazdu do takiego 

                                                      
36

 Tak dr Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie  

w wypowiedzi dla Portalu Medexpress.pl,,https://www.medexpress.pl, Czy od 

osoby zmarłej można zarazić się koronawirusem data dostępu: 10.06.2020 r. 

https://www.medexpress.pl/czy-od-osoby-zmarlej-mozna-zarazic-sie-koronawirusem/77079
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przypadku wyposażona była w odpowiednie środki ochronne. Tu jednak 

pojawiała się kolejna wątpliwość: kto bowiem winien był wówczas 

pokryć koszty jej wyposażenia? Mnożące się obawy i brak badań, które 

dawałyby odpowiedź na nurtujące pytania, sprawiały, że każda 

interwencja, czy to w związku z potrzebą ratowania życia, czy też 

stwierdzenia zgonu stawała się nie lada ryzykiem. 

 Rozwiązanie kwestii stwierdzania zgonu w dobie COVID-19 

stało się przeto wyjątkowo palące. Nie sposób było bowiem oczekiwać 

od lekarzy, by z narażeniem własnego życia i zdrowia podejmowali się 

stwierdzenia zgonu osoby, pozostającej dotychczas w kwarantannie lub 

też której objawy mogły choćby sugerować bycie nosicielem  

SARS-CoV-2. Po raz kolejny rzeczywistość upomniała się  

o wprowadzenie w Polsce instytucji koronera. 

 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Art. 73 ustawy 

wprowadził szereg zmian w dotychczasowym brzmieniu ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej potocznie tarczą 

antykryzysową
37
. Wśród nich znalazł się zapis, który można poniekąd 

uznać na uczynienie przez ustawodawcę zadość postulatom  

o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego koronera. Zgodnie  

z treścią ustawy wojewoda powołuje lekarzy i lekarzy dentystów - bez 

względu na specjalizację czy staż pracy - do stwierdzenia zgonów osób 

podejrzanych o zakażenie wirusem Sars-CoV-2 alb zakażonych tym 

wirusem poza szpitalem. W tym celu zawiera ze wskazanymi 

podmiotami umowę, na mocy której otrzymują one wynagrodzenie  

z budżetu państwa
38
. Z budżetu państwa pokrywane są również środki 

ochronne, w które osoba stwierdzająca zgon winna być wyposażona – 

                                                      
37

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (Dz.U.2020 poz. 

695.). 
38

 Ustawa 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 (Dz.U.2020 poz. 374 ). 
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kombinezony, maski zakrywające otwory oddechowe, gogle lub 

przyłbice ochronne oraz jednorazowe rękawice nitrylowe
39

. 

 Ten jakże krótki zapis na pierwszy rzut oka uznać można byłoby 

za krok do przodu w kwestii nowelizacji procedur stwierdzenia zgonu  

w polskim prawie. W regulacji brak co prawda jednoznacznego zapisu, 

dotyczącego instytucji koronera, niemniej jednak, powierzenie 

stwierdzania zgonu w konkretnych przypadkach lekarzom i lekarzom 

dentystom, którzy zawarli w tym zakresie umowę z wojewodą, dawało 

nadzieję na położenie kresu sytuacjom, w których brak będzie osoby, 

władnej stwierdzić zgon. Pod tym względem przepis ustawy zdawał się 

wykorzystywać rozwiązania, zaproponowane w projekcie z marca 

ubiegłego roku. Niemniej jednak nie sposób było umieścić wszystkich 

przewidzianych w projekcie regulacji w zaledwie jednym, nieprzesadnie 

rozbudowanym przepisie. Stąd też wciąż pozostaje wiele niewiadomych 

na temat tego jak wprowadzona instytucja miałaby w istocie 

funkcjonować. 

 Po pierwsze brak jest informacji o tym jak wygląda procedura 

poprzedzająca zawarcie umowy z wojewodą – gdzie aplikować, jakie 

dokumenty należy złożyć, jakie kryteria spełniać winien kandydat.  

Po wtóre, nie wiadomo w jaki sposób miałoby odbywać się zgłoszenie 

zgonu takiemu podmiotowi. O ile, analizując zaproponowane  

w listopadowym projekcie rozwiązania można było sobie wyobrazić 

sytuację, w której to dyspozytor, zaalarmowany przez rodzinę zmarłego 

przekazuje informację o zgonie wprost do koronera, który następnie 

zjawia się na miejscu ujawnienia zwłok, celem stwierdzenia zgonu, o tyle 

w przypadku wprowadzonego nowelą przepisu art. 7g, ustawodawca nie 

daje pod tym względem żadnych wskazówek. To z kolei sprawa, że nowe 

rozwiązanie nie tylko nie stanowi żadnego ułatwienia (którym wszak 

wedle wszelkich zamierzeń miało być), ale mnoży kolejne problemy. 

Łatwo bowiem wyobrazić sobie sytuację, że zaalarmowany o zgonie 

osoby, pozostającej na kwarantannie lekarz Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej odmówi przyjazdu w celu stwierdzenia zgonu osoby, co do 

której zachodziło podejrzenie zarażenia, a to z uwagi na regulację 

ustawową, która wprost deleguje do  tej czynności lekarzy, mających  

w tym zakresie umowę z wojewodą. Jednocześnie rodzina zmarłego nie 

ma żadnych informacji na temat tego jak skontaktować się z lekarzem, 

który dopełnić mógłby tego obowiązku lub też brak jest informacji, ażeby 

                                                      
39

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania 

ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz.U.2001 nr 153, poz. 1783 ze zm. 
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na danym ternie w ogóle takich lekarz powołano! Co wówczas najbliżsi 

winni począć ze zwłokami pacjenta? 

 Kolejny mankament omawianej regulacji, to brak jasnych 

wytycznych, które pozwoliłyby na przyjęcie, że w danym przypadku 

zachodzi podejrzenie zarażenia Sars-CoV-2. Sformułowanie 

„podejrzenie” jest bowiem na tyle nieostre, że w istocie ciężko postawić 

granicę między tym co uzasadnia powzięcie takowego podejrzenia, a tym 

co będzie już tylko prawdopodobieństwem. Czy dla przyjęcia istnienia 

podejrzenia zarażeniem dostatecznym będzie przebywanie zmarłego na 

kwarantannie? Czy powinny się dodatkowo pojawić objawy somatyczne 

– gorączka, osłabienie, duszność? Co w przypadku osób, które chorowały 

na COVID-19, a uznane za wyleczone, po zwolnieniu ze szpitala,  

w warunkach domowych poniosły śmierć, a objawy były zbieżne  

z objawami zakażenia? Kto winien udać się na miejsce zgonu, jeżeli 

doszło do śmierci osoby, u której co prawda nie stwierdzono zarażenia 

koronawirusem, lecz przebywała ona w ognisku zachorowań, innym niż 

placówka medyczna – Domu Pomocy Społecznej, klasztorze? Na te 

pytania wciąż brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Trudno mówić 

również o tym, by każdorazowo ocena podejrzenia zarażeniem należała 

do lekarza – jak już wcześniej podniesiono nie wiadomo bowiem w jaki 

sposób i komu zgon takiej osoby winien zostać zgłoszony. Brak również 

precyzyjnego wskazania stawki, przewidzianej za stwierdzenie zgonu we 

wskazanych przypadkach – co również może odstręczać potencjalnych 

kandydatów do ubiegania się o zawarcie z wojewodą umowy w tym 

przedmiocie. 

  Analiza nowych rozwiązań prowadzi do refleksji,  

iż sformułowane naprędce przepisy, które miały poniekąd łączyć 

dotychczasową praktykę z postulatami wprowadzenia na stałe do 

porządku prawnego instytucji koronera nie tylko nie stanowiły remedium 

na sygnalizowane już od lat problemy, ale również zasiały szereg nowych 

wątpliwości, począwszy od kwestii zasadniczej – a więc jaki podmiot 

będzie władnym do stwierdzenia zgonu w danym przypadku, po pytania 

o prawidłowe wypełnienie karty zgonu i związane z tym konsekwencje. 

W istocie zasygnalizowane niejasności każą poważnie powątpiewać  

w sens zaproponowanych rozwiązań. Bez odpowiednich aktów 

wykonawczych wprowadzone przepisy, z uwagi na szereg luk,  

w zasadzie nie spełnią swojej funkcji. Przeciwnie – rodzić  będą 

dodatkowe komplikacje, prowadząc do sytuacji skrajnych, w których 



P. Duda: Problematyka stwierdzenia zgonu w dobie pandemii SARS-CoV-2 

258 

 

brak będzie w istocie osoby, władnej do stwierdzenia zgonu zmarłego,  

w przypadku zarażenia COVID-19. 

*** 

 Jedynym rozwiązaniem, które mogło pomóc wyjść z impasu,  

w kwestii stwierdzenia zgonu byłoby sformułowanie rzetelnych procedur 

dotyczących powoływania lekarzy – koronerów, władnych do 

stwierdzenia zgonu, do którego doszło poza placówką medyczną oraz 

ustalenie wymogów, które winien spełniać kandydat na to stanowisko,  

a także jednolitych i przejrzystych zasad wynagradzania.  Ustawa winna 

dodatkowo, krok po kroku określać kroki, jakie winna podjąć osoba, 

zawiadamiająca o zgonie, włączając w to podmioty pierwszego kontaktu, 

które taką informację przekazywałyby bezpośrednio do koronera. 

Koniecznym byłoby także wprowadzenie swoistych list koronerów na 

obszarze danego powiatu – tak by dojazd do miejsca ujawnienia zwłok 

był możliwie jak najkrótszy i ustalenie ich dyżurów na terenie danej 

jednostki administracyjnej. Być może proces stopniowego wychodzenia  

z wprowadzonych obostrzeń pozwoli na to by raz jeszcze, wnikliwie 

pochylić się nad projektem ustawy o stwierdzaniu i dokumentowaniu 

zgonu z 25 marca 2019 r. Pewnym jest jedno: problemy, jakie w związku 

z pandemią koronawirusa zaistniały w związku ze stwierdzeniem zgonu 

stanowią ostateczny sygnał, że nie można dalej zwlekać z unormowaniem 

tej kwestii, a wprowadzenie instytucji koronera – nie tylko dla 

przypadków, w których podejrzewa się zarażenie Sars-CoV-2 powinno 

być dla rządzących priorytetem. 
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Wyzwania dla polityki senioralnej w obliczu pandemii 

COVID-19 w Polsce - uwarunkowania, nowe 

problemy  i sugerowane kierunki  mierzenia się z nimi 

Challenges for the Elderly Policy in Poland the Age of COVID-19- 

Determinants, New Problems and Suggested Recommendations 

 

Abstrakt  
 Artykuł poświęcony jest wyzwaniom dla polityki senioralnej  

w obliczu pandemii Covid-19. W pierwszej części zostanie 

przedstawione rozumienie polityki senioralnej, obecność tego terminu  

w polskiej nauce oraz prawie. Następnie przedstawione zostaną 

podstawowe dane dotyczące warunków życia i sytuacji osób starszych  

w takich obszarach jak zdrowie i sprawność, poziom uczestnictwa 

społecznego, warunki mieszkaniowe czy kompetencje cyfrowe. 

Następnie przedstawione zostaną wyzwania jakie generuje nadejście 

pandemii Covid-19 w takich obszarach jak zdrowie, bezpieczeństwo, 

sfera potrzeb psycho-społecznych a także relacje międzypokoleniowe  

i postawy wobec osób starszych. Całość zwieńczą wnioski i kierunkowe 

rekomendacje.  

Słowa kluczowe:  

Polityka senioralna, osoby starsze, Covid-19, pandemia, koronawirus,  

solidarność międzypokoleniowa, starzenie się społeczeństwa 

Abstract  

 Article is about senior policy in the era of Covid-19. In the first 

part, the senior policy is introduced and explained in terms of its main 

values and goals. Next, there are presented certain conditions of living of 

the elderly people in Poland. Then, the several new chellenges brought by 
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pandemia are  elaborated: the challenges for health protection, challenges 

for the security of the elderly people in varius aspects, challenges for the 

psychical and social needs and participation; challenges for the 

intergenerational solidarity. At the end, there are conclusions and 

recomendations. 

Key words:  

Senior policy, the elderly, ageing society, Covid-19, coronavirus 

pandemic,  intergenerational solidarity 

 

 Osoby starsze jako grupa szczególnie zagrożona ciężkim 

przechodzeniem zakażenia koronawirusem, a nawet śmiercią z tego 

powodu, wymagają szczególnej uwagi i działań po stronie polityki 

publicznej. W doświadczeniu społecznym, relacjach medialnych a także 

powstającej już w czasie Covid-19 -literaturze przedmiotu,  wskazywany 

jest szereg zagrożeń doby pandemii dla osób starszych. Najczęściej 

wskazywane są zagrożenia dla zdrowia i życia (zwłaszcza tych 

najsłabszych seniorów), psychiczne skutku izolacji i społecznego 

dystansu a także ograniczenia w aktywności i zaspokajaniu potrzeb 

społecznych, w tym opiekuńczych oraz potrzeba wsparcia opiekunów
1
. 

Wskazywane są także inne, mniej oczywiste, następstwa pandemii jak 

umacnianie się praktyk ageizmu i dyskryminacji czy wykluczenia ze 

względu na wieku lub konfliktów czy napięć na linii relacji 

międzypokoleniowych
2
. 

 Mamy zatem do czynienia z wyzwaniem głębokim  

i wielowymiarowym, a zatem wymagającym współdziałania różnych 

podmiotów i na różnych szczeblach życia publicznego. Powinności  

i narzędzia do mierzenia się z nim leżą zwłaszcza w obszarze  

tzw. polityki senioralnej, która doczekała się już w minionej dekadzie 

wypracowania odpowiednich instytucji, dokumentów strategicznych, 

                                                      
1
 N. Kar, COVID-19 and older adults: in the face of a global disaster, „Journal 

of Geriatric Care and Research” 2020, Vol 7, No 1, s. 1-2. 
2
 L. Ayalon et al., Aging in the times of Covid 19 Pandemic: Avoiding Ageism 

and fostering intergenerational Solidarity, The Journals of Gerontology Series B 

Psychological Sciences and Social Sciences, April 2020 Vol. XX, No. XX, 1–4. 
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instrumentów oddziaływania, interesariuszy, a także opracowań 

naukowych i eksperckich. 

Polityka senioralna w Polsce – założenia i obszary oddziaływania 

 Termin „polityka senioralna” ma relatywnie krótką historię  

w rodzimych społecznych naukach o starzeniu się. Pojęcie to przeniknęło 

do świata nauki z polityki publicznej jako praktyki, a mówiąc ściśle  

z dokumentów i instytucji rządowych, które w latach 2012-2013 

ukonstytuowały nowy dział polityki publicznej – właśnie politykę 

senioralną. Wcześniej można było spotkać się z podziałem np. na 

politykę wobec starzenia się populacji, politykę wobec starości  

i politykę wobec osób starych (zdaniem B. Szatur-Jaworskiej w praktyce 

polityka senioralna w rządowych dokumentach łączy zagadnienia  

z zakresu tych dwóch ostatnich dziedzin, a więc polityki wobec starości  

i polityki wobec osób starszych)
3
. W minionej dekadzie sam termin poli-

tyki senioralnej zaczął byś stosowany przez szereg badaczy problematyki 

senioralnej. Analizując ją warto jednak czerpać z dorobku wcześniej 

wyszczególnianych nauk gerontologicznych. Jednej z ich klasyfikacji 

dokonuje A. Zych
4
, w okresie zanim pojęcie polityki senioralnej trafiło 

do publicznego i akademickiego obiegu. Dyscypliny takie jak choćby 

socjologia starości
5
 mogą nieść wiedzę oraz narzędzia opisu i analizy, 

odnoszące się do  społecznego funkcjonowania osób starszych i starości, 

co z kolei umożliwić może diagnozowanie wyzwań dla polityki 

senioralnej i zasobów, którymi może się ona posługiwać. Także  

w niniejszym artykule, autor analizę oddziaływania koronawirusa na 

sprawy senioralne poprzedzi przywołaniem wiedzy na temat 

statystycznego obrazu funkcjonowania osób starszych w życiu 

społecznym. 

  Jak zostało powiedziane, kategoria „polityki senioralnej” 

pierwotnie pojawiła się w dokumentach rządowych. W założeniach 

                                                      
3

 Por. B. Szatur-Jaworska, Polska polityka społeczna wobec starzenia się 

ludności w latach 1971-2013, Warszawa 2015, s. 74-91. 
4
 A. Zych Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, 

Katowice 2009, s. 60. 
5

P. Czekanowski, Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. 

Perspektywa socjologii starości, Gdańsk 2012.  
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strategicznych wieloletniej polityki senioralnej znajdujemy fragmenty 

pomocne w definiowaniu zakresu tejże polityki publicznej: 

„polityka senioralna jest to ogół celowych działań organów administracji 

publicznej wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które 

realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego 

starzenia się” (…,) celem polityki senioralnej w Polsce będzie wspieranie 

i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz 

możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego 

i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach 

funkcjonalnych”(…) „na potrzeby niniejszego dokumentu polityka 

senioralna rozumiana jest szeroko jako ogół działań w okresie całego 

życia człowieka, prowadzących do zapewnienia warunków wydłużenia 

aktywności, zarówno zawodowej, jak i społecznej oraz samodzielnego, 

zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia osób starszych”
6
. 

 Warto jednak zwrócić uwagę, że i wcześniej istniały działania, 

które wpisywały się w zakres wyodrębnionej później polityki senioralnej. 

Już w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej istniały wszak instytucje, np.  

w ramach sektora ówczesnej opieki społecznej, których wiodącą grupą 

adresatów były właśnie osoby w starszym wieku
7
. W ogromnej mierze 

jednak upolitycznienie procesu starzenia się wiązało się przez pierwsze 

dwie dekady po transformacji z kontekstem emerytalnym
8
. Z kolei zin-

stytucjonalizowana w latach 2012-2013 polityka senioralna w swych 

przewodnich dokumentach nie odnosi się ani do kwestii emerytalnych ani 

szerzej – kwestii zabezpieczenia ekonomicznego osób starszych. Nie ma 

o tym wzmianki zarówno w dokumencie strategicznym z 2013 roku jak  

i  z 2018.  Kluczowe wartości i cele stawiane w pierwszym z rządowych 

dokumentów dla polityki senioralnej to w świetle przywołanych cytatów: 

Zdrowie/ starzenie się  w zdrowiu; godność/  warunki godnego starzenia 

się bezpieczeństwo; aktywność i samodzielne, niezależne  

i satysfakcjonujące życie, nawet przy ograniczeniach funkcjonalnych.  

                                                      
6
 Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–

2020, Warszawa 2013. 
7
 B. Szatur-Jaworska, op. cit., s. 190-191. 

8
 M. Duszczyk, M. Lesińska, K. Matuszczyk., Upolitycznienie problemu 

starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka, Warszawa 2019.  
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 W kolejnej strategii już nowego obozu władzy z 2018 roku 

zawierającej założenia strategiczne polityki na rzecz osób starszych do 

2030 roku, w podtytule dokumentu zaznaczono takie wartości jak 

solidarność, bezpieczeństwo i uczestnictwo
9
.  

 Choć w ani jednym ani w drugim przywołanym dokumencie nie 

pojawiła się wśród haseł przewodnich opieka, przegląd obydwu 

dokumentów pokazuje, że jednak zagadnienia opiekuńcze są silnie  

w nich obecne
10

.  

 Warto też zwrócić uwagę na aspekt solidarnościowy (zwłaszcza 

w kontekście solidarności międzypokoleniowej) polityki senioralnej, 

który wybrzmiewa na kartach dokumentów konstytutywnych dla tej 

dziedziny. Kwestia solidarności społecznej (w tym międzypokoleniowej) 

nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście doświadczeń i wyzwań 

doby  pandemii. 

 Mając na uwadze podstawowe kwestie definicyjne,  

w identyfikowaniu wyzwań dla polityki senioralnej w obliczu Covid-19, 

warto zastanowić się jak realia pandemii wpływają na możliwości 

zachowania zdrowia osób starszych, ich poziom bezpieczeństwa, 

możliwość zachowania względnej niezależności mimo pewnych 

ograniczeń sprawności, warunków dla satysfakcjonującego życia, 

uczestnictwa, zaspokojenia potrzeb opiekuńczych, a także na solidarność 

międzypokoleniową. 

Sytuacja osób starszych w punkcie wyjścia – przed pandemią 

 By dobrze uchwycić wyzwania i problemy jakie przyniósł 

koronawirus dla osób starszych, relacji międzypokoleniowych  

i funkcjonowania polityki senioralnej
11

 w Polsce, warto uzmysłowić so-

bie uprzednio z jaką sytuacją mieliśmy do czynienia w punkcie wyjścia, 

zanim pandemia zaczęła przynosić swoje konsekwencje.  

                                                      
9
 Uchwała nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–

2020. 
10

 R. Bakalarczyk, Kwestia opiekuńcza w agendzie polityki senioralnej w Polsce, 

Studia z Polityki Senioralnej, nr 4/2017. 
11

 Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie 

przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 

Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. 
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 Polskie społeczeństwo podlega długotrwałemu starzeniu się,  

a w świetle dostępnych prognoz proces ten będzie postępował a także 

może przyspieszać.  

 Niski stan zdrowia utraty i utrata sprawności mogą rodzić 

problemy z samoobsługą i  generować potrzebę intensywnego wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu czy długoterminowej opieki. Jak czytamy 

w raporcie GUS: „Z uogólnionych informacji pozyskanych w badaniu 

wynika, że co trzecia osoba w wieku 65 lat i więcej ma trudności  

z wykonaniem codziennych czynności związanych z samoobsługą (…). 

Dla tej grupy osób największą trudność stanowi kładzenie się i wstawanie 

z łóżka lub siadanie i wstawanie z krzesła, w następnej kolejności 

kąpanie się lub mycie pod prysznicem oraz ubieranie się i rozbieranie”
12

.  

 Co czwarta osoba w wieku 65+ deklarowało trudności 

przynajmniej jedną z tych czynności. GUS dodaje, że prawie połowa 

(45%)  osób doświadczających problemów z samoobsługą deklarowała, 

że musi sobie radzić sama, gdyś nie otrzymywała w tym zakresie 

pomocy
13

. Problemy wielu osób starszych wykraczają poza podstawową 

obsługę, a mogą dotyczyć innych czynności związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego (np. przygotowaniem posiłków, robieniem 

zakupów, lekkimi i cięższymi pracami domowymi czy dbaniem o sprawy 

finansowe i administracyjne). GUS na jednym z wykresów jak 

dynamicznie rośnie niemożność samodzielnienia wykonywania tych 

aktywności wraz z podeszłym wiekiem, zwłaszcza po 80 roku życia. Jak 

czytamy w przywołanym raporcie GUS aż 28% osób starszych 

zgłaszających potrzeby w prowadzeniu gospodarstwa domowego „nie ma 

żadnej pomocy i musi sobie radzić sama”. Formalnie rzecz biorąc, pomoc 

w tego typu sytuacjach mają zapewnić usługi opiekuńcze,  

a w przypadków osób z zaburzeniami psychicznymi czy 

niepełnosprawnością intelektualną – także specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. Świadczenia tego typu są przyznawane w warunkach 

domowych na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej 

wywiadem środowiskowym. Jak pokazał jednak raport z 2018 roku,  

w co piątej skontrolowanej gminie tego rodzaju usługi – mimo 

ustawowego obowiązku – nie były w ogóle świadczone. NIK pokazał też, 

że w okresie objętym kontrolą spadła średnia liczba godzin 

                                                      
12

 Główny Urząd Statystyczny, Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i 

zdrowie, Warszawa 2016 r. 
13

 Tamże. 
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przyznawanych usług z 7 do 3”
14

. W ramach polityki senioralnej  

w ostatnich latach minionej dekady uruchomione zostały programy 

mające na celu stymulować rozszerzenia dostępności do usług 

opiekuńczych. Jeden z nich to  program zarządzany przez Departament 

Polityki Senioralnej „Opieka  75+” działający od 2018 roku. W jego 

ramach dofinansowanie mogą otrzymać mniejsze gminy (do 60 tys. 

mieszkańców). Nowe wyzwanie  dla przyznawania i świadczenia tego 

typu usług stworzyła pandemia, o czym szerzej w dalszej części artykułu. 

 Osoby starsze doświadczają trudności z mobilnością i w związku 

z tym załatwianiem spraw życia codziennego (jak na przykład zakupy 

czy sprawy urzędowe) poza domem. Trudności z przemieszczeniem 

deklaruje znaczna część osób starszych, a występowanie ograniczeń na 

tym polu znacząco rośnie wraz z wiekiem. Jak czytamy w raporcie GUS, 

co trzecia osoba zgłosiła problemy z przejściem 500 m (wśród osób  

w wieku 70-79 – co druga, a po 80 roku życia – ¾). Ponadto kłopoty  

z samodzielnym wejściem i zejściem ze schodów (na 1 piętro i bez 

żadnej pomocy) deklarowało blisko 30% osób w grupie wieku 60-69 lat, 

ponad połowa z grupy 70-79 lat i prawie 80% osób 80-letnich lub 

starszych
15
. Wiele osobom starszym niepełnosprawność może utrudniać 

lub wręcz uniemożliwiać samodzielne zaopatrywanie i prowadzenie 

gospodarstwa domowego, czyniąc z nich tzw. więźniów czwartego piętra.  

Mówiąc o sytuacji mieszkaniowej, widać, że tle swoich rówieśników  

z innych krajów polscy seniorzy często zamieszkają przeludnione  

gospodarstwa domowe
16
. Stanowi to zagrożenie dla jakości ich życia,  

a także jest dodatkowym źródeł zagrożeń w realiach pandemii. Osoby 

starsze w Polsce często na tle porównawczym mieszkają  

w gospodarstwach wieloosobowych, w których przebywają też młodsze  

i najmłodsze pokolenia. Z wyliczeń Centrum Analiz Ekonomicznych 

                                                      
14

 Najwyższa Izba Kontroli, Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym  

w miejscu zamieszkania, 2018 r. ,https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/seniorzy-

bez-opieki.html (dostęp: 7.06.2020 r.). 
15

 Główny Urząd Statystyczny, Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna  

i zdrowie, Warszawa 2016 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/lud-

nosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html 

(dostęp: 7.06.2020 r.). 
16

 Eurostat, Ageing Europe, Looking at the lives of older people in the EU, 

edycja 2019. 
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wynika, że w Polsce szczególnie wysoki na tle krajów europejskich 

odsetek osób starszych mieszka w gospodarstwach domowych wraz  

z młodszymi pokoleniami
17

. Zarazem, w Polsce stosunkowo niewielki 

procent  osób starszych przebywa w instytucjach stałego pobytu (jeden  

z najniższych wskaźników śród krajów OECD)
18

, ale w liczbach bez-

względnych może być to liczba rzędu dziesiątek tysięcy. Zwłaszcza 

widzimy to, jeśli chodzi o sektor domów pomocy społecznej, który 

szczególnie dotknięty został aktualną pandemią. Jak podaje GUS,  

w domach pomocy społecznej prawie 65% mieszkańców stanowiły osoby 

w wieku 60+ (w tym ponad 32% osoby w wieku 75+)
19

.  

 Ważnym problemem, zwłaszcza w kontekście obecnej presji na 

kontakty zdalne, jest tzw. wykluczenie cyfrowe wielu seniorów. Jak 

podaje GUS w 2018 19,7% osób w wieku 65-74 deklarowało, że nigdy 

nie korzystała z komputera.  Ryzyko wykluczenia cyfrowego jest ujemnie 

skorelowane z poziomem wykształcenia (ponad 90% osób w tym wieku  

z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym nigdy nie korzystało  

z komputera)
20
. Brak dostępu do komputera i Internetu lub nieumie-

jętność korzystania z jego możliwości ma istotne znaczenie także  

w czasie pandemii. Wpływa na dostęp do informacji czy możliwość 

sięgnięcia po pewne form pomocy.  

 Osoby starsze cechuje stosunkowo niewielki poziom 

uczestnictwa w życiu społecznym. Jedynie 9% deklarowało uczestnictwo 

w wydarzeniach odbywających się w społeczności lokalnej (co jest 

niższym wskaźnikiem niż w przypadku ogółu osób po 16 roku życia, dla 

których ów wskaźnik wyniósł 13%). 4% osób starszych deklaruje pracę 

społeczną w świeckich organizacjach pozarządowych, a 6% pracuje 

                                                      
17

 M. Myck., M. Oczkowska., K. Trzciński., Bezpieczeństwo osób starszych  

w czasie pandemii COVID-19: sytuacja mieszkaniowa osób w wieku 65+  

w Polsce na tle innych krajów Europy, Komentarze CENEA, 21.04.2020. 
18

  OECD, Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing,  

Paris 2019, https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en. 
19

 Główny Urząd Statystyczny, Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2019 

r. Warszawa 2020, s. 3, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-

zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zaklady-stacjonarne-pomocy-spolecznej-w-

2019-roku,18,4.html  (dostęp: 07.07.2020 r.). 
20

  Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku, 

Warszawa 2020. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-

osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html (dostęp: 07.07.2020 r.). 
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społecznie w organizacjach religijnych
21
. Jeśli chodzi o wskaźnik stowa-

rzyszeniowego kapitału społecznego, dotyczący „zaangażowania  

w działalność różnego rodzaju organizacji, grup lub wspólnot, głównie 

poprzez poświęcanie czasu na pracę społeczną lub uczestnictwo  

w organizowanych przez nie wydarzeniach lub imprezach” – aż 84% 

badanych osób starszych deklarowało, że jest on niski lub bardzo niski
22

. 

Okazuje się jednak, że osoby starsze statystycznie nie tylko w małym 

stopniu uczestniczą w zorganizowanym życiu społecznym  

i obywatelskim, ale także są bardzo słabo obecne w sferze rekreacji, 

rozrywki, kultury czy aktywności fizycznej (co zresztą może rzutować 

negatywnie na ich kondycję zdrowotną i to nie tylko w czasie pandemii). 

Aż 82% osób starszych deklarowało, że nigdy lub prawie nigdy nie 

chodzi do teatru lub na koncerty, 82% - do kina, 81% - nigdy lub prawie 

nigdy nie zwiedza muzeum i wystaw sztuki, 85% nie chodzi do 

czytelni/biblioteki, 91% - na mecze i zawody sportowe, 95% na 

dyskoteki/zabawy taneczne i 83% nigdy lub prawie nigdy nie uprawia 

sportu. Jedyną ze zbadanych przez GUS form spędzania czasu wolnego 

poza miejscem zamieszkania, którą osoby starsze w świetle deklaracji 

praktykują częściej było chodzenie na spacery i odpoczynek na świeżym 

powietrzu. Aczkolwiek i w tym wypadku aż 23% odpowiedziało „Nigdy 

lub prawie nigdy”
23

. W okresie pandemii koronawirusa ten odsetek za-

pewne uległ zwiększeniu. 

 Także jeśli chodzi o życie towarzysko-rodzinne, osoby starsze  

statystycznie deklarowały niewielką intensywność kontaktów, zwłaszcza 

w przestrzeni publicznej. Na pytanie o spotykanie się ze znajomymi, 

rodziną, przyjaciółmi w kawiarni, pubie, klubie, 71% osób starszych 

zadeklarowało, że nie robi tego nigdy lub prawie nigdy, 14% - rzadziej 

niż raz w miesiącu, 11% 1-3 razy na miesiąc, a jedynie 4% raz na tydzień 

lub częściej
24
. Nieco inaczej wygląda rozkład częstotliwości z bliskimi  

w warunkach domowych – choć i w tym przypadku relatywnie duża 

grupa osób starszych przyznała, że spotkania te są rzadkie lub bardzo 

rzadkie. Na Pytanie o częstość „odwiedzania znajomych, rodziny, 

                                                      
21

 GUS, Jakość życia osób starszych  na podstawie wyników badania spójności 

społecznej 2015, GUS Warszawa 2017, https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-

zycia-osob-starszych-w-polsce,26,1.html (dostęp: 07.07.2020 r.). 
22

 Tamże. 
23

 Tamże, s 7-8. 
24

 Tamże. 
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przyjaciół lub przyjmowanie ich u siebie w domu” aż 18% odpowiedziało 

– nigdy lub prawie nigdy, 34% rzadziej niż raz w miesiącu, 37% - 1-3 

razy w miesiącu, a 11% raz na tydzień lub częściej
25

.  Jak wynika zatem  

z zebranych danych, i w okresie przed Covid-19 wiele osób mogło 

doświadczać samotności i wycofania (dobrowolnego lub nie) z życia 

społecznego i towarzyskiego.  

Dotychczas stosowane instrumenty i programy polityki senioralnej 

 Istnieją jednak pewne rozwiązania, które mogą ograniczać 

bierność i marginalizację osób starszych, a część z nich jest  elementem 

głównego nurtu polityki senioralnej. Na uwagę zasługuje przede 

wszystkim funkcjonowanie już od 8 lat rządowego programu ASOS 

(Aktywności Społecznej Osób Starszych)
26

. ASOS  jest jednym z najstar-

szych konkursowych programów senioralnych i jego istotą jest 

dofinansowanie co roku w trybie konkursowym oddolnych, 

pozarządowych inicjatyw na rzecz osób starszych lub solidarności 

międzypokoleniowej. Wnioski są rozpatrywane w  4 modułach (edukacja, 

aktywność, solidarność międzypokoleniowa i usługi społeczne na rzecz 

osób starszych). Inną formą stymulowania aktywności osób starszych  

jest działający od 2015 roku  (choć początkowo pod nazwą Senior-Vigor) 

program dofinansowania placówek dziennych Senior+
27

. Obydwa pro-

gramy: ASOS+ i Senior-Vigor są częścią rdzenia polityki senioralnej,  

w tym sensie, że odpowiada za nie Departament Polityki Senioralnej przy 

MRPiPS, główny organ odpowiedzialny za ten dział polityki publicznej. 

Warto jednak zaznaczyć, że poza ramami wspomnianych programów  

i instytucji, istnieje też wiele innych form rozwijania aktywności 

społecznej osób starszych. Można tu wymienić choćby mający długą 

tradycję ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Liczba ich słuchaczy  

w roku 2017/2018 wyniosła 113,2 tys., w tym 95,4 tys. stanowiły 

kobiety
28

. 

                                                      
25

 Tamże. 
26

 Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 

Starszych na lata 2014-2020, Warszawa 2013. 
27

 Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020., 

Warszawa 2015. 
28

 Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku 

akademickim 2017/2018, Warszawa, Gdańsk, 2019, s. 12 
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 Instrumentem zwiększania partycypacji są działające przy 

jednostkach samorządu rady seniora. W 2013 przyjęto zmiany w ustawie 

o jednostkach samorządu terytorialnego, dające podstawę prawną dla 

powoływania i funkcjonowania rad seniora. Ta instytucja wydaje się 

ważnym, choć nie jedynym narzędziem kreowania polityki senioralnej 

lub przyjaznej starzeniu się i uwzględniającej potrzeby i perspektywę 

osób starszych na poziomie lokalnym.  Raporty kontrolne NIK pokazują 

jednak, że na poziomie gminnym wiele istniejących w prawie form 

wsparcia  nie działa, a jedną z przyczyn jest słabe rozpoznanie potrzeb  

i sytuacji osób starszych i nieuwzględnianie (lub uwzględnianie w sposób 

powierzchowny czy zaledwie  szablonowy) ich w gminnych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych
29

. Warto też pamiętać, że zgod-

nie z ustawą o osobach starszych
30

 istnieje dziś znacznie lepsza niż 

wcześniej wiedza o działalności różnych segmentów polityki publicznej 

pod kątem praw osób starszych. W świetle wspomnianej ustawy Rada 

Ministrów jest zobowiązana do przedstawiania przed parlamentem 

corocznych sprawozdań w tym zakresie. Ważnym źródłem wiedzy i to 

często przeanalizowanej w sposób krytyczny  pozostają choćby raporty 

Najwyższej Izby Kontroli jak również opracowania Rzecznika Praw 

Obywatelskich
31

. Ta wiedza może stanowić także ważną podporę w za-

rządzaniu polityką senioralną w okresie aktualnego jak i przyszłego 

zagrożenia epidemiologicznego.  

COVID-19 a zagrożenia zdrowotne dla osób starszych  

 Zagrożenia dla zdrowia ale i życia (zwłaszcza) osób starszych  

w związku z zarażeniem koronawirusem to najbardziej oczywisty wymiar 

wyzwań jakie stoją przed polityką publiczną, w tym senioralną. Jak 

zostało wspomniane na wstępie polityka senioralna między innymi ma na 

celu tworzenie warunków dla życia i starzenia się w zdrowiu. 

Rozprzestrzenienie koronawirusa stanowi dla tego zdrowia śmiertelne  

                                                                                                                        
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzecie-

go-wieku-w-roku-akademickim-20172018,11,2.html,  (dostęp: 07.07.2020 r.). 
29

 Najwyższa Izba Kontroli, Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy  

i powiaty, Warszawa 2016 r. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-

swiadczeniu-pomocy-osobom-starszym.html, (dostęp: 07.07.2020 r.). 
30

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, Dz. U. poz. 1705. 
31
P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska (red.), System wsparcia osób starszych  

w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji, propozycja modelu, Raport 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016.  
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zagrożenie, zwłaszcza w przypadku osób starszych. Badania pokazują,  

że ryzyko śmierci i ostrego przechodzenia tej choroby rosną wraz  

z wiekiem.  

 Dodatkowym czynnikiem ryzyka obok zaawansowanego wieku 

jest współwystępowanie innych chorób. Tymczasem w przypadku 

seniorów, także w Polsce, mamy nierzadko do czynienia  

z wielochorobowością, która ponadto może skutkować niesprawnością
32

. 

Niesprawność z kolei utrudnia zaspokojenie potrzeb biologicznych  

np. związanych z odpowiednim zaopatrzeniem w produkty żywnościowe 

jak i społecznych, a także rodzi  dodatkowe potrzeby związane z opieką  

i wsparciem, w obliczu których znacznie trudniej o społeczne 

dystansowanie starszej osoby.  

 W szczególności zagrożone są te osoby starsze, które przebywają 

w placówkach opieki, co wiąże się z zagęszczeniem ludności z grupy 

ryzyka w jednej przestrzeni, w której trudno o zachowanie 

odpowiedniego dystansu oraz izolacji czy samoizolacji. Dodatkowym 

problemem polskiego sektora opieki instytucjonalnej w kontekście 

ryzyka pandemicznego jest poziom i warunki zatrudnienia personelu 

placówek opiekuńczych
33
. Braki kadrowe, a także niskie wynagrodzenia 

prowadzące do tego że poszczególni pracownicy (a najczęściej 

pracownice) przemieszczają się między placówkami zwiększa ryzyko 

przeniesienia infekcji na schorowanych, starszych mieszkańców. Ten 

problem jednak dotyczy także osób starszych przebywających poza 

instytucjonalnym otoczeniem, a na przykład korzystających z usług 

opiekuńczych w domu. Osoby świadczące opiekę przemieszczają się 

między różnymi mieszkaniami, często są też niewyposażone  

i nieprzeszkolone w zakresie działania w obliczu pandemii. 

Odpowiednim standardom bezpieczeństwa zdrowotnego świadczących  

i otrzymujących usługi opiekuńcze  nie sprzyja także ograniczony nadzór 

publiczny nad procesem świadczenia tych usług i kwalifikacjami 

personelu, który nieraz nie wykonuje swoich zadań w ramach 

zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. 

                                                      
32

 J. Twardowska-Rajewska, Polipatologia jako przyczyna niepełnosprawności 

osób w podeszłym wieku, [w:] J.Twardowska-Rajewska (red.), Senior w domu. 

Opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem, Poznań 2007. 
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 Zagrożenia dla zdrowia doby pandemii mają jednak szerszy 

zakres niż tylko ten związany z ryzykiem zakażenia koronawirusem. 

Istnieją też czynniki, które mogą negatywnie oddziaływać na zdrowie 

także tych osób starszych, które nie doświadczają zarażenia. Są to przede 

wszystkim okoliczności związane z izolacją i społeczną kwarantanną. Po 

pierwsze, zmniejszenie aktywności ruchowej, jakie może towarzyszyć 

długotrwałemu pozostawaniu w domu może obniżać odporność  

i negatywnie oddziałać na wiele aspektów zdrowia fizycznego  

i psychicznego. Naprzeciw temu problemowi częściowo miał wyjść 

uruchomiony jeszcze w marcu br. Wspólnie przez Ministerstwo Zdrowia 

i Krajową Izbę Fizjoterapeutów program „Aktywny senior w domu”
34

 

zawierający instruktaż pilotażowych ćwiczeń na specjalnych platformach 

internetowych. Pewnym ograniczeniem upowszechnienia tego typu 

wsparcia mogło być jednak wykluczenie cyfrowe ogromnej części 

seniorów, o czym była mowa we wcześniejszych częściach artykułu. Po 

drugie, ograniczony kontakt z zielenią, naturalnym oświetleniem 

słonecznym czy świeżym powietrzem również negatywnie oddziałuje na 

zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Po trzecie, ograniczenie 

kontaktów społecznych również może oddziaływać ujemnie na dobrostan 

zdrowotny.    

 Oprócz powyższych zagrożeń powiązanych z izolacją społeczną  

i  długotrwałym nieopuszczaniem miejsca zamieszkania, można wskazać 

jeszcze jeden pośredni i nieraz odłożony w czasie skutek pandemii dla 

bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych. Okres tzw. lockdownu  

i intensywnej walki z pandemią na odcinku medycznym mogą przekładać 

się na zasoby publicznej służby zdrowia i tym samym na dostępność  

i jakość opieki medycznej, od której zależne są statystycznie częściej niż 

młodsze pokolenia osoby starsze. Na potrzebę dbałości o dostęp do 

odpowiedniej opieki medycznej i rehabilitacyjnej, od której zależne jest 

funkcjonowanie osób starszych w dobie pandemii zwracał uwagę  

w pierwszych tygodniach zmagań z Covid-19 w swoim stanowisku 

Rzecznik Praw Obywatelskich
35
. Uwaga skupiona wokół zabezpieczenia 

                                                      
34

 Ministerstwo Zdrowia, Rusza program profilaktyczny Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia "Aktywny senior w domu, 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-program-profilaktyczny-krajowej-izby-

fizjoterapeutow-i-ministerstwa-zdrowia-aktywny-senior-w-domu  

(dostęp: 14.06.2020 r.). 
35

 Rzecznik Praw Obywatelskich, Zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym - 

stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych po spotkaniu on-line 8 

kwietnia 2020 r., (por. pkt 5 stanowiska RPO),  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-program-profilaktyczny-krajowej-izby-fizjoterapeutow-i-ministerstwa-zdrowia-aktywny-senior-w-domu
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przed koronawirusem nie powinna sprawić, że stracimy z pola widzenia 

inne potrzeby zdrowotne i ścieżki ich zaspokajania w tym czasie, choć 

jest takie ryzyko. Okres czasowego zamrożenia gospodarki, 

dekoniunktura gospodarcza w efekcie pandemii i wzrost bezrobocia, to 

czynniki mogące wpływać na zmniejszenie przychodów finansowych do 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielkość środków NFZ zależy przede 

wszystkim  od poziomu środków płynących ze składek, a te zaś od 

poziomu wynagrodzeń i od liczby osób, od których pracy odprowadzane 

są składki. W warunkach pandemii kondycja publicznych funduszy 

zdrowotnych jest i może być gorsza niż w sytuacji sprzed pandemii. 

 Powyższe rodzaje ryzyka zdrowotnego mogą mieć różne 

natężenie i nie wszystkie zagrożenia muszą się spełnić. Jest możliwe ich 

kontrolowanie i ograniczenie, ale warto uświadomić sobie ich 

występowanie, wieloaspektowość i złożoność.  

COVID-19 a bezpieczeństwo (pozazdrowotne) osób starszych 

 Trwająca pandemia wygenerowała także nowe zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób starszych. Nie chodzi przy tym wyłącznie  

o bezpieczeństwo zdrowotne omówione wyżej, ale także o inne jego 

wymiary. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to istotna wartość  orientująca 

politykę senioralną  w świetle dokumentów strategicznych tej dziedziny 

w minionej dekadzie.  

 Pierwszy wymiar bezpieczeństwa, na który mogą oddziaływać 

realia mierzenia się z koronawirusem to bezpieczeństwo ekonomiczne.  

W krótkiej perspektywie wydaje się, że wpływ koronawirusa nie jest tu 

znaczący i bezpośredni, gdyż świadczenia emerytalno-rentowe,  

od których zależne jest podstawowe bezpieczeństwo materialne 

większości osób starszych są, jak dotąd, wypłacane. Także w związku  

z pandemią nie wycofano się z wypłat dodatkowych świadczeń w postaci 

trzynastej emerytury ani też nie okrojono jej wysokości czy kręgu 

uprawnionych. Należy jednak pamiętać, że rzeczywistość gospodarczego 

lockdownu i spowolnienie życia gospodarczego może w nieco dłuższej 

perspektywie oddziaływać na stabilność systemu emerytalnego, a także 

na poziom zabezpieczenia emerytalnego w przyszłości. Osoby, które 

tracą pracę lub ich wynagrodzenie jest zmniejszone, mniej odprowadzą 

środków do funduszy ubezpieczenia społecznego, co przyczyni się także 

                                                                                                                        
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-pomoc-seniorzy-osoby-z-niepel-

nosprawnosciami-stanowisko-rpo-i-ekspertow, (dostęp: 14.06.2020). 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-pomoc-seniorzy-osoby-z-niepelnosprawnosciami-stanowisko-rpo-i-ekspertow
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na wysokość przyszłych emerytur. Skala i głębia tego zjawiska będzie 

zależna też od tego na ile osoby, które dotknie bezrobocie w związku  

z koronawirusem (lub z jego powodu będą miały mniejsze szanse 

znalezienia pracy) pozostaną poza rynkiem pracy długotrwale. Wiele 

jednak zależy od dalszego - dziś trudnego do przewidzenia – pandemii 

oraz skuteczności strategii przywracania życia gospodarczego i tworzenia 

warunków dla zatrudnienia dla osób szukających pracy. Dziś trudno więc 

określić skalę tego ryzyka, ale nie należy go też pomijać. Również  

w krótkiej perspektywie sytuacja materialna przynajmniej części osób 

starszych może ulec pogorszeniu. Pojawiające się zmiany w strukturze 

cen produktów zaopatrzenia i żywności uderzają także w gospodarstwa 

zamieszkiwane przez starsze osoby. Wykluczenie cyfrowe wielu z nich 

może prowadzić do tego, że nie będą one w stanie wykorzystać wielu 

istniejących możliwości do optymalnych zakupów (tzw. smart shopping) 

drogą elektroniczną. Ponadto pojawiły się dodatkowe wydatki związane  

z zaopatrzeniem w środki ochrony osobistej i dezynfekcji. Nawet zatem, 

przy zachowaniu świadczeń finansowych na dotychczasowym poziomie, 

codzienne funkcjonowanie może być okupione dodatkowymi 

koniecznymi do poniesienia wydatkami, co pogarsza sytuację materialną 

tych osób. W niektórych przypadkach mogą również pojawić się 

trudności z zaopatrzeniem na czas w produkty, także tej pierwszej 

potrzeby. Część osób z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne może 

obawiać się wychodzenia z domu, a nie zawsze pomoc z zewnątrz  

w zakupach przychodziła w porę i w satysfakcjonującym zakresie.  

 Zjawiskiem rzutującym na bezpieczeństwo ekonomiczne jest też 

tzw. wykluczenie finansowe pewnej części seniorów. Wykluczenie 

finansowe wiąże się z brakiem korzystania z usług bankowych
36

. Osoby 

najstarsze nierzadko nie dysponują kontem bankowym, wobec czego 

otrzymanie comiesięczne emerytur zależy od funkcjonowania usług 

pocztowych i kurierskich, a te zostały w dobie pandemii wystawione na 

próbę. Także wśród posiadających konta bankowe, nie wszystkie osoby 

starsze korzystają z bankowości elektronicznej. Zamknięcie  

w pierwszych miesiącach pandemii części punktów bankowych mogło 

utrudnić swobodne i terminowe otrzymanie środków ze świadczeń 

emerytalnych. Ponadto, wskazywany od lat w badaniach
37

 kierunek trans-

                                                      
36

 Więcej na ten temat [w:] RPO, Osoby starsze na rynkach usług finansowych, 

Analiza i rekomendacje, lipiec 2013. 
37

 G. Bukowska, G. Kula, L. Morawski., Ryzyko ubóstwa osób starszych, 

Warszawa 2011. 
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ferów finansowych od starszych pokoleń do młodszych                     

(zwłaszcza w obrębie rodziny) może ulec jeszcze nasileniu. W sytuacji,  

w której przedstawiciele młodszych pokoleń mogą znaleźć się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, a w skrajnych przypadkach bez środków do 

życia gwarantujących utrzymanie na godziwym poziomie (choćby 

powyżej minimum socjalnego) jeszcze większa może być presja na to by 

pomoc finansowa w ramach wewnątrz-rodzinnych transferów 

finansowych szła ze świadczeń emerytalnych, z których utrzymują się 

osoby starsze lub ich oszczędności. Na szczególną uwagę zasługuje 

ryzyko sytuacji, w której przekazywanie środków od osób starszych do 

młodszych odbywało się na zasadzie niedobrowolnej, co oznaczałoby 

jeden z rodzajów ekonomicznej przemocy.  

 Ekonomiczna przemoc może jednak płynąć także z poza 

otoczenia rodzinnego, a ze strony podmiotów na rynku konsumenckim  

i finansowych. Od lat dysponujemy wiedzą na temat praktyk wyłudzeń 

czy manipulacji wobec osób starszych jako konsumentów. Obecna 

sytuacja, zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii, gdy reorganizacji uległy 

mechanizmy zaopatrywania się w dobra i usługi, stworzyła nowe pole dla 

wykorzystywania osób starszych jako konsumentów.  

 Kolejne zagrożenie dla bezpieczeństwa (także) osób starszych 

wiąże się z nasilającą w czasie pandemii ryzkiem przemocy domowej,  

a jej ofiarą także mogą paść osoby starsze, zwłaszcza te o ograniczonej 

sprawności. Trudności ekonomiczne i niepewność o przyszłość wraz  

z długotrwałym zamknięciem we wspólnej – jak pokazane zostało 

wcześniej często przeludnionej  - przestrzeni mieszkalnej tworzy podłoże 

dla konfliktów i napięć międzyludzkich oraz zachowań przemocowych.  

 Badania jeszcze sprzed pandemii potwierdzało występowanie  

w społeczeństwie problemu przemocy, której doświadczają seniorzy 

także w polskich domach jak i poza nimi
38
. Nowe okoliczności mogą 

zwiększać ryzyko i skalę tego zjawiska. 

COVID-19 a wsparcie opiekuńcze i uczestnictwo społeczne oraz 

ryzyko izolacji 

 Kolejny obszar wyzwań wiąże się z zawieszeniem lub 

ograniczeniem możliwości realizacji pewnych form aktywności  

                                                      
38

 R. i A. Szarfenberg, Wielowymiarowe ubóstwo senioralne, Wspólnota 

Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Warszawa 2020, s. 30-31. 
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i partycypacji w życiu społecznym, rodzinnym i towarzyskim seniorów, 

które były możliwe i nieraz praktykowane jeszcze przed pandemią. 

Wprawdzie, jak zostało pokazane wcześniej, przed nadejściem 

koronawirusa, poziom uczestnictwa wśród starszych mieszkańców był – 

statystycznie rzecz ujmując – ograniczony, jednak wraz z Covid-19 

pojawiły się dodatkowe ograniczenia związane z zamarciem życia 

społecznego i czasowym zamknięciem dużej części instytucji. Dla 

przykładu,   przez pierwsze 2,5 miesiąca walki pandemią zawieszonych 

zostało na przykład wiele form wsparcia dziennego i środowiskowego 

takie jak uniwersytetu trzeciego wieku,  kluby seniora, domy dziennego 

pobytu. Od 25 maja br. istnieje prawna możliwość otwierania placówek
39

, 

ale też nie wszędzie ze względów epidemiologicznych od razu instytucje 

te wznowiły swoją działalność. W okresie zamknięcia/zawieszenia 

działalności istniały różne praktyki od całkowitego wstrzymania 

działalności przez okazjonalne, zdalne kontakty z dotychczasowymi 

uczestnikami po próby zapewnienia ciągłości kontaktów i integracji  

w warunkach zdalnych i pandemicznych. Oprócz form aktywności 

dedykowanych dla seniorów, w pierwszych miesiącach walki z pandemią 

wycofane zostały też te ogólnodostępne instytucje związane ze 

spędzaniem czasu wolnego w przestrzeni publicznej, a ograniczeniu 

musiały też ulec kontakty towarzyskie i rodzinne w warunkach 

domowych. Warto też pamiętać, że świadomość ryzyka zdrowotnego, 

jakiemu w związku z Covid-19 podlegają osoby starsze, sprawia, że 

wiele z nich nawet, gdy część instytucji jest otwierana, jeszcze przez 

długi czas nie będzie z nich korzystać w obawie o swoje zdrowie i życie. 

Dla wielu osób starszych pogłębiona za sprawą koronawirusa izolacja 

społeczna trwa więc mimo odmrożenia – w znacznym stopniu - życia 

społeczno-gospodarczego. 

 Szczególnie dotkliwe z punktu widzenia zaspokojenia 

podstawowych potrzeb społecznych (w tym opiekuńczych) mogło być 

ograniczenie pewnych usług świadczonych  w warunkach domowych,  

np. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Wprawdzie nie było odgórnego zakazu świadczenia tego typu usług, 

jednak wiele ośrodków pomocy zalecały ograniczenie zakresu ich 

udzielania w niektórych fazach pandemii ze względów bezpieczeństwa. 

Dla wielu osób mogło to wiązać się z istotnym pogorszeniem się jakości 

życia i wzmożeniem doświadczenia osamotnienia. Z kolei dla osób 

                                                      
39

 https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news-

/placowki-dziennego-pobytu-moga-byc-otwarte-od-25-maja/. 
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starszych zależnych od intensywnego wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, ale mieszkających na co dzień w wieloosobowych 

gospodarstwach domowych zamknięcie placówek wsparcia dziennego  

i ograniczenie dostępu do niektórych usług domowych mogło wiązać się 

z jeszcze większym przeciążeniem zdrowotnym i psychicznym 

opiekunów, co rzutuje na jakość życia mieszkańców gospodarstw 

domowych, w których przebywa osoba starsza, zależna od opieki.   

COVID-19 a solidarność międzypokoleniowa a ageizm 

 Istotny wymiar, który zostanie to wpływ pandemii na relacje 

międzypokoleniowe (nie tylko w obrębie rodziny) i zjawisko ageizmu, 

które można rozumieć jako stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację ze 

względu na wiek
40

. Problem wiąże się z tym, że osoby starsze mogą być 

obwiniane za zamrażanie życia gospodarczo-społecznego doby pandemii. 

Przedstawiciele młodszych pokoleń, w szczególności osoby, które 

bezpośrednio dotkną skutki ekonomiczne czy społeczno-psychiczne lock-

downu, mogą niekiedy swoją frustrację kierować właśnie do osób 

starszych, ze względu na dobro których wprowadzono mniej lub bardziej 

rygorystyczne obostrzenia dla życia wszystkich pokoleń. Po drugie, 

umacnia się obraz osób starszych jako schorowanych, nierzadko 

niesprawnych, wymagających szczególnej troski, co wypiera inny 

wizerunek osób starszych jako aktywnych, uczestniczących  

w społeczeństwie i mogących dużo do niego wnieść. Narracja 

przedstawiająca osoby starsze jako jednostki słabe i wymagające ochrony 

(a w istocie przedstawiająca tylko pewną część możliwego 

doświadczenia starości) może być uwewnętrzniana przez same osoby 

starsze i sprzyjać ich wycofaniu społecznemu czy bierności, a to zaś 

również negatywnie oddziaływać na ich jakość życia, a także kondycję 

zdrowotną
41
. Tym niemniej, wiedząc, że jest to problem znacznie głębiej 

i bardziej trwale osadzony w postawach i stosunkach społecznych,  

tym bardziej należy przeciwdziałać dodatkowym zjawiskom (lub ich 

interpretacjom) utrwalającym te postawy. 

 

                                                      
40

 L. Ayalon, There is nothing new under the sun: ageism and intergenerational 

tension in the age of the COVID-19 outbreak, International psychogeriatrics, 

April 2020. 
41

 L. Ayalon  et al., Aging in the times of Covid 19 Pandemic: Avoiding Ageism 

and fostering intergenerational Solidarity, The Journals of Gerontology Series B 

Psychological Sciences and Social Sciences, April 2020. 
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Zakończenie  

 Dokonany w niniejszym artykule przegląd problemów 

dotykających osoby starsze, ich bliskich, instytucje z którymi mają 

styczność jak i sferę relacji międzypokoleniowych i postaw wobec 

starości pokazuje, że rzeczywistość doby koronawirusa dostarcza nowych 

i poważnych wyzwań z jakimi musi mierzyć się polityka senioralna. 

Wyzwania te dalece wykraczają poza najczęściej podnoszony  

i najpilniejszy problem zapewnienia ochrony zdrowia i życia osób 

starszych przed zakażeniem. Nawet w samym obszarze zdrowotnym, 

problemów jakie mogą dotknąć lub już dotykają osoby starsze jest więcej 

i wszystkie one powinny być uwzględnione w przygotowywaniu  

i wdrażaniu działań publicznych w czasie pandemii jak i w fazie 

wychodzenia z niej. Oprócz zagrożeń zdrowotnych należy jeszcze 

uwzględnić inne problemy, np. związane z zapewnieniem i poczuciem 

bezpieczeństwa osób starszych. Niepewny czas pandemii to okres  

w którym pogłębiają się dotychczasowe zagrożenia (np. w sferze nadużyć 

lub przemocy wobec osób starszych) lub zmieniają one swoją formę, 

wobec której nie zawsze jako państwo i społeczeństwo jesteśmy 

należycie przygotowani. Zagrożenia i wyzwania należy widzieć także  

w perspektywie międzygeneracyjnej, z uwzględnieniem relacji między-

pokoleniami (zarówno w obrębie rodziny czy gospodarstwa domowego 

jak i w szerszym kontekście stosunków społecznych i ekonomicznych 

łączących osoby z różnych pokoleń). 

 Trzeba też zaznaczyć, że wiele problemów dotykających osób 

starszych czy relacji międzypokoleniowych istniało już przed nadejściem 

koronawirusa, który z jednej strony je pogłębił, z drugiej jednak ukazał  

w nieco ostrzejszym, bardziej dramatycznym niż dotąd świetle. Ten 

ostatni aspekt oddziaływania Covid-19 na sprawy senioralne niesie też 

nadzieję na bardziej zdecydowane działania w obliczu zidentyfikowanych 

problemów i wyzwań.  

 Dokonany przegląd wyzwań doby pandemii pokazuje  

w uproszczeniu poniższa tabela: 
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Tabela 1. Rodzaje zagrożeń dla osób starszych w związku z pandemią 

Zagrożenia  

i wyzwania  

w obszarze 

zdrowia osób 

starszych 

Zagrożenia dla 

bezpieczeństwa 

osób starszych 

Zagrożenia 

związane z 

uczestnictwem, 

aktywnością  

i potrzebami 

psychospołecznymi 

osób starszych 

Zagrożenia 

dotyczące 

relacji między-

pokoleniowych  

i postaw wobec 

osób starszych  

i starości 

Ryzyko  

zakażenia i 

ciężkiego             

(nieraz 

śmiertelnym 

przebiegiem 

choroby); 

Ryzyko 

zdrowotne 

związane z 

izolacją 

społeczna, 

brakiem ruchu i  

brakiem pobytu 

na świeżym 

powietrzu, 

ryzyko związane 

z potencjalnie  

utrudnionym 

dostępem do 

świadczeń 

medycznych, 

rehabilitacyjnych 

 

ryzyko dla 

zaspokojenia 

potrzeb 

konsumenckich 

(nadużycia, 

dodatkowe 

wydatki, 

trudności z 

zaopatrzeniem) 

Ryzyko  dla 

bezpieczeństwa 

fizycznego i 

psychicznego 

(w związku ze 

zwiększonym 

ryzykiem 

przemocy, nie 

tylko fizycznej) 

także wobec 

osób starszych. 

Czasowe 

zawieszenie 

działalności 

środowiskowych 

instytucji 

seniorskich; 

Ograniczone 

aktywności 

seniorów  z uwagi 

na strach przed 

zarażeniem 

wirusem, 

Ograniczenia w 

dostępie do różnych 

usług domowych; 

Ograniczenie 

kontaktów 

rodzinnych, 

sąsiedzkich, 

przyjacielskich 

Wzmocnienie 

stereotypów 

wobec osób 

starszych; 

Obwinianie ich 

za społeczno-

ekonomiczne 

ograniczenia 

dla młodych, 

Niechęć do 

podejmowania 

indywidualnych 

i zbiorowych 

ograniczeń ze 

względu na 

bezpieczeństwo 

osób starszych 

Źródło: Opracowanie własne  

 Na podstawie dokonanej analizy, autor chciał wskazać 

zasadnicze kierunki mierzenia się z problemami: 



R. Bakalarczyk: Wyzwania dla polityki senioralnej w obliczu pandemii  

COVID-19 w Polsce - uwarunkowania, nowe problemy i sugerowane kierunki  

 mierzenia się z nimi 

282 

 

 Identyfikowanie i rozwiązywanie szerokiego wachlarza 

problemów i zagrożeń jakie mogą dotykać osoby starsze i relacje 

międzypokoleniowe w obliczu pandemii, 

 Dążenie do zapewnienia ochrony i zdrowotnej ochrony osób 

starszych, m.in. poprzez fizyczne dystansowanie (przynajmniej  

w niektórych sytuacjach) przy równoczesnym zapewnieniu 

społecznego wsparcia i form choćby częściowego uczestnictwa  

w życiu społecznym, 

 Działania na rzecz podtrzymania (a nawet podniesienia) 

nakładów na opiekę zdrowotną, tak by skutki czasowego 

zamrożenia gospodarki i przekierowania środków na walkę  

z Covid-19 nie uszczupliły środków na leczenie wielu innych 

schorzeń, które dotykają osoby starsze, 

 Zachowanie publicznej troski nie tylko o zdrowotne 

bezpieczeństwo osób starszych, ale także o bezpieczeństwo 

materialno-społeczne (w kontekście środków do życia  

i możliwości zaspokojenia przynajmniej podstawowych potrzeb 

konsumenckich z eliminowaniem ryzyka nadużyć na tym polu) 

oraz zabezpieczenie przed przemocą (ekonomiczną, symboliczną, 

psychiczną i fizyczną), które w następstwie pandemii może być 

dodatkowo zagrożone, 

 Prowadzenie nie tylko bezpośrednich działań wobec osób 

starszych, ale też kształtowanie relacji międzypokoleniowych 

oraz postaw wobec starości i osób starszych. Z jednej strony 

konieczne jest budowanie świadomości odpowiedzialności  

i solidarności za bezpieczeństwo i dobrostan osób starszych oraz 

troski wobec nich, z drugiej jednak nie należy zapominać  

o różnorodności potrzeb i sytuacji osób starszych i widzenia ich 

nie tylko jako odbiorców publicznej troski, ale również 

niezależne  i traktowane podmiotowo osoby, których prawo do 

aktywności i uczestnictwa społecznego powinno być w granicach 

możliwości jak najpełniej respektowane.  
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Jak zbudować państwo gotowe na koronawirusa 

How to Build a State Ready for a Coronavirus 

 

Abstrakt  

 Tekst skupia się na tym, jakie narzędzia umożliwiłyby państwom 

pozostanie przygotowanym na ewentualne niebezpieczeństwa z którymi 

musi zmierzać się ludzkość. Wskazuje na istotną kwestię ekspertów  

z różnych dziedzin, również tych pracujących w wielkich korporacjach, 

którzy mogą stanowić podstawę do rozwiązywania problemów 

państwowych i globalnych, jeżeli tylko umożliwi się im działania  

i komunikację. Pokazano, jak za sprawą korporacji można wesprzeć 

finansowo państwo i odciążyć mniejszych podatników. Wreszcie, 

wskazuje na problem niezrozumiałego dla ludzi prawnego języka i tego, 

że po drugiej stronie problemów państwa zawsze stoją ludzie z którymi 

władza zobowiązana jest się komunikować.  

Słowa kluczowe:  

koronawirus, państwo i prawo, prawo i ekonomia, korporacje, eksperci, 

rządy globalne, pojęcia prawne 

Abstract  

 The text focuses on what tools would allow countries to remain 

prepared for the possible danger that occur humanity must face. It points 

out the important issue of experts from various fields, including those 

working in large corporations, who can be the basis for solving state and 

global problems if they are enabled to act and communicate. It was also 

shown how corporations can support the state financially and relieve 

smaller taxpayers. Finally, it indicates the problem of legal language 

being incomprehensible to people and the fact that on the other side of the 

state's problems there are always people with whom the authorities are 

obliged to communicate.  
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 Epidemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich, łącznie z władzą, 

a może właśnie szczególnie z nią. Stała się oblanym przez wszystkie 

państwa egzaminem, ponieważ żadne z nich nie było na nią 

przygotowane. Tak samo jak na niebezpieczeństwa, które ukrywane od 

lat, zaczęły niespodziewanie, na skutek epidemii wychodzić na jaw. 

Wydaje się to zaskakujące, ponieważ władza została utworzona  

w głównej mierze po to, żeby zapewniać szeroko pojęte bezpieczeństwo 

obywatelom. Jednak światło można ujrzeć nawet w tych ciemnych 

czasach, a każdy egzamin można poprawić. 

 Głównym celem artykułu jest wykazanie, że władza zarówno  

w Polsce, jak i w innych państwach, może uchronić nas przed 

negatywnymi konsekwencjami tego, co „nieprzewidziane”, ponieważ ma 

narzędzia, odpowiednich ludzi i przede wszystkim dostęp do wiedzy. 

Wszystko to może wykorzystać, skupiając swoją uwagę przede 

wszystkim na faktycznie niezbędnych działaniach. Żeby udowodnić 

powyższe twierdzenie, wystarczy rozpatrzeć problemy, które ujawniła 

epidemia oraz to, jak można było ich uniknąć. Dla tematu niebagatelną 

istotę ma kwestia odbioru prawa przez ludzi, przystosowanie instytucji 

ministerstwa i jego członków do oczekiwań 21 wieku, współpraca 

międzynarodowa w zakresie dzielenia się wiedzą i pociąganiu do 

odpowiedzialności państw oraz aktywna rola dużych korporacji.  

 Mówi się, że globalizacja przyniosła nam wiele szkód i przez nią 

świat przekroczył linię, której nie powinien przekraczać. Patrząc na ten 

problem z drugiej strony widać, że uzyskaliśmy coś, co nigdy wcześniej 

nie było tak oczywiste, staliśmy się jednością. A jedyne zadanie, przed 

którym stoi ludzkość to wreszcie dostrzec, że żyjemy na wspólnej 

planecie Ziemia. 

Wstęp 

 Świat stanął w miejscu, wszystko za sprawą koronawirusa. 

Chociaż nie powinno być to zaskoczeniem, przecież epidemię mamy 
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średnio co kilkaset lat
1
. Zostaliśmy przestrzeżeni, że nie musimy się 

przejmować wojną, której wizerunek znany jest nam sprzed lat, musimy 

przejmować się małym wirusem
2
. Jednak pomimo tej wiedzy, epidemia 

zaskoczyła wszystkich, łącznie z władzą, a może szczególnie z nią.  

W związku z powyższym, istotnym wydaje się zadać pytanie, jakie są 

zadania władzy? Czy ona nie powinna skupiać się przede wszystkim na 

zapewnianiu bezpieczeństwa dla swoich obywateli, ponieważ w tym celu 

została utworzona? Nie trzeba odpowiadać na to pytanie. Odpowiem 

jednak na inne, władza miała narzędzia, odpowiednich ludzi i przede 

wszystkim dostęp do wiedzy, którą mogłaby wykorzystać w celu 

uchronienia nas przed negatywnymi konsekwencjami tego,  

co „nieprzewidziane”.  

  Świat ma w zwyczaju żyć, jakby w przyszłości miał nie istnieć. 

Może właśnie dlatego obserwujemy dryfujące po wodach skupiska 

śmieci
3
. Wielu zastanawia, dlaczego podziwiamy nowe wynalazki, nie 

dostrzegając ich wad. Dzisiaj trzeba strzelać do ludzi, żeby dostrzegli, że 

wokół mamy wojnę. Chociaż w wielu przypadkach i to nie zrobi na nikim 

wrażenia
4
. Jedno w definicjach wojny zawsze będzie się powtarzać - 

konflikt
5
. Obecnie, kiedy sytuacja przedstawia się następująco: ludzie 

ciężko pracują, a ich pieniądze znikają na kontach władzy i korporacji, 

również mamy konflikt. Zmniejszając daleką perspektywę tego 

przykładu, wskazuję ciebie i złodzieja, który ukradł twój samochód.  

W powyższych przypadkach zachodzi pewna niezgodność, zachowanie 

złodzieja jest uznawane za bezprawne, a władzy i korporacji wydaje się 

pozostawać zgodne z prawem. Ludzie muszą wspierać państwo w którym 

funkcjonują, jednak sami, w przypadku w którym naprawdę potrzebują 

                                                      
1
 Strona internetowa Visual Capitalist, https://www.visualcapitalist.com/history-

of-pandemics-deadliest/, „Visualizing the History of Pandemics”, dostęp 

04.06.2020. 
2

 Strona internetowa techgame, https://techgame.pl/koronawirus-130520-mw-

bill-gates-przewidzial-pandemie, „Bill Gates ostrzegał przed pandemią, teraz 

mówi kiedy się skończy”, dostęp 04.06.2002. 
3

 Strona internetowa TVN 24, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-

pogoda/swiat,27/plastikowa-zupa-w-oceanie-wyspa-smieci-truje-i-wyniszcza,10-

2133,1,0.html „Plastikowa "zupa" w oceanie. Wyspa śmieci truje i wyniszcza”, 

dostęp 04.06.2020. 
4
 Strona internetowa Gazeta Pomorska,  https://plus.pomorska.pl/jest-wojna-no-

to-gina-ludzie-trudno/ar/9241638, „Jest wojna, no to giną ludzie. Trudno”, 

dostęp 04.06.2020. 
5
 Strona internetowa Wikipedia, https://pl.wiktionary.org/wiki/wojna, „wojna”, 

dostęp 4.06.2002. 

https://techgame.pl/koronawirus-130520-mw-bill-gates-przewidzial-pandemie
https://techgame.pl/koronawirus-130520-mw-bill-gates-przewidzial-pandemie
https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/plastikowa-zupa-w-oceanie-wyspa-smieci-truje-i-wyniszcza,102133,1,0.html
https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/plastikowa-zupa-w-oceanie-wyspa-smieci-truje-i-wyniszcza,102133,1,0.html
https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/plastikowa-zupa-w-oceanie-wyspa-smieci-truje-i-wyniszcza,102133,1,0.html
https://plus.pomorska.pl/jest-wojna-no-to-gina-ludzie-trudno/ar/9241638
https://plus.pomorska.pl/jest-wojna-no-to-gina-ludzie-trudno/ar/9241638
https://pl.wiktionary.org/wiki/wojna
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pomocy, nie otrzymują jej, albo otrzymują w takim zakresie, który 

wydaje się nieodpowiednim, biorąc pod uwagę nakłady, które zostały 

poczynione ich udziałem
6
. 

 Na wszystkich ludzi, spadła bomba pandemii. Nie, ona nie spadła 

na władzę czy korporacje, które obecnie wołają o pomoc i wsparcie
7
. 

Słowa „Nie może być tak, że zadłużenie będą spłacać najbiedniejsi,  

a globalni miliarderzy nie tylko nie będą się do tego dorzucać, ale jeszcze 

zyskają na kryzysie”
8
 wydają się jak najbardziej aktualne zarówno dzi-

siaj, jak i przed pandemią koronawirusa. Jest to istotne, zwłaszcza pod 

pryzmatem ich możliwości dokładania się do zadłużenia w zakresie 

odpowiednim do osiąganych zysków.  

 Niestety problem z wirusem, jak i każdy poważny problem  

w państwie jest jedynie polem dla politycznych potyczek. Problem 

zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach, jest taki, że władza nie skupia 

się na tym, na czym powinna. Niestety efektem politycznej wojny, jest 

wojna na każdym innym polu, którym władza odpowiednio się nie zajęła. 

Wspaniale oddaje to przykład wskazany przez Ronalda J. Sidera, który 

przywołuje cytat Bread for the World „Zasadniczo głód jest kwestią 

polityczną: głodni ludzie nie mają mocy ani władzy, by zaspokoić swój 

głód”
9
. Może władza powinna pozostać w tym, w czym odnajduje się 

najlepiej, czyli w debatowaniu o problemach, a rozwiązywanie 

problemów pozostawi specjalistom? 

 

 

                                                      
6
 Strona internetowa VOX, https://www.vox.com/2020/3/30/21195469/coronavi-

rus-usa-china-brazil-mexi-co-spain-italy-iran, „World leaders who denied the 

coronavirus’s danger made us all less safe”, dostęp 04.06.2020. 
7

 Strona internetowa Wyborcza, https://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,1342-

63,25866028,ktore-linie-lotnicze-nie-oddaja-pieniedzy-za-odwolane-loty.html, 

„Linie lotnicze nie oddają pieniędzy za odwołane loty. W zamian wciskają 

vouchery. Co zrobić?”, dostęp 04.06.2020. 
8
 Strona internetowa Onet, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawi-

rus-i-kryzys-...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs-

&utm_v=2, „Dr hab. Marcin Piątkowski: 500 plus pomoże nam wyjść  

z kryzysu”, dostęp 24.04.2020. 
9
 R.J. Sider, „Bogaci Chrześcijanie w epoce głodu: na drodze od dostatku do 

szczodrości”, Wydawnictwo Pojednanie, 2008 s. 163.  

https://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,25866028,ktore-linie-lotnicze-nie-oddaja-pieniedzy-za-odwolane-loty.html
https://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,25866028,ktore-linie-lotnicze-nie-oddaja-pieniedzy-za-odwolane-loty.html
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-i-kryzys-...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-i-kryzys-...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-i-kryzys-...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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1.  Eksperci sposobem na kryzys 

 Eksperci   

 Dzisiaj jest ogromy problem z rozprzestrzeniającą się epidemią, 

która przede wszystkim zaatakowała szpitale - tutaj źródłem problemów 

jest coś, co powinno stanowić złoty fundament każdego państwa, czyli 

kwestia służby zdrowia. Tym bardziej, że Ministerstwo Finansów  

w Polsce wskazuje, że w 2019 r. Wydało najwięcej, bo aż 97,6 mld zł na 

ochronę zdrowia
10

. Jednak nie sposób niezauważyć, jesteśmy jednym  

z najgorzej przygotowanych krajów pod względem zdrowia w Europie
11

. 

I chociaż władza próbowała zamaskować obecną sytuację, sekunda 

nieuwagi, a nasz system zdrowia runie, jak domek z kart. To problem 

Polski i wielu innych państw. Obecna sytuacja tylko to podkreśliła i dała 

dowód tezie, że problemy z którymi zmierzamy się w państwie, kiedy 

mamy zrównoważoną sytuacją w kraju, dotkną nas znaczniej dotkliwiej, 

podczas kryzysu. 

 Ujście dla rozwiązania problemów może wskazać  artykuł „The 

questionable role of experts in global governance. Beyond David 

Kennedy approach”
12

. Została w nim wskazana niebagatelna wartość, 

jaką są eksperci. Ich wiedza stanowi rozwiązanie, jeżeli dobrze ją 

wykorzystamy. Niemniej, powinno skonstruować się mechanizmy, które 

pozwolą rozpoznać wadliwe działania ekspertów oraz takie, które 

pozwolą wyegzekwować konsekwencje prawne
13

. 

 Struktura ministerstw a eksperci  

  Aby wdrożyć odpowiednie zmiany, potrzeba wielu lat. W tym 

zakresie nie wydaje się być wystarczającym okres 4 lat. A przewrót  

w zakresie regulacji prawnych, z którym mamy do czynienia w związku  

                                                      
10

 Strona internetowa Ministerstwa Finansów, https://www.gov.pl/web/fi-

nanse/budzet-na-2019, „Budżet na 2019”, dostęp 04.06.2020. 
11

 Strona internetowa project-syndicate, https://www.project-syndicate.org/co-

mmentary/coronavirus-national-unity-governments-by-maciej-kisilowski-and-

anna-wojciuk-2020-04, „How Democracies Can Beat the Pandemic”, dostęp 

04.06.2020.  
12

 M.Kilanowski, The questionable role of experts in global governance. Beyond 

David Kennedy, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view-

/EiP.2016.032, dostęp 4.06.2020. 
13

 Ibidem.  

https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2019
https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2019
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2016.032
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2016.032
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z kadencją sejmu i senatu, nie wydaje się pomocny
14
. Przy założeniu,  

że sejm i senat debatują nad problemami, które wymagają rozwiązania, 

pozostaje pytanie, kto tak naprawdę powinien zająć się ich 

rozwiązywaniem. W tym miejscu zadajmy sobie pytanie, czy potrzeba 

wprowadzać nowe instytucje, które lepiej poradzą sobie z problemami, 

które narzuca 21 wiek? Nie można pozostawić bez komentarza faktu,  

że mamy już masę instytucji, które funkcjonują lepiej lub gorzej. 

Rozwiązaniem problemu może okazać się właśnie redukcja ilości 

instytucji przy reorganizacji tych,  które mają pozostać.  

 Tak naprawdę mamy już i instytucie i kandydatów. Jedyne,  

co jest potrzebne, a stale tego nie ma, to niezależność. Jako interesujące,  

z punktu widzenia tej teorii, wydają się ministerstwa, które bez wątpienia 

stanowią namiastkę podstawowych filarów, na których powinno opierać 

się państwo. Pomimo wątpliwego pochodzenia ministrów, wchodzących 

w ich skład, co można zauważyć, czytając ich opisy na stronach 

poszczególnych ministerstw, nie można zaprzeczyć, że kilku ich 

członków mogłoby odnaleźć się świetnie w roli ekspertów, gdyby tylko 

dano im taką możliwość.  

 To właśnie oni powinni stworzyć odpowiedni system kontaktu ze 

społeczeństwem i być jego koordynatorami. Niech ich pomysły zostaną 

wytłumaczone zwykłym ludziom w taki sposób, który pozwoli im na 

zrozumienie istoty problemu. Następnie niech pozwolą ludzim się 

wypowiedzieć. Tylko to pozwoli zbudować władzę, która będzie 

odpowiadała potrzebom 2l wieku. Dobre rządy powinny opierać się na 

tym, żeby wyciągać rękę w stronę każdego, kto sam nie jest w stanie 

krzyknąć o pomoc, ponieważ nie zostanie przez nikogo usłyszany albo 

sam nie jest w stanie nawet zrozumieć istoty swojego problemu. Eksperci 

powinni wymyślać rozwiązania dla tych, którzy sami tego nie potrafią na 

podstawie przedstawionej im przez tych ludzi sytuacji, o czym szerzej 

będzie wspomniane później.  

 Eksperci - odpowiedzią na rządy globalne i współpracę 

 międzynarodową  

 Mając dostęp do doświadczeń wielu państw i wielu ekspertów, 

możemy pomóc wszystkim. Stworzenie komunikacji w tym zakresie 

wydaje się dzisiaj elementem kluczowym. Grupa ekspertów z wielu 

                                                      
14

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. nr 78 

poz. 483), art. 98. 
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krajów, działająca niezależnie od swoich państw, mogłaby stanowić 

źródło uzdrowienia problemów na świecie. W obecnej sytuacji widać 

bardzo wyraźnie, jak istotna jest współpraca w tym zakresie. 

 Przykładem, jaką wiedzę może przekazać ekspert, świetnie widać 

na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Marcinem Piątkowskim, 

który przedstawia analizę tego, jakie działania można podjąć w dobie 

obecnego kryzysu
15

. Wskazuje, między innymi, że Polska ma szansę 

wyjść z kryzysu związanego z koronawirusem na zwycięskiej pozycji
16
. 

Wynika to z faktu, że jej „gospodarka jest bardziej konkurencyjna niż 

inne i mniej wrażliwa na kryzys” oraz dlatego, że „mamy bardzo prężny 

sektor prywatny, wysoką i ciągle poprawiającą się jakość kapitału 

ludzkiego, duże możliwości dalszej absorpcji technologii i pomysłów  

z Zachodu i niski poziom długu zarówno publicznego jak i prywatnego. 

Poza tym mamy przedsiębiorstwa, które już wiele razy udowodniły, że są 

bardzo elastyczne i są w stanie przystosować się do zewnętrznych 

szoków”
17
. Ponadto informuje, że Polska wykorzystała jedynie 44 proc. 

PKB w związku z tym w obliczu kryzysu może wykorzystać jeszcze 

możliwość zadłużenia
18

. 

 Powyższy przykład wskazuje, że nie musimy wymyślać nic 

nowego, ale skupić się na tym, co już jest i dążyć do doskonalenia tego, 

co da się doskonalić i odrzucenia tego, co nie jest w stanie spełnić swojej 

funkcji. Nie brakuje nam wiedzy, nie brakuje nam specjalistów i badań. 

Potrzeba tylko zwrócić się w odpowiednią stronę. Codziennie czytamy 

najnowsze badania z całego świata, eksperci z różnych dziedzin dzielą się 

swoją wiedzą. Dzięki nim mamy już narzędzia do zbudowania lepszego 

świata dla nas wszystkich. Eksperci mogą wskazywać drogę dla każdego 

z ministerstw na całym świecie. Ich wspólna wiedza i doświadczenie 

powinny zostać zauważone. A może ich rozwiązania powinny wręcz 

zostać narzucone. Jak zostało wspomniane, było wiadome, że wirus 

zaatakuje znowu i że dotknie on cały świata. Przed wybuchem epidemii, 

były doskonale znane jej mechanizmy. Gdyby tylko odpowiednia władza 

nie była zajęta, usłyszałaby to. Chociaż w świetle powyższych rozważań 

                                                      
15

 Strona internetowa Onet, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/korona-

wirus-i-kryzys...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=u-

cs&utm_v=2, „Dr hab. Marcin Piątkowski: 500 plus pomoże nam wyjść  

z kryzysu”, dostęp 24.04.2020. 
16

 Ibidem. 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-i-kryzys-...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-i-kryzys-...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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należałoby wskazać, że nie musielibyśmy się przejmować, czy władza to 

usłyszała, czy nie, bo eksperci i tak już by wdrożyli odpowiednie 

rozwiązania. Utopijna wersja tego pomysłu pozwala nawet na 

międzynarodowe, zdalne debaty ekspertów dotyczące rozwiązywania 

problemów państw. Pomimo tego, że każdy kraj ma swoje własne 

problemy, to te podstawowe, dotyczą każdego z nich. Na świecie 

wszyscy ludzie zasługują, na to, żeby dojść do głosu, ale tylko paru  

z nich może swoimi słowami naprawić problemy większości.  

2. Ekonomia państwa a korporacje 

 Wsparcie finansowe państw  

 Podczas gdy uboższe państwa stoją w obliczu kryzysu, potęgi 

ogólnoświatowe szybko wprowadzają nowe prawa, które regulują 

szeroko pojęte wsparcie dla obywateli
19

. Zaciekawienie budzi fakt,  

że państwa, które powinny mieć ogromne fundusze i być przygotowanym 

na sytuację kryzysową, są mocno zaskoczone i wskazują, że stworzą 

nowe systemy pomocy
20
. Niemniej jednak wszędzie pojawiają się 

informacje, że można wpłacić pieniądze w celu wsparcia tak obciążonej 

służby zdrowia, która nie ma potrzebnych maseczek i rękawiczek. 

Powstała specjalna akcja charytatywna, której celem jest zebranie 

pieniędzy mających wesprzeć personel medyczny
21
. Jak widać wiele osób 

zmobi-lizowało się do bezinteresownej pomocy. Jednak pytanie, dlaczego 

musieli podjąć takie działania. Biorąc pod uwagę wysokość podatków, 

którymi są obciążani, powinni zostać zabezpieczeni. Niestety okazało się, 

że państwo zupełnie nie jest przygotowane na sytuację związaną  

z pandemią.  

 

 

                                                      
19

 Strona internetowa business insider, https://businessinsider.com.pl/finan-

se/makroekonomia/tarcza-antykryzysowa-kwota-ile-wydaja-usa-niemcy-i-inne-

kraje-na-walke-z/6s2338w, „Polska tarcza antykryzysowa imponuje kwotą? Oto 

ile na walkę z koronawirusem wydają inne kraje”, dostęp 04.06.2020. 
20

 Strona internetowa bankier, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koronawirus-

Panstwa-ratuja-swoje-gospodarki-Pakiety-pomocy-7843444.html, 

„Koronawirus. Tak państwa ratują swoje gospodarki [Pakiety pomocy]”, dostęp 

04.06.2020. 
21

 Strona internetowa Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hot16Challenge, 

„Hot16Challenge”, dostęp 04.06.2020. 
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koronawirus-Panstwa-ratuja-swoje-gospodarki-Pakiety-pomocy-7843444.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koronawirus-Panstwa-ratuja-swoje-gospodarki-Pakiety-pomocy-7843444.html
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 Korporacje  

 W dzisiejszych czasach szczególną rolę odgrywają wielkie 

korporacje. Istnieje potrzeba dostosowania tego pojęcia do 

współczesności, która nakłada na nas nowe obciążenia, a wszystko za 

sprawą dynamicznego rozwoju. Nie możemy zostawać w tyle, ponieważ 

wszyscy ponosimy skutki nieodpowiednich działań korporacji.  

 Podstawowym atutem korporacji jest fakt, że mogą zarabiać duże 

pieniądze. Co jest możliwe tylko dzięki ludziom, to na ich faktycznych  

i wmówionych potrzebach opierają się zyski korporacji. Bez popytu nie 

byłyby potrzebne i nie osiągałyby takich zysków. Z drugiej strony,  

w podzięce za to, powinny wspierać ludzi, bo dzięki nim istnieją. Dlatego 

korporacje powinny zostać zobligowane prawnie do wspierania państw  

i ogólnie przyjętych wartości, jak ochrona środowiska, przeciwdziałanie 

rasizmowi i nierównościom między płciami, zmniejszenie wyzysku.  

A ich nadrzędnym celem powinno być utrzymywanie państwa. To nie 

podatki od obywateli i małych przedsiębiorstw powinny się zwiększać, 

ale właśnie podatki dla korporacji, ponieważ osiągają one wielkie zyski,  

a mimo to często pozostają nieopodatkowane
22

. 

 Natomiast ważne jest również, żeby wykonując swoje działania, 

korporacje dostrzegały jakie są potrzeby świata.Warto uświadomić 

wielkich właścicieli, że tak naprawdę, od nich zależy przyszłość świata  

i ludzkości. A może właśnie należy oderwać odpowiedzialność od kilku 

osób u szczycie i skierować ją na odpowiedzialność całej korporacji  

i likwidować te, które działają sprzecznie z przyjętymi zasadami, bądź 

nakładać na nie kary pieniężne? W każdym razie ważne jest, żeby 

korporacje brały odpowiedzialność za swoje czyny, której w wielu 

przypadkach nie ponoszą. Do tego potrzebne są rzetelne procedury  

i organy, ponieważ jak wiadomo, tam gdzie pojawiają się duże pieniądze, 

pojawia się również korupcja i prawnicy zatrudnieni w celu poszukiwania 

luk w prawie. Już samo zauważenie tej potrzeby stanowi w dużej mierze 

klucz do rozwiązania tego problemu, ponieważ jedyne, co należy zrobić, 

to przekazać tą sprawę do uregulowania. Jakiekolwiek wątpliwości  

w tym zakresie to jedynie słabe wymówki skorumpowanej władzy. 

                                                      
22

Strona internetowa Onet, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/korona-

wirus-i-kryzys-...&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=-

ucs&utm_v=2, „Dr hab. Marcin Piątkowski: 500 plus pomoże nam wyjść  

z kryzysu”, dostęp 24.04.2020. 
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 Problemem jest również brak świadomości ludzi o tym, do czego 

doprowadzają korporacje. Jedyne informacje, które docierają do 

wiadomości publicznej, to reklamy. Należy zatem nałożyć odpowiednie 

obowiązki informacyjne. To twierdzenie wynika z założenia,  

że oddziaływanie pozytywnego prawa może wpłynąć tak samo dobrze, 

jak negatywnego. Powyższa metoda sprawdziła się dobrze w przypadku 

ogłoszenia, które korporacje kosmetyczne testują swoje produkty na 

zwierzętach. 

 Podsumowując, nie patrzymy w przyszłość, więc w przyszłości 

za to zapłacimy. Czy korporacje, które zajmują się na codzień biologią, 

chemią i fizyką - nie powinny ponosić konsekwencji za obecny stan 

rzeczy i finansować aparaturę medyczną? W końcu, skoro zarabiają 

miliardy na swoich produktach, powinny mieć oddzielny oddział, który 

zajmowałby się właśnie sytuacjami kryzysowymi na świecie związanymi 

z tym, czym się zajmują. I to się powinno tyczyć korporacji z każdej 

dziedziny. Niech staną się odpowiedzieli za świat, skoro z tego świata 

tyle zabierają.  

 Międzynarodowe instytucje, jako narzędzie do egzekwowania 

 odpowiedzialności państw i korporacji 

 Władze państw Europejskich, które nie mają ugruntowanej 

sytuacji politycznej, co wynika z wieloletnich potyczek między partiami  

i politykami, wykorzystuje sytuację pandemii koronawirusa, jako 

trampolinę, na której mogą się odbić i przebić przez sufit 

dotychczasowych regulacji, które je ograniczały
23

. Niebagatelnie wynika 

to właśnie z braku stabilności władzy, która nie czuje się pewnie na 

swoim stanowisku w związku z czym chce jak najszybciej uzyskać 

pozytywne dla siebie skutki, które albo utrzymają ją u władzy albo 

wzbogacą jej członków. Nie ma obecnie nic, co mogłoby efektywnie 

pociągać do odpowiedzialności za naruszanie prawa oraz, przede 

wszystkim, działanie zgodne z prawem, które zostało ustanowione przez 

złamanie prawa. 

 Odpowiedzią mogą okazać się międzynarodowe instytucje, które 

będą czuwać nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie 

                                                      
23

 Strona internetowa DM, https://www.dw.com/en/coronavirus-rule-of-law-

under-attack-in...wAR2n20hgB2irgHZkKgpX_rm180iKpQm6vY2KOIsdsc-

WKA9WZXk_I0HirTwA ”Coronavirus: Rule of law under attack in southeast 

Europe”, dostęp 29.03.2020. 
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ustalonych zasad. Należy włożyć natomiast w ich ręce efektywne 

narzędzia, ponieważ obecnie do dyspozycji mają tylko słowa
24

. Instytucje 

międzynarodowe są ważne z punktu widzenia ich postronności, ponieważ 

są one w stanie dawać rzetelne rady. 

 Państwa, będące stronami umów międzynarodowych, bądź 

będące członkami takich związków, jak Unia Europejska zobowiązują się 

przestrzegania praw i słuchania instytucji międzynarodowych, które to 

kontrolują. Jedną z uregulowanych w ten sposób kwestii są prawa 

człowieka. Przykładem takiej instytucji jest Komitet Praw Człowieka, 

monitorujący przestrzeganie postanowień, który wielokrotnie odnosił się 

nie tylko do państw, ale również do jednostek niepaństwowych.  

 Innym przykładem takiej organizacji jest Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, „która dąży do wiążącego traktatu, który da obywatelowi 

narzędzie skutecznej walki o swoje prawa w konfrontacji z korporacją”
25

. 

Wydaje się, że taka forma pilnowania korporacji jest dzisiaj 

najefektywniejsza. Ponadto Bruksela od tego roku wymaga, by wielkie 

korporacje, mające swoje siedziby w Europie, ujawniały dokładnie 

strukturę ich biznesu
26
. Do tej pory wiedzieliśmy o tych koncernach tyle, 

ile zdradzały nam w raportach finansowych
27

. Regulacjami proponowa-

nymi przez OECD duże międzynarodowe korporacje będą musiały 

informować fiskusa o swoich rozliczeniach w innych krajach
28

. Przymus 

informowania o pewnych tematach to jedno z przykładów działań, które 

mogą uchronić przed nieodpowiednimi działaniami korporacji.  

                                                      
24

 Strona internetowa krytyka polityczna, https://krytykapolitycz-

na.pl/swiat/ue/unia-europejska-koronawirus-aleksandra-polak/, „Chcemy 

większej reakcji ue na koronawirusa? Dajmy jej narzędzia”, dostęp 04.06.2020.  
25

 Strona internetowa money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/unia-

europejska/wiadomosci/artykul/korporacje-onz-biznes,21,0,2381333.html,  

„Koniec bezkarności korporacji? Ten mechanizm ma pozwolić je pozwać”, 

dostęp 04.06.2020. 
26

Strona internetowa rzeczpospolita, https://www.rp.pl/Plus-Minus/303029949-

Koncerny-silne-jak-panstwa-Kto-rzadzi-swiatem.html, „Koncerny silne jak 

państwa. Kto rządzi światem?”, dostęp 04.06.2020. 
27

Ibidem.  
28

 Strona internetowa gazeta prawna, https://podatki.gazetapraw-

na.pl/artykuly/1048805,ekf-fiskus-walka-z-optymalizacja-podatkowa.html„EKF: 

Fiskus dostanie narzędzie do walki z agresywną optymalizacją podatkową”, 

dostęp 04.06.2020. 
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 Przykładem ponoszenia konsekwencji przez państwa 

członkowskie może być również procedura wyrzucenia go  

z porozumienia, bądź zerwanie umowy międzynarodowej z tym 

państwem, ale jedynie w przypadku, kiedy spowoduje to dla niego 

negatywne skutki w takim znaczeniu, że państwo nie będzie chciało się  

z nimi zmierzać. Ponadto nałożenie sankcji pieniężnych i gospodarczych 

może okazać się efektywne. Jednak i to może okazać się 

niewystarczające, tym bardziej że obecnie niektóre państwa, w tym 

Polska, rozważają wystąpienie z UE, opierając się na twierdzeniu, że zbyt 

mało wspiera państwa, jednocześnie obciążając je zobowiązaniami. 

3. Ludzie  

 Każdy problem ma dwie strony. Po drugiej stronie kryzysu 

związanego z epidemią stoją ludzie. Niestety wielu z nich nie 

dostosowuje się do obostrzeń, które bez względu na kontrowersyjne, 

restrykcyjne egzekwowanie, są wprowadzane dla obywateli w celu ich 

ochrony, a nie przeciwko nim. Tutaj sytuacja jest o tyle problematyczna, 

że proces jej zmiany wymaga wszczepienia w ludzi zrozumienia,  

że prawo jest dobre, a władza jest przyjacielem. Można to zrobić przede 

wszystkim przez zaufanie, które buduje się latami, poprzez pozytywne 

działanie.  

 Nie odrywając się od rzeczywistości, możemy wskazać pewien 

mechanizm, który ostatnio wystąpił w Polsce. Program 500+ okazał się 

kluczem do stworzenia pozytywnej relacji między obywatelami,  

a władzą. I jest to absolutny sukces, dlatego że jeżeli ludzie pozostają  

w dobrym nastawieniu do władzy, podążają za nią i ustanowionymi przez 

nią prawami. Zwolennicy obecnej władzy w Polsce to tylko część 

polaków, ale gdyby przekształcić elementy powyższego przykładu  

i zamiast 500+ podstawić dobrze funkcjonującą służbę zdrowia, 

otrzymalibyśmy wynik w postaci pozytywnej relacji polaków z władzą,  

a władza to nieodmiennie prawo. Dałoby to efekt w postaci 

respektowania prawa i jego przestrzegania, co mogłoby uleczyć problem 

z tego punktu widzenia. 

 Niestety dalej jedyne, czym ludzie zaprzątają sobie głowę, to ich 

własne ja. W internecie wszechobecne stały się informacje, jak pomóc 

sobie w kryzysie. Jednak ciężko winić za to ludzi, którzy nauczeni są 

widzieć tylko te problemy, które się im pokazuje. Ostatnie lata zaburzyły 

pracę ludzkiego umysłu i znacznie utrudniły ocenę tego, co jest prawdą. 
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 Władza musi jak najszybciej zacząć tłumaczyć swoje działania. 

Wskazanie, jak wyżej zaprezentowano, kwoty wydanej na służbę zdrowa 

nic nie daje. Należy się odnieść do problemu w pewnej skali. 

Rozwiązaniem, jak zawsze, okazują się proste mechanizmy. Jeżeli 

ministerstwo wskazałoby kwoty, wskazujące ile każdy z nas odprowadził 

podatku w zeszłym roku i ile zostało z niego wykorzystane właśnie na ten 

sektor oraz co naprawdę kryje się pod wskazaną kwotą, spowoduje,  

że wielu z nas przestałoby mieć pretensję, że podatki są tak wysokie,  

a bynajmniej wielu z nas spałoby spokojniej.  

 Trzeba również jak najszybciej wdrożyć odpowiednią edukację, 

żeby dzieci, a później dorośli, zaznajomili się z problemami z którymi 

zmaga się świat. Tylko poinformowany naród jest po pierwsze, zdolny do 

wspierania funkcjonowania kraju poprzez swoje działania, a po drugie, 

jest w stanie świadomie wybrać władzę, która ma nim rządzić oraz 

zachowywać się zgodnie z tym, co mówi prawo, które w przekonaniu 

tych osób, jest stworzone z myślą o wspólnym dobru. Ponadto, za sprawą 

edukacji możemy zaszczepić w ludziach chęć pomocy sobie wzajemnie. 

To może spowodować, że przyszli właściciele korporacji będą 

inwestować np. W dotacje od fundacji korporacyjnych takie jak 

"fundusze grantowe oraz darowizny na realizacje projektów społecznych. 

Oprócz tych form wsparcia możemy spotkać się także z funduszami 

stypendialnymi, fundowaniem grantów badawczych, darowiznami 

rzeczowymi, wolontariatem pracowniczym i wsparciu osób 

indywidualnych”
29

. 

4. Język  

 Niezrozumiałe pojęcia  

 Nasz język jest kształtowany przez relacje społeczne, polityczne, 

gospodarcze i inne - przez kontekst
30

. Zatem można powiedzieć, że nasz 

świat jest zbudowany za pomocą słów. Widać to na przykładzie 

informacji publicznych.  

                                                      
29

 Strona internetowa aktywny.blog, http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-

fundacji-korporacyjnych/, „Dotacje od fundacji korporacyjnych”, dostęp 

04.06.2020. 
30

 M.Kilanowski, Looking for a New Language for Human Rights, in: Universal 

and Regional Systems of Human Rights Protection, J. Jaskiernia (red.), 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014. 
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 Jednak język, którym posługują się eksperci i język przepisów 

prawnych jest niezrozumiały
31
. Często jest oparty na dychotomii, która 

jeszcze bardziej oddala od zrozumienia faktycznego znaczenia
32
. Więk-

szość osób nie rozumie prawdziwego znaczenia tych informacji,  

co pozostawia możliwość do manipulacji. Jeżeli politycy chcą zachęcić 

do czegoś, to używają zrozumiałego języka, a kiedy chcą się z czegoś 

wytłumaczyć, używają takiego języka, który mało kto rozumie. „Zdrowy 

język” - czyli zrozumiały dla większości - wykluczałby tą możliwość. 

Można powiedzieć, że normy i opinie prawne kształtowane są tak, jakby 

autorzy nie chcieli być zrozumiani przez odbiorców.  

 Tym czasem w celu urzeczywistnienia rządów, trzeba 

zaangażować tych, którym mają one służyć. Nie jest to możliwe, kiedy 

ludzie nie wiedzą skąd czerpać informacje np. o zadaniach władzy, którą 

sami wybrali. A jeżeli nawet wiedzą, gdzie szukać informacji, to ich 

zupełnie nie rozumieją. Tak naprawdę tylko nieliczni posiadają 

informacje o prawie. Pojawia się pytanie, czy to wszystko wygląda tak  

specjalnie? Ta wątpliwość pojawia się dlatego, że jeżeli prawa są dla 

ludzi, to powinny być formułowane w sposób dla nich zrozumiały, 

ponieważ nie można przestrzegać praw, nie znając i nie rozumiejąc ich. 

Język powinien być narzędziem dla władzy, działającym na korzyść 

ludzi.  

 Konsekwencją używania przez polityków niezrozumiałych pojęć 

jest odwracanie się ludzi od polityki. Można to zaobserwować na 

przykładzie niskiej liczby osób, które chodzą na wybory. Gdyby partie 

mówiły językami skierowanym do danej grupy, dałoby to oczekiwane 

rezultaty. Obecnie duża ilość przedsiębiorców podąża za głosem 

polityków, którzy bronią ich praw
33
. Dzieje się tak dlatego, że rozumieją 

o co dani politycy walczą. Język odgrywa kluczową rolę w komunikacji. 

Jest sposobem na dialog w którym można powiedzieć przepraszam, 

proszę i dziękuję, a co buduje przyjaźń między władzą, a obywatelami. 

W każdym państwie właśnie tak powinna wyglądać ta relacja. Daje ona 

pozytywne efekty dla obu stron, ponieważ obie chcą się dostosować, 

żeby osiągnąć swoje zyski. Informacje od obywateli mogą dać władzy 

                                                      
31

 Ibidem. 
32

 Ibidem, s. 10.  
33

 Strona internetowa Money, https://www.money.pl/gospodarka/strajk-

przedsiebiorcow-policja-interweniuje-i-zatrzymuje-pawla-tanajno-65136046582-

02241a.html, „Strajk przedsiębiorców. Policja interweniuje i zatrzymuje Pawła 

Tanajno”, dostęp 04.06.2020. 
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problemy, którymi ma się zająć. Nie powinno być tak, że władza 

obserwuje z góry, jakie problemy pojawiają się np. u rolników. Nawet 

minister do spraw rolnictwa nie może mieć takich informacji, ponieważ 

niemożliwe jest, żeby wypełniać funkcję publiczną i był na bierząco  

z problemami rolników - bez komunikacji z nimi. Świat pędzi,  

a rolnictwo i inne dziedziny zmieniają się co miesiąc, tak samo jak język. 

 Co można zyskać za pomocą zrozumiałego języka  

 Należy stworzyć takie instytucje, które pozwolą ludziom w pełni 

uczestniczyć w procesach formacji, tworzenia i kontroli prawa. Co więcej 

ludzie powinni czuć, że mają realną możliwość wpływu na to, co się 

dzieje. Dzisiaj większość osób nie jest zainteresowana władzą i ich 

działaniami, ponieważ stracili nadzieję na ich pozytywne działania. 

Ludzie w jakiejkolwiek władzy widzą wroga, a powinni widzieć partnera. 

Utworzone mechanizmy powinny być pośrednikiem. Nie trzeba się długo 

zastanawiać, żeby dojść do konkluzji, jak proste mechanizmy mogą 

pomóc. Chociażby wypełnianie przez ludzi ankiet, które dotyczą szeregu 

problemów. Niech ludzie mają możliwość łatwego zapoznania się  

z problemami, które zostały zauważone przez ekspertów i przedstawione 

w zrozumiały sposób. Niech mają możliwość przedstawienia, co jest 

ważne z ich punktu widzenia. Takie ankiety mogą wypełniać, co pół 

roku, wszyscy Europejczycy. Niech władza Europy dokonuje analiz 

odpowiedzi i sprawdza, jak władza państwowa reaguje na problemy  

i decyzje obywateli. Wystarczy wyciągnąć dłoń w stronę ludzkości,  

żeby się czegoś o niej dowiedzieć.  

 Argumenty, że tylko mądrzy i odpowiednio przygotowani ludzie 

mogą brać udział w analizie i rozwiązywaniu problemy są nietrafione.  

Po pierwsze dlatego, że nie jesteś w stanie dostrzec i zrozumieć 

problemu, jeżeli nie dotyka cię bezpośrednio. Wątpliwe pozostaje, czy 

politycy mają kontakt z rzeczywistością wielu ludzi. Czasami wywodzą 

się z jednej klasy społecznej, której to problemów mogą już nawet nie 

rozumieć, bo ich życie uległo zmianie, co często wiąże się  

z piastowaniem takiego urzędu. Tym bardziej, jeżeli rozmawiamy  

o władzy Europy, która jest złożona z różnych państw, o różnych 

stopniach rozwoju. Po drugie, nie można powiedzieć, że wszyscy 

politycy są mądrzy i podejmują racjonalne decyzje. Historia pokazała, jak 

często są to ludzie, którzy nie prezentują odpowiednich wartości, których 

to wartości nie możemy zbadać w momencie dopuszczenia ich do 

władzy, co wynika z samego procesu elekcji. Każdy chce przedstawić się 
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z jak najlepszej strony, a jednak pierwsze wrażenie może oddalać nas od 

faktycznych cech danego człowieka. 

 A jednak ważniejsze wydaje się zapoznanie ludzi z ich prawami. 

I język powinien mieć tutaj kluczową rolę. Otóż podstawowych praw 

powinni uczyć w szkole. Ale nie musimy polegać tylko na 

dostosowywaniu pojęć prawnych do języka społeczeństwa. Możemy 

bowiem nauczyć ludzi pewnych pojęć. Sprawdzi się to tylko  

w przypadku, gdy jednocześnie podejmiemy realne działania w celu ich 

nauki. Tą rolę mogą odegrać również podmioty, które posługują się tym 

językiem. Przedsiębiorstwa, które mają bezpośredni kontakt  

z obywatelami, często posługują się tego rodzaju zwrotami, chociażby  

w swoich umowach. Bank, informując o zmianie wzorca umowy, mógłby 

w przystępny sposób informować swoich klientów, czym jest ten 

wzorzec. Gdyby nałożyć na przedsiębiorstwa rozszerzone obowiązki 

informacyjne, można by było efektywnie wdrażać naukę. 

 Prawa człowieka a niezrozumiałe instytucje 

 Prawa człowieka są podstawowymi prawami, które powinny być 

przestrzegane. Z drugiej strony, są to pojęcia tak płynne i często ciężkie 

do sformułowania, że  trudno wyjaśnić na czym ma polegać ich ochrona. 

Należałby oderwać się od pojęć, które są przedstawiane w aktach 

prawnych, ponieważ niewiele one wnoszą. Przykładem tego może być to, 

że intuicyjnie, każdy człowiek rozumie, że nie chce być zabijany bądź 

przetrzymywany, ale nie każdy rozumie, że jest to część prawa do 

wolności. Niepojmowania tego pojęcia może powodować, że obecny 

nakaz pozostania w domu w związku z pandemią wirusa może być 

przykładem zawężenia wolności, jednak ludzie nie zastanawiają się nad 

tym pojęciem
34

.  

 Niezaprzeczalnie, stworzone dotychczas akty prawne o prawach 

człowieka są potrzebne i mogą stanowić świetną podstawę do dalszych 

regulacji. Można za ich pomocą oznaczyć zakres działań, którymi 

powinno się zajmować, ułożyć odpowiedzi na każde z praw człowieka. 

Stworzyć nowe akty prawne,  które będą stanowić kontynuację tych 

poprzednich.  

                                                      
34

 Strona internetowa rzeczpospolita, https://www.rp.pl/Plus-Minus/200429614-

Zmierzch-liberalizmu-marsz-autorytaryzmu.html, „Zmierzch liberalizmu, marsz 

autorytaryzmu”, dostęp 04.06.2020. 
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 Pomocne w tej kwestii mogą okazać się korporacje, duże 

przedsiębiorstwa bądź spółki. Można stworzyć specjalne oddziały, które 

miałyby zajmować się właśnie prawami człowieka, a konkretnie definicją 

problemów w oparciu o zakres działalności. Dzięki tej podstawie można 

następnie konstruować odpowiednie metody rozwiązywania ich.  

 Oczywiście w tym zakresie może dojść do wielu wynaturzeń  

i konstruowaniu przez korporacje nieodpowiednich definicji i opieranie 

na nich nieodpowiednich działań. Natomiast w tej mierze musi zostać 

wprowadzona odpowiednia kontrola państwowa.  

Zakończenie  

 Są różne wizje tego, jak wygląda raj. Wiele z nich przedstawia 

ludzi, którzy są równi i których nic nie odrywa od ziemi na której żyją. 

Ludzie i planeta stanowią jedność. Pomijana przy tym zostaje zasadnicza 

kwestia, mianowicie pęd człowieka do rozwoju, który jest jego naturą. 

 Można natomiast dążyć do wspomnianej harmonii. Jednym  

z elementów, który jest do tego potrzebny to równość między ludźmi.  

W związku z tym, że państwa i korporacje są zbudowane właśnie z ludzi, 

do nich również powinna odnosić się ta zasada. Tylko to pozwoli na 

efektywną współpracę, która zaowocuje wspólnym rozwiązywaniem 

problemów z którymi zmierza się świat, na którym wspólnie powyższe 

grupy funkcjonują. Pojawia się natomiast problem, jak to uzyskać? 

Należy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dobro naszej 

planety i zachowanie jednego człowieka ma znaczenie. Natomiast 

państwa, czy korporacje mają tutaj stanowisko lidera, dzięki któremu 

mogą wpłynąć na zachowania wielu ludzi. Dlatego dobrze, żeby powstała 

kooperacja w tym zakresie. Należałoby wskazać korporacjom, żeby 

przestały skupiać się tylko na zysku, ponieważ za kilkaset lat ich 

właściciele nie będą mieli gdzie wydawać tych miliardów, ponieważ 

świata nie będzie. Korporacje chociażby, powinny dawać możliwość na 

poprawienie pewnych kwestii, jak działania powodujące degradację 

środowiska naturalnego. Jeżeli zaczną minimalizować sprzedaż plastiku, 

a ludzi zaczną kupować jego zamienniki (lepsze dla planety), będzie to 

przykład pozytywnej kooperacji. Jeżeli żyjemy na wspólnej planecie,  

to powinna łączyć nas chęć dbania o nią.  

 Możemy również zwrócić się do państw, żeby były pośrednikami 

miedzy korporacjami, a ludźmi, ponieważ nie ma nic innego, co mogłoby 

tą rolę spełnić. Współpraca międzynarodowa i jej instytucje - jeżeli tylko 
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państwa by na to pozwoliły - mógłby być świetnym przewodnikiem, 

narzędziem do uratowania świata. 

 Społeczeństwo, korporacje i państwo może również współdziałać 

w zakresie informowania siebie o problemach i możliwych 

rozwiązaniach. Im więcej osób, tym więcej pomysłów. Chodzi o to,  

że z różnej perspektywy dostrzegane są inne kłopoty. Rolnik, który 

mieszka na wsi i prowadzi swoje gospodarstwo widzi inne problemy,  

niż dyrektor jednej z fabryk. 

 Powyższe kwestie, ale i wiele innych, mogą się rozwiązać dzięki 

współpracy międzynarodowej, pod warunkiem, że instytucje 

międzynarodowe będą miały narzędzia, którymi efektywnie można 

oddziaływać na państwa bądź korporacje. 

 Mówi się, że globalizacja przyniosła nam wiele szkód i przez nią 

świat przekroczył linię, której nie powinien przekraczać. To nie prawda. 

Zyskaliśmy coś, co nigdy wcześniej nie było tak realne, staliśmy się 

jednością. Wirus zaczął się od jednej komórki w Wuhan. I fakt, że była 

ona położona w takiej odległości, że dotarcie tam z Polski, zajęłoby 

samolotem jeden dzień pokazuje albo jak daleki odcinek drogi musiał 

pokonać wirus, żeby mnie zarazić, albo jak krótką miał do mnie drogę. 

Jedyne zadanie, które musi dostrzec ludzkość, to wreszcie dostrzec 

wspólną planetę Ziemię.  
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Abstrakt  
 Pandemia COVID-19 stała się jednym z największych wyzwań 

dla funkcjonowania społeczności międzynarodowej w XXI wieku. 

Szybki rozwój i rozprzestrzenianie się tej choroby zakaźnej wymusił na 

organach władzy publicznej poszukiwanie optymalnych rozwiązań 

zmierzających do zahamowania jej rozwoju, ograniczenie ilości osób 

zakażonych, a przede wszystkim do eliminowania lub redukowania 

negatywnych skutków gospodarczo-społecznych. Polska ustawa  

z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
1
 (zwaną 

dalej ustawą covidową), w art. 11 ust. 3 przyznała Prezesowi Rady 

Ministrów możliwość wydawania poleceń w drodze decyzji 

administracyjnych. Następnie ten przepis nowelizowany w ustawie  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw
2
. Wprowadzona instytucja wzbudziła wiele 

kontrowersji prawnych oraz polityczno-społecznych.   

 Unikalność tego rozwiązania legislacyjnego wymaga pogłębionej 

analizy. W pierwszej kolejności autor pragnie rozważyć elementy 

                                                      
1
 Dz. U. z 2020 r., poz. 374. 

2
 Dz. U. z 2020 r., poz. 568. 
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procesowe oraz materialne polecenia jako decyzji administracyjnego. 

Umożliwi to podjęcie próby zakwalifikowania badanej instytucji do 

jednej z form działania administracji publicznej. W dalszej kolejności 

scharakteryzowany zostanie cel tak wydawanych poleceń i jak 

determinuje on zakres przedmiotowy podejmowanych rozstrzygnięć. 

Ostatnim celem niniejszej publikacji jest zasygnalizowanie wybranych 

zagadnień kontroli sądowej wydawanych poleceń. 

Słowa kluczowe:  
COVID-19, decyzja administracyjna, przymus, polecenie 

Abstract  
 The COVID-19 pandemic has become one of the biggest 

challenges for the functioning of the international community in the 21st 

century. The rapid development and spread of this infectious disease 

forced public authorities to search for optimal solutions aimed at stunting 

its development, limiting the number of infected people, and, above all, 

eliminating or reducing negative economic and social effects. The Polish 

Act of March 2, 2020 on special solutions related to the prevention, 

prevention and eradication of COVID-19, other infectious diseases and 

crisis situations caused by them (hereinafter referred to as the Covid Act), 

in art. 11 paragraph 3 granted the Prime Minister the possibility to issue 

orders by way of administrative decisions. Then this provision amended 

in the Act amending the Act on special solutions related to the prevention 

and prevention of COVID-19, other infectious diseases and crisis 

situations caused by them, as well as some other acts. The introduced 

institution aroused a lot of legal, political and social controversy.   

 The uniqueness of this legislative solution requires in-depth 

analysis. First, the author wishes to consider the procedural and material 

elements of the order as an administrative decision. This will allow an 

attempt to qualify the audited institution to one of the forms of public 

administration. Next, the purpose of the instructions given will be 

characterized and how it determines the subject scope of the decisions 

taken. The final purpose of this publication is to signal selected issues of 

judicial review of issued orders. 

Key words:  

COVID-19, administrative decision, coercion, order 
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Materialne i procesowe aspekty poleceń Prezesa Rady Ministrów - 

uwagi ogólne 

 Jak już zostało nadmienione, badana instytucja została po raz 

pierwszy ujęta w ustawie z 2 marca 2020 r. Wspomniany przepis  

art. 11 ust. 3 stanowi, że Prezes Rady Ministrów może z własnej 

inicjatywy, wydawać polecenia obowiązujące podmioty, o których mowa 

w ust. 1 i 2. Dalsza część przepisu stanowi, że Prezes Rady Ministrów 

może wyznaczyć organ odpowiedzialny za zawarcie umowy. Natomiast  

art. 11 ust. 4 stanowi, że polecenie to jest wydawane w drodze decyzji 

administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą 

doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia.  

 Uzasadnienie projektu ustawy z 2 marca 2020 r. zawiera jedynie 

lakoniczne argumenty dotyczące zasadności wprowadzenia instytucji 

polecenia Prezesa Rady Ministrów. W ocenie projektodawców, 

omawiany środek prawny ma gwarantować sprawne oraz szybkie 

dostarczanie materiałów ochronnych i innych usług związanych 

bezpośrednio z przeciwdziałaniem rozwoju choroby zakaźnej
3
. Szersze 

wyjaśnienia zostały ujęte w uzasadnieniu projektu ustawy z 31 marca 

2020 r. I tak, w ocenie projektodawców przebieg oraz przeciwdziałanie 

pandemii wymaga nałożenie na podmioty prywatne dodatkowych 

obciążeń (obowiązków)
4
. Różnice w uzasadnieniach obu projektów są 

zasadnicze. Nowelizacja ustawy z 31 marca przewidywała szeroki zakres 

zastosowania polecenia Prezesa Rady Ministrów. Przemawia za tym 

stosowanie takich sformułowań jak obowiązek oraz obciążeń. Mogłoby 

to sugerować, że cel polecenia zdecydowanie wykracza poza zapewnienie 

dostępności środków ochronnych.  

 Kolejna zmiana przepisu nastąpiła na mocy ustawy z 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2
5
. Nowelizacja dotyczyła 

w praktyce dwóch, zasadniczych kwestii. Pierwszą z nich było 

doprecyzowanie zakresu podmiotów, które mogą zawierać z podmiotami 

umowy o wykonanie zadania będącego przedmiotem polecenia. Druga 

zmiana ma na celu doprecyzowanie przedmiotu polecenia. Ustawodawca 

                                                      
3
 http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=265  

(dostęp: 5 czerwca 2020 r.). 
4
 http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=299  

(dostęp: 5 czerwca 2020 r.). 
5
 Dz. U. z 2020 r. poz. 695. 
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wyłączył z tego zakresu sprawy będące rozstrzygane w drodze decyzji 

administracyjnych, orzeczeń lub prowadzenie czynności dochodzeniowo-

śledczych.  

 Te trzy ustawy przewidziały szczególne zasady procesu 

wydawania poleceń przez Prezesa Rady Ministrów. Jednakże, co warto 

podkreślić obie nowelizacje nie do końca w sposób jednoznaczny 

zdefiniowany zakres przedmiotowy decyzji. Należy nadmienić również, 

że podjęcie takiego rozstrzygnięcia wymaga co do zasady sporządzenia 

protokołu. 

 Sama instytucja polecenia nie instytucją nową w polskim 

porządku prawnym. Przykładem tego jest art. 25 ust. 1 ustawy  

z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie
6
. Przepis ten stanowi, że wojewoda może wydawać 

polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej 

działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych jednostkom 

samorządu terytorialnego. W piśmiennictwie zaznacza się, cytowany 

przepis daje wojewodzie sposobność ingerowania w działalność organów 

administracji niezespolone
7
. Jednakże, co się podkreśla ta kompetencja 

wojewody jest uszczegółowiana dopiero w przepisach regulujących 

zasady organizacji, funkcjonowanie oraz zadaniach tych organów
8
. Pole-

cenie na gruncie omawianej ustawy podlega ograniczeniom zarówno pod 

względem przedmiotu oraz podmiotu. Podkreślić należy, że polecenie 

jest środkiem prawnym, który ma na celu dyscyplinowanie oraz 

koordynowanie organów, które wprost i hierarchicznie nie są 

podporządkowane, wojewodzie. 

Aspekty proceduralne polecenia 

 Forma procesowa rozstrzygnięcia Prezesa Rady Ministrów 

wskazuje, że do tej instytucji zastosowania będą miały przepisy ustawy  

z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
9
. Jednak-

że, uregulowania kodeksowe będą stosowane jedynie odpowiednio, o ile 

przepisy ustaw specjalnych „covidowych” nie przewidują szczególnych 

                                                      
6
 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464. 

7
 M. Pacak, K. Zmorek, Komentarz do art. 25 [w:] M. Pacak (red.), K. Zmorek 

(red.), Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 

Warszawa 2015, el. LEX. 
8
 Ibidem. 

9
 Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256.  
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rozwiązań. Konstrukcja art. 11 ust. 3 ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. 

wskazuje dość jednoznacznie, że Prezes Rady Ministrów ma procesowy 

status „ministra” i od jego rozstrzygnięć przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Alternatywnym rozwiązaniem dla podmiotu 

względem, którego wydano polecenie jest zaskarżenie tej decyzji  

z powodu jej niezgodności z prawem do właściwego sądu 

administracyjnego. 

 Pierwszym szczególnym rozwiązaniem, który ustawodawca 

przewidział w art. 11 ust. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, jest nadanie rygoru natychmiastowej 

wykonalności decyzjom wydawanym przez Prezesa Rady Ministrów
10

.  

Z treści przepisu wynika, że nadanie decyzji rygoru ma charakter 

obligatoryjny, bez względu na treść oraz przedmiot wydanego aktu. 

Przeciwnie do art. 108 k.p.a., który uzależnia nadanie decyzji rygoru 

natychmiastowej wykonalności od zajścia określonych przesłanek. Tymi 

przesłankami jest ochrona zdrowia lub życia ludzkiego, albo dla 

zabezpieczenia gospodarstwa przed ciężkimi stratami, bądź ze względu 

na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony
11

. Ustawodawca 

przyjął a priori, że przeciwdziałanie COVID-19 wymaga sprawnego 

postępowania, a przez to modyfikację prawa do odwołania podmiotów 

względem których wydano polecenie. Wniesienie wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji.  

W tym wypadku każda decyzja wydana przez Prezesa Rady Ministrów, 

na podstawie art. 11 ust. 3 nawet mająca charakter nieostateczny, podlega 

automatycznemu wykonaniu. Wymaga również zasygnalizowania,  

że o ile w art. 108 k.p.a. nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności 

podlega uznaniu organu administracyjnego, to przepisy ustawy 

                                                      
10

 Zob. M. Banasik, Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych 

niezależnych organów administracji publicznej, Warszawa 2019, el. Legalis;  

K. Kucharski, Ochrona prawna interesu indywidualnego w procesie 

inwestycyjno-budowlanym dróg publicznych w Polsce. Zagadnienia 

administracyjnego prawe 2020, Warszawa 2020, el. Legalis; M. Sieradzka, 

Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych  

w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów, Warszawa 2016, el. LEX.  
11

 Zob. M. Dyl, Komentarz do art. 108 k.p.a. [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski 

(red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020, el. 

Legalis. 
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covidowej wprowadzają obowiązek nadania rygoru, niezależnie od woli 

organu. B. Adamiak oraz J. Borkowski zaznaczyli, że instytucja rygoru 

natychmiastowej wykonalności ma charakter wyjątkowy i nie podlega 

ona wykładni rozszerzającej. Obaj cytowani autorzy wykazali,  

że przesłanką wspólną nadania decyzji rygoru jest „niezbędność”.  

Ową cechę można rozumieć jako konieczność niezwłocznego wdrożenia 

decyzji w życie, w sytuacji kiedy potencjalna zwłoka zagrażałaby 

dobrom chronionym
12

. 

 Ustawa z 2 marca 2020 r. w art. 11 ust. 4 nie precyzuje, jakie 

dobra wymagają ochrony i stanowią fundament do nadania decyzji 

rygory natychmiastowej wykonalności. Sformułowanie „przeciwdziałanie 

COVID-19” zostało wyjaśnione dopiero w art. 2 ust. 1. Zgodnie ze 

wspomnianym przepisem, rozumie się przeciwdziałanie jako wszelkie 

czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym 

społeczno-gospodarczych. Można byłoby przyjąć, że zgodnie  

z zamierzeniem ustawodawcy, dobrem chronionym uzasadniającym 

nadanie rygoru jest zdrowie oraz życie ludzkie, które zostały zagrożone 

pandemią choroby zakaźnej, a także ochrona gospodarki. Jednakże, 

praktyka uprawnionego organu zdecydowanie wykroczyła poza zakres 

przeciwdziałania COVID-19. 

 Drugą cechą szczególną jest możliwość odstąpienia od 

uzasadnienia decyzji wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. 

Przepis art. 11 ust. 4 ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. wprost stanowi, 

że decyzje te nie wymagają uzasadnienia. Przeciwnie do art. 107 § 5 

k.p.a., który stanowi, że organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji 

również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów 

ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia 

uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek 

publiczny. Przepis ten należy interpretować z perspektywy art. 107 § 2 

k.p.a., który stanowi że przepisy szczególne mogą określać także inne 

składniki, które powinna zawierać decyzja. 

 Uzasadnienie decyzji urzeczywistnia zasadę należytego 

wyjaśniania przesłanek, która została ujęta w art. 11 k.p.a. Zgodnie z tym 

                                                      
12

 B. Adamiak, J. Borkowski, Komentarz do art. 108 [w:] B. Adamiak,  

J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 

2019, el. Legalis; Zob. także Wyrok NSA z 20 września 2019 r., I OSK 2713/17, 

CBOSA;wyrok NSA z 2 lipca 2019 r, II OSK 2208/17, CBOSA. 
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przepisem organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom 

zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby  

w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony 

decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu. Jak zaznaczył  

W. Sawczyn, obowiązkiem organu jest takie rozstrzygnięcie sprawy, by 

strona postępowania nie miała wątpliwości co prawidłowości, legalności 

oraz słuszności podjętego rozstrzygnięcia
13

. Ten sam autor zastrzegł, że 

jedynie prawidłowe skonstruowanie uzasadnienia pod względem 

prawnym i merytorycznym stanowi o realizacji art. 11 k.p.a.
14

  

 Zastosowanie się przez Prezesa Rady Ministrów w pełni do 

przepisu art. 11 ust. 4 ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. 

spowodowałoby to, że podmiot na którego nałożono określony 

obowiązek, nie mógłby dokonać kontroli zasadności oraz legalności 

podjętego rozstrzygnięć. Decyzja administracyjna wydana na podstawie 

art. 11 ust. 3 ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. powinna choć  

w minimalny sposób określić zasadność wyboru takiego podmiotu, 

sposób wykonania zadania oraz odniesienie się do celu poleceń  

tj. przeciwdziałanie COVID-19. Odstąpienie od uzasadnienia mogłoby 

być traktowane jako naruszenie art. 11 k.p.a. oraz godzić w prawo do 

dobrej administracji.  

 Art. 11 ust. 10 ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. rozszerza 

katalog form prawnych wydawanych poleceń. Zgodnie z cytowanym 

przepisem, polecenia mogą być wydawane ustnie, pisemnie, w formie 

adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

lub za pomocą innych środków łączności. Wybór takiego sposobu 

załatwienia sprawy wymaga utrwalenia w formie protokołu. Omawiany 

przepis jest próbą implementacji art. 14 k.p.a. i ujętej tam zasady 

pisemności. Ustawodawca w art. 11 ust. 10 ustawy covidowej z 2 marca 

2020 r. zaniechał uzależnienia ujętych tam alternatywnych form 

załatwienia sprawy od interesu strony lub zgodności z przepisem prawa. 

Wydaje się jednak, że podmiot względem którego wydano polecenie 

powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią protokołu lub podpisać 

                                                      
13

 W. Sawczyn, Komentarz do art. 11 [w:] R. Hauser (red.), M. Wierzbowski 

(red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020,  

el. LEGALIS. 
14

 Ibidem; Zob. B. Adamiak, Komentarz do art. 11 [w:] B. Adamiak (red.),  

J. Borkowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

Warszawa 2020, el. LEGALIS; Zob. także A. Kędzior, Jawność  

i transparentność postępowania administracyjnego, PPP 2018 , nr 1, s. 40-54. 
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adnotacje. W sytuacji jeżeli ustawa covidowa z 2 marca 2020 r. nie 

stanowi inaczej, do art. 11 ust. 10 znajduje zastosowanie art. 14 § 2 zd. 2. 

k.p.a. Trudnym do przyjęcia byłoby twierdzenie, że organ wydający 

polecenie mógłby w sposób władczy, uznaniowy zobowiązać dany 

podmiot do określonego działania bez przedstawienia podstawowych 

motywów swojego rozstrzygnięcia. 

 Oczywistym jest, że organy administracji publicznej powinny 

przy załatwianiu sprawy działać efektywnie, szybko oraz skutecznie  

i przy pomocy najprostszych środków
15
. Szczególnie ma to znaczenie  

w przypadku rozwoju pandemii. Jednakże, co warto podkreślić, że 

ograniczenie praw procesowych strony nie może być uzasadniać 

szybkością postępowania, a odstąpienie od określonych czynności 

procesowych należy traktować w kategorii wyjątku, który nie podlega 

wykładni rozszerzającej. 

 Legitymacja do wszczęcia postępowania przysługuje wyłącznie 

Prezesowi Rady Ministrów. Stroną postępowania zgodnie z definicją 

zawartą w art. 28 k.p.a. będzie ten podmiot, którego dotyczy wydane 

polecenie. Prezes Rady Ministrów według swojego uznania i ze swojej 

inicjatywy może taki obowiązek nałożyć
16

. Art. 11 ustawy covidowej  

z 2 marca 2020 r. w ust. 1 i 2 wprowadza kategorie podmiotów, na które 

mogą być nakładane polecenia. Zakres ten obejmuje terenowe organy 

administracji rządowej, organy samorządowe, a też podmioty prywatne. 

Wybór podmiotu zależy wyłącznie od woli i oceny sytuacji dokonanej 

przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 11 ust. 1 i 2 nie wprowadza 

szczególnych rozwiązań w stosunku do art. 28 k.p.a. i kolejnych.  

 Na marginesie rozważań dotyczących procesowych elementów 

polecenia Prezesa Rady Ministrów, wymaga zaznaczenia,  

że zastosowanie znajduje art. 10 § 2 k.p.a., który dopuszcza odstąpienie 

                                                      
15

 Zob. Wyrok WSA w Poznaniu z 4 grudnia 2019 r., IV SAB/Po 219/19, LEX 

nr 2768073; wyrok WSA w Kielcach z 27 listopada 2019 r., II SAB/Ke 49/19, 

LEX nr 2758909; wyrok WSA we Wrocławiu z 26 czerwca 2019 r., III SAB/Wr 

294/19, CBOSA. 
16

 Szerzej o zagadnieniu stron W. Chróścielewski, Konsekwencje prawne 

złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania 

administracyjnego, ZNSA 2016, nr 5, s. 23-25; A. Makarucha, Sprawa 

administracyjna odszkodowawcza, Admin. 2015, nr 2, s. 121-153; T. Moll, 

Przymiot strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, PPP 2014, nr 

9, s. 66-75. 



P. Aszkiełowicz: Polecenie Prezesa Rady Ministrów wydawane w związku 

 z przeciwdziałaniem COVID-19 

315 

 

od zasady czynnego udziału stron postępowania. Dotyczy to sytuacji, gdy 

załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo 

dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo ze względu na grożącą 

niepowetowaną szkodę materialną. Przeciwdziałanie pandemii  

COVID-19 mieści się w hipotezie tego przepisu. Przekłada się to na 

uprawnienia stron w zakresie postępowania dowodowego. Prezes Rady 

Ministrów jako organ prowadzący postępowanie, nie jest zobligowany do 

podejmowania wszystkich czynności zmierzających do ustalenia stanu 

faktycznego oraz prawnego. Takie twierdzenie, choć sprzeczne z naturą  

i ideą kodeksu postępowania administracyjnego, wynika niestety  

z praktyki funkcjonowania omawianej instytucji. Prezes Rady Ministrów 

ogranicza się jedynie do wykazania zależności pomiędzy rodzajem 

zadania (obowiązku), podmiotu zobowiązanego i przeciwdziałania 

COVID-19. Inicjatywa dowodowa pozostałych stron mogłaby ograniczyć 

jedynie do zaprzeczenia wyboru Prezesa Rady Ministrów. Taka 

możliwość byłaby w przypadku zaskarżenia decyzji.  

Aspekty prawnomaterialne poleceń Prezesa Rady Ministrów 

 Przede wszystkim o treści konkretnego polecenia decyduje cel 

jakim jest przeciwdziałanie COVID-19. Jak, już zostało wspomniane 

ustawa covidowa z 2 marca 2020 r. i jej kolejne nowelizacje przewidziały 

w art. 2 ust. 1 definicje tego celu. Niewątpliwie, widoczna tu jest analogia 

do art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
17
. Intencją ustawodawcy 

było określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi, a także podejmowanie działań 

przeciwepidemicznych oraz zapobiegawczych
18

. Art. 2 ust. 1 ustawy 

covidowej z 2 marca 2020 r. stanowi lex specialis odnośnie art. 1 pkt 1 i 2 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi. Jednakże, czego nie można wykluczyć art. 1 pkt 1 i 2 może 

stanowić swoisty wzorzec odnośnie, tego jakie zachowania i działania 

należy traktować jako przeciwdziałanie rozwoju pandemii COVID-19.  

O wiele szerszy zakres celów, niż miało to miejsce w art. 1 pkt. 1 i 2 

ustawy z 5 grudnia 2008 r., został ujęty w art. 1 pkt. 1 ustawy covidowej 

z 2 marca 2020 r. Sformułowanie o przeciwdziałaniu COVID-19 ma 

swoje źródło w obu tych ustawach.  

                                                      
17

 Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239. 
18

 M. Janik wprost mówi, że celem ustawodawcy jest stworzenie podstaw 

nadzoru epidemiologicznego. M. Janik, Policja sanitarna, Warszawa 2012,  

el. LEX.  
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 Głównym założeniem art. 2 ust. 1 ustawy covidowej z 2 marca 

2020 r. jest podejmowanie takich działań, które zmierzają do zwalczanie  

i zahamowania rozwoju pandemii COVID-19, a przez to ochronę życia  

i zdrowia ludzkiego. Uniwersalny i rozległy charakter regulacji tejże 

ustawy spowodował, że w definicji przeciwdziałania ustawodawca 

uwzględnił także zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych. 

Konieczne jest rozdzielenie tych dwóch kwestii, na te czynności, 

działania, które nakierowane są na ochronę życia oraz zdrowia ludzkiego 

oraz przeciwdziałanie szerokorozumianym skutków dla społeczeństwa  

i gospodarki.  

 Art. 2 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 3 stanowi podstawę normatywną 

dla wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów poleceń. Organ 

administracji publicznej zgodnie z art. 19 k.p.a. musi przestrzegać  

z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej
19
. T. Moll stwierdził 

także, że o kompetencji organu do załatwienia określonej sprawy należy 

mówić w sytuacji kiedy organ jest właściwy rzeczowo, miejscowo oraz 

instancyjnie
20
. Wydając polecenie Prezes Rady Ministrów musi działać  

w granicy swojej właściwości i kompetencji. Z punktu widzenia zasady 

legalizmu, która została ujęta w art. 6 k.p.a.
21

, nie dopuszczalne jest 

wydanie polecenia w sprawie, która leży w gestii innego organu. Prezes 

Rady Ministrów przekroczyłby swój zakres kompetencji, a przez to 

wydany akt indywidualny obarczony byłby kwalifikowaną wadą prawną, 

uzasadniającym jego uchylenie w trybie art. 156 k.p.a. Trudno byłoby do 

przyjęcia, że Prezes Rady Ministrów, za pomocą uznaniowego  

i władczego rozstrzygnięcia mógłby nakładać obowiązek na konkretny 

podmiot, nawet w sytuacji kiedy organ ten potrafi w pełni samodzielnie, 

legalnie i na własną odpowiedzialność podjąć określone działanie. 

Otwartą kwestią pozostaje to, czy taka postawa Prezesa Rady Ministrów 

byłaby zgodna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Wszakże, 

nakładanie obowiązków w drodze polecenia, ogranicza chronioną 

                                                      
19

 Szerzej zob. W. Chróścielewski, Z problematyki właściwości organów  

w postępowaniu administracyjnym, Admin 2011, nr 4, s. 7-34; J. Goleniowska-

Gałgan, Właściwość organów administracji, CASUS 2010, nr 1, s. 57-61. 
20

 T. Moll, Właściwość a kompetencja w świetle art. 18 ustawy o samorządzie 

gminnym, Admin. 2009, nr 3, s. 54-69. 
21

 Szerzej o zasadzie legalizmu w ogólnym postępowaniu administracyjnym 

m.in. W. Sawczyn, Komentarz do art. 6 [w:] R. Hauser (red.), M. Wierzbowski 

(red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016, el. 

LEGALIS. G. Rząsa, Zasada legalizmu w ogólnym postępowaniu 

administracyjnym, MoP 2016, nr 13, s. 706. 
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prawem wolność. Przyjęte rozwiązanie prawne, musi być współmierne 

do zagrożenia. 

 Wydanie polecenia inicjuje fazę konkretyzacji nałożonego 

obowiązku w drodze umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy covidowej  

z 2 marca 2020 r. wykonywanie zadań objętych poleceniami wydanymi 

w stosunku do przedsiębiorców następuje na podstawie umowy zawartej 

z przedsiębiorcą, a podmiotem wskazanym w decyzji. Tym podmiotem 

może być Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właściwy minister 

oraz wojewoda. W drodze umowy określany jest sposób wykonania 

zadania, czas oraz elementy finansowania jego realizacji. Umowy ze swej 

natury prawnej, dotyczą zazwyczaj stron o równej pozycji prawnej. 

Jednakże, w przypadku poleceń ujętych w art. 11 ust. 6 przedsiębiorca  

de facto pod przymusem prawnym, jest zobligowany do realizacji 

zadania. Świadczy o tym treść art. 11 ust. 8 ustawy covidowej z 2 marca 

2020 r. Przepis ten stanowi, że w przypadku nie zawarcia umowy 

zadanie, które zostało nałożone poleceniem, jest wykonywane na 

podstawie wydanej decyzji Prezesa Rady Ministrów. W takim wypadku 

również, rola podmiotu publiczny zobligowanego do zawarcia umowy 

zostaje zredukowana do roli nadzorcy wykonania obowiązku (zadania). 

W tej sytuacji, z perspektywy sytuacji prawnej przedsiębiorcy 

korzystniejsze wydaje się być zawarcie stosownego porozumienia, 

Objęcie decyzji administracyjnej rygorem natychmiastowej wykonalności 

powoduje, że przedsiębiorca (często jako podmiot prywatny) ma 

ograniczoną swobodę negocjowania i zawierania umowy. Na marginesie 

rozważań podjętych w niniejszej publikacji, należy zastanowić się czy 

taka konstrukcja art. 11 ust. 8 ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. jest do 

pogodzenia z konstytucyjną i kodeksową zasadą budowania (pogłębiania) 

zaufania. 

Kontrola sądowa oraz instancyjna poleceń Prezesa Rady Ministrów 

 Od polecenia Prezesa Rady Ministrów wydanego w formie 

decyzji administracyjnego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Taki sposób zaskarżenia i wszczęcia kontroli instancyjnej nie 

wynika jednak z przepisów ustawy covidowej z 2 marca 2020 r.,  

ale z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl art. 

127 § 3 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra 

albo samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże 

strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu  

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, do wniosku tego stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.  
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 A. Gołęba podkreśliła, że ten środek odwoławczy ma charakter 

fakultatywny, i jego złożenie nie jest wymagane do inicjacji 

postępowania przed sądem administracyjnym
22

. Wniosek o ponowne roz-

patrzenie sprawy jako środek zaskarżania niekorzystnych rozstrzygnięć 

organu wyróżnia się tym, że jest to środek niedewolutywny. Jego 

wniesienie nie powoduje, że zostanie przekazany do organu wyższego 

stopnia (wynika to przede wszystkim ze specyfiki organu wydającego 

rozstrzygnięcie), ale jak to stwierdził A. Wróbel, gwarantuje on 

możliwość autokontroli zaskarżonej decyzji, przez ten sam organ
23

. 

 Organ dokonując ponownej weryfikacji swojego rozstrzygnięcia, 

powinien ocenić merytoryczne i prawne przesłanki, które legły u podstaw 

podjęcia takiej decyzji. Warto jednak zaznaczyć, że co do zasady 

urzędnik reprezentujący organ rozstrzygający określoną sprawę jest 

psychologicznie związany z podjętym rozstrzygnięciem
24
. Z tego wzglę-

du, o legalności wydawanego rozstrzygnięcia jest bezstronne  

i kompleksowe rozpatrzenie wniesionego środku odwoławczego. I tak, 

WSA w Gliwicach w wyroku z 3 grudnia 2019 r., II SA/Gl 1172/19
25

 

stwierdził, że wyłączenie na mocy przepisu art. 24 § 1 pkt. 5 k.p.a. 

dotyczy także osoby, która brała udział w wydaniu decyzji, która jest 

przedmiotem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W podobnym 

tonie wypowiedział się NSA w wyroku z 11 kwietnia 2019 r., II OSK 

1346/17
26

. Natomiast WSA w Warszawie w wyroku z 14 grudnia 2018 r., 

I SA/Wa 2208/18
27
, stwierdził że pracownik organu, powinien powstrzy-

mać się od czynności związanych z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Tymczasem, jak to zostało zauważone w wyroku WSA  

w Warszawie z 19 stycznia 2018 r., II SA/Wa 1203/17 osoba piastująca 

                                                      
22

 A. Gołęba, Wybrane zagadnienie związane z zaskarżalnością decyzji sko 

wydanych w I instancji, CASUS 2018, nr 4, s. 16-21; Odmiennie  

W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu 

administracyjnym (propozycje zmian przepisów k.p.a.), ZNSA 2013, nr 4,  

s. 9-24.  
23

 A. Wróbel, Komentarz do art. 127 [w:] A. Wróbel, M. Jaśkowska,  

M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Warszawa 2020, el. LEX. 
24

 NSA w wyroku z 3 października 2019 r., I OSK 173/18 orzekł, że o 

stronniczości pracownika decyduje przede wszystkim jego stosunek do 

rozpoznawanej sprawy. W ocenie Sądu nie można zawsze zakładać,  

że pracownik będzie nastawiony biurokratycznie. 
25

 LEX nr 2761198. 
26

 CBOSA. 
27

 CBOSA. 
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funkcję ministra, nie podlega wyłączeniu
28
. Niewątpliwie, obejmuje to 

również osobę sprawującą funkcję Prezesa Rady Ministrów.  

 Taki sposób zaskarżania poleceń Prezesa Rady Ministrów, nie 

daje gwarancji pełnej i bezstronnej weryfikacji podjętego rozstrzygnięcia. 

Można przypuszczać, że organ wydając decyzje będzie przekonany  

o słuszności swojej koncepcji.  

 Na gruncie problemu zaskarżania decyzji Prezesa Rady 

Ministrów uwidoczniła się również kwestia interesu prawnego. Jak już 

zostało nakreślone, zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego 

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Taka konstrukcja instytucji strony, powoduje że interes prawny  

w zaskarżaniu decyzji będzie miał podmiot względem którego wydano 

polecenie
29
. Tak ukształtowany katalog stron postępowania o wydanie 

polecenia, wyklucza dużą liczbę podmiotów z możliwości wszczęcia 

ponownej, administracyjnej kontroli danego aktu. Dotyczy to  

w szczególności podmiotów, które leżą w sferze oddziaływań wydanego 

polecenia. 

 Polecenie Prezesa Rady Ministrów podlega również kontroli 

sądowej
30
. W myśl art. 50 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi uprawnionymi do wniesienia skargi jest 

każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, RPO, RPD, organizacja 

społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących 

interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu 

administracyjnym. I tak, w ocenie A. Kabata konstrukcja art. 50 § 1 

omawianej ustawy wskazuje na odejście od koncepcji pojmowania 

interesu prawnego na gruncie art. 28 k.p.a. Cytowany autor 

zasygnalizował, ze o interesie prawnym decyduje konkretny przepis 

prawa
31
. Natomiast A. Janowska zaznaczyła, że legitymacja skargowa 

                                                      
28

 LEX nr 2744218. 
29

 Zob. WSA w Gdańsku w wyroku z 23 stycznia 2020 r., III SA/Gd 812/19, 

LEX nr 2779781; Wyrok NSA z 23 października 2019 r., II OSK 3019/17, LEX 

nr 2744495; wyrok WSA w Olsztynie z 18 czerwca 2019 r., II SA/Ol 224/19, 

CBOSA. 
30

 Zob. art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325). 
31

 A. Kabat, Komentarz do art. 50 [w:] A. Kabat (red.), B. Dauter (red.),  

M. Niezgódka-Medek (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami 
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jest odrębna od kategorii interesu prawnego
32
. Konkretniejszą interpre-

tację interesu prawnego przy wnoszeniu skargi przedstawił  

M. Mrówczyński. W ocenie tego autora jest to związek między sferą 

indywidualną praw i obowiązków skarżącego, a zaskarżonymi aktem lub 

czynnością
33
. Podobne stanowisko przedstawił WSA w Gdańsku w wy-

roku z 16 kwietnia 2020 r., II SA/Gd 112/20
34

. 

 Taki sposób pojmowania legitymacji skargowej powoduje, że nie 

tylko strona polecenia może wszcząć kontrolę sądową. Dotyczy to także 

szerokiej grupy podmiotów, które nie są wymienione w treści aktu 

wydanego przez Prezesa Rady Ministrów, ale na których sferę praw  

i obowiązków te akty oddziałują. Ograniczenie legitymacji skargowej do 

stron polecenia, spowodowałoby że ograniczona byłaby kontrola sądowa 

nad działalnością administracji publicznej. 

 Sądy administracyjne kontrolują działalność administracji 

publicznej pod względem prawnym. W przypadku poleceń Prezesa Rady 

Ministrów kontrolą nie będą objęte aspekty finansowe realizacji zadania 

lub nałożonego obowiązku. Niewątpliwie wzorzec kontroli będzie 

dotyczył w szczególności związku przedmiotu polecenia z przesłanką 

przeciwdziałania COVID-19. Przede wszystkim Sąd powinien badać, czy 

treść polecenia i jego cel są niezbędne ze względu na zwalczanie rozwoju 

wspomnianej choroby zakaźnej. Sąd rozpatrujący daną sprawę, powinien 

także wziąć pod uwagę przesłanki z art. 156 k.p.a. Warto również 

podkreślić, że przedmiotem badania będzie również to, czy wydane 

polecenie nie narusza innych chronionych prawem oraz wolności. 

 

                                                                                                                        
administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2019, el. LEX; Częściowo odmiennie 

A. Kuleszyńska, Zaskarżanie rozstrzygnięć korzystnych w postępowaniu 

administracyjnym i sądowoadministracyjnym- interes prawny oraz gravamen, 

PS 2019, nr 4, s. 88-107. 
32

 A. Janowska, Legitymacja skargowa w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym na tle spraw ze skarg na pisemne interpretacje 

przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, PP 2016, nr 7,  

s. 37-43. 
33

 M. Mrówczyński, Legitymacja skargowa w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym wynikająca z ustaw szczególnych, ZNSA 2015, nr 6,  

s. 17-41; Zob. B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, 

Warszawa 2018, el. LEX. 
34

 LEX nr 2972328; Zob. także wyrok WSA we Wrocławiu z 10 grudnia 2019 r., 

II SA/Wr 656/19, LEX nr 2778287. 
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Podsumowanie 

 Omawiana instytucja polecenia Prezesa Rady Ministrów jest 

instytucją stosunkowo nową w polskim porządku prawnym. Stanowi ona 

swoistą adaptację rozwiązań przyjętych w ustawie o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie oraz kodeksu postępowania 

administracyjnego. Połączenie rozwiązań przyjętych w obu tych 

ustawach, ma umożliwiać Prezesowi Rady Ministrów szybkość 

reagowania na rozwoju epidemii COVID-19. Jednakże, sposób ujęcia 

przesłanki przeciwdziałania COVID-19 powoduje, że przedmiot 

polecenia może zdecydowanie odbiegać od ratio legis tego przepisu. 

Prezes Rady Ministrów otrzymał uprawnienie, oparte jedynie na jego 

uznaniu do korygowania działalności podmiotów publicznych jak  

i prywatnych. Nałożenie obowiązku może odbywać się bez 

jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego oraz prawnego. Jest to sytuacja 

bezprecedensowa, w demokratycznym państwie prawa. To powoduje 

konieczność niezwłocznych zmian legislacyjnych, które by 

doprowadziłby do skonkretyzowania przedmiotu poleceń Prezesa Rady 

Ministrów, poprzez zawężenie do ściśle określonej kategorii spraw. 

Spraw, które dotyczą ochrony życia oraz zdrowia ludzi. Otwartą kwestią 

pozostaje to, czy rozwój i przeciwdziałanie choroby zakaźnej stanowi 

podstawę do przyznania jednemu organowi administracji rządowej, 

uznaniowego wpływania na działanie innych podmiotów.  

 Niniejsza publikacja porusza najważniejsze elementy związane  

z funkcjonowaniem poleceń Prezesa Rady Ministrów. Dalszy kierunek 

badań, będzie wyznaczony przez praktykę organu wydającego polecenia 

oraz przebieg pandemii COVID-19. 
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Abstrakt  

 Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy 

komparatystycznej aktów soft law - wytycznych organów ochrony 

danych osobowych UE dotyczących przetwarzania danych osobowych 

pracowników w związku z pandemią COVID-19 na tle przepisów 

RODO. Autorka stawia tezę, że pomimo obowiązku nałożonego na 

organy ochrony danych osobowych w przepisie art. 51 ust. 2 RODO 

dotyczącego zapewnienia spójnego stosowania Rozporządzenia na 

terenie UE, organy te interpretowały przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych w odmienny sposób w odniesieniu do możliwych działań 

pracodawców ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania 

COVID-19. 

Słowa kluczowe:  
COVID-19, soft law, RODO, ochrona danych osobowych, pracodawca 

Abstract  

 The main goal of the article is to conduct a comparative analysis 

of the soft law acts – the guidelines of EU personal data protection 
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authorities on the processing of employees' personal data due to the 

COVID-19 pandemic in connection with the provisions of the GDPR. 

The author hypothesises that despite the obligation imposed on personal 

data protection authorities in the provision of art. 51 (2) of the GDPR 

regarding ensuring consistent application of the Regulation within the 

EU, these authorities interpreted the GDPR not in a congruent way in 

relation to possible actions of employers focused on counteracting the 

spread of COVID-19. 

Key words:  

COVID-19, soft law, GDPR, data privacy, employer 

 

1. Wstęp 

 Soft law to fenomen, który tradycyjnie rozumiany jest w opozycji 

do prawa obejmującego ustawy, rozporządzenia czy wiążące akty prawa 

europejskiego. Utożsamia się go często z rozwojem prawa 

międzynarodowego, a także samoregulacji branżowych w formie 

kodeksów postępowania bądź zaleceń i rekomendacji „najlepszych 

praktyk” przez rozmaite organy. Cechy „miękkiego prawa” to  

w szczególności niewiążącą moc norm oraz powiązany z tym brak 

sformalizowanych sankcji za jego nieprzestrzeganie. Soft law 

charakteryzuje się także elastycznością oraz stosunkową szybkością 

implementacji, co ma ogromne znaczenie w sytuacjach nagłych  

i niespodziewanych, o szybko zmieniających się uwarunkowaniach. 

Niewątpliwie należy nich obecny kryzys związany z pandemią choroby 

COVID-19 wywołaną SARS-CoV-2, potocznie zwanym koronawirusem. 

Dotyka on wielu aspektów prawnych, a jednym z nich jest kwestia 

przetwarzania danych osobowych, w tym szczególności danych 

osobowych o stanie zdrowia.  

 Tematyka ta jest niewątpliwie złożona. Obejmuje takie aspekty, 

jak np. wykorzystywanie danych do badań naukowych związanych  

z panującą pandemią, tworzenie aplikacji mobilnych służących do 

monitorowania kontaktów międzyludzkich czy wykorzystywanie nowych 

technologii do weryfikacji przestrzegania kwarantanny. Jednym ze 

szczególnie interesujących zagadnień prawnych jest przetwarzanie 

danych osobowych pracowników w celu przeciwdziałania pandemii  

w zakładach pracy. 
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 Większość krajów członkowskich Unii Europejskiej nie 

zdecydowało się na uchwalenie aktów prawnych o randze ustawy lub 

rozporządzenia zawierających przepisy związane z przetwarzaniem 

danych osobowych do celów ochrony pracowników w związku  

z epidemią COVID-19. W miejsce aktów prawa powszechnie 

obowiązującego, w większości państw UE pojawiły się wytyczne 

organów ochrony danych osobowych, czyli na akty typu soft law. 

Wydawane są one na podstawie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych) – RODO. Rozporządzenie jest obszernym aktem 

prawnym, który zawiera przepisy mające zastosowanie również do 

przetwarzania danych osobowych w kontekście COVID-19. 

 Teza 

 Głównym celem artykułu jest dokonanie analizy 

komparatystycznej aktów soft law - wytycznych organów ochrony 

danych osobowych UE dotyczących przetwarzania danych osobowych 

pracowników w związku z pandemią COVID-19 na tle przepisów 

RODO.  

 Autorka stawia tezę, że pomimo obowiązku nałożonego na 

organy ochrony danych osobowych w przepisie art. 51 ust. 2 RODO 

dotyczącego zapewnienia spójnego stosowania Rozporządzenia na 

terenie UE, organy te interpretowały przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych w odmienny sposób w odniesieniu do możliwych działań 

pracodawców ukierunkowanych na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania 

COVID-19.  

 Metodologia 

 W artykule zastosowano metodę komparatystyczną w celu 

porównania podejścia do omawianego tematu wśród wybranych krajów 

członkowskich UE. Badanie pozwoli uwypuklić podobieństwa i różnice 

pomiędzy państwami, a także wysunąć pewne wnioski dotyczące 

obecnego funkcjonowania organów ochrony danych osobowych  

w obliczu kryzysu. Porównywane aspekty obejmą następujące elementy: 
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1. Lokalna sytuacja epidemiologiczna; 

2. Typ badanej regulacji (rozporządzenie rządowe lub 

samorządowe, wytyczne, inny rodzaj); 

3. Treść regulacji w zakresie następujących działań pracodawcy: 

a. Pytania o symptomy COVID-19; 

b. Pytanie o historię podróży; 

c. Mierzenia temperatury; 

d. Prowadzenia rejestru osób chorych na COVID-19 lub poddanych 

kwarantannie; 

e. Informowania o zachorowaniu wśród członków zespołu; 

f. Wykonywania testów diagnostycznych lub na obecność 

przeciwciał COVID-19. 

 Większość z działań ujętych w punkcie trzecim dotyczy 

przetwarzania danych szczególnie chronionych – danych o stanie 

zdrowia, wobec których RODO przewiduje specjalny reżim. Jedną z jego 

najważniejszych zasad jest to, że przetwarzanie takich danych jest co do 

zasady zakazane, chyba że występują podstawy do ich przetwarzania 

wskazane w Rozporządzeniu. Pracodawcy natomiast z reguły nie mogą 

przetwarzać danych osobowych dotyczących zdrowia pracowników poza 

przypadkami wskazanymi w ustawie – głównie w Kodeksie pracy. 

Wytyczne organów ochrony danych osobowych zawierają więc 

wskazówki dla pracodawców, jak równoważyć z jednej strony prawo 

pracowników do prywatności, a z drugiej – ochronę interesów 

pracodawcy oraz samych pracowników w związku z epidemią. 

 Regulacje wybrane przez autorkę do analizy dotyczą 

następujących dziesięciu państw: Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Węgry oraz Włochy. Kluczem 

doboru były państwa, w których po pierwsze sytuacja epidemiologiczna 

była różna; po drugie – których regulacje w badanym zakresie były 

możliwie jak najszersze, dotykające szerokiego spektrum możliwych 

działań pracodawcy. Dodatkowo, analizie poddane zostanie oświadczenie 

Przewodniczącej EROD z 19 marca 2020 roku
1
 . Wszystkie dane staty-

styczne dotyczące sytuacji epidemiologicznej podano za portalem 

                                                      
1

 Strona UODO, https://uodo.gov.pl/pl/138/1463, „Oświadczenie w sprawie 

przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19 przyjęte w 

dniu 19 marca 2020 r.”, dostęp: 11.06.2020. 
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Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zgodnie ze 

stanem na drugi tydzień czerwca 2020 r.
2
 

2. RODO oraz krajowe organy ochrony danych 

 W odniesieniu do ochrony danych osobowych, w ramach 

współpracy międzynarodowej (głównie na polu prawa administracyjnego, 

w szczególności z udziałem Komisji Europejskiej) wypracowuje się 

nowe mechanizmy i instrumenty z wykorzystaniem narzędzi soft law.  

Te działania przyjmują zazwyczaj postać międzynarodowej współpracy 

administracyjnej, która w założeniu powinna  doprowadzić do tworzenia  

i doprecyzowania standardów i kryteriów. Przykładem może być 

katalogowanie praktyk i propozycji przepisów w przedmiotowym 

obszarze. Innym przykładem mogą być wytyczne Grupy Roboczej  

Art. 29, zastąpione przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD)  

o nieco odmiennych kompetencjach
3
. Opinie i zalecenia Grupy Roboczej 

były przekazywane Komisji Europejskiej, a także publikowane za 

pośrednictwem Internetu do wiadomości wszystkich zainteresowanych. 

Chociaż nie miały one nigdy charakteru wiążącego, stanowiły z reguły 

podstawę działania adminsitratorów danych, a także krajowych organów 

ochrony danych. 

 Obecnie zgodnie z art. 51 RODO, każde z państw ma obowiązek 

zapewnić, by za monitorowanie stosowania Rozporządzenia odpowiadał 

co najmniej jeden niezależny organ publiczny. Ten organ, zwany 

organem nadzorczym, ma przede wszystkim za zadanie przyczyniać się 

do spójnego stosowania RODO na obszarze całej UE. Jest to istotna 

dyrektywa kierunkowa nakazująca określone działanie, determinująca 

także ukształtowanie prawnych form i sposobów funkcjonowania 

organów nadzorczych. 

                                                      
2

 Strona Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea, „COVID-19 situation 

update for the EU/EEA and the UK, as of 13 June 2020”, dostęp 12.06.2020. 
3
 Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych, zwana często Grupą Roboczą Art. 29 (najczęściej zgodnie  

z angielskim akronimem – A29WP), powołana została na mocy art. 29 

Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 

1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot 

o charakterze doradczym. Grupa ta została rozwiązana 25 maja 2018 r., a w jej 

miejsce została powołana Europejska Rada Ochrony Danych. 
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 Naczelną funkcją organów nadzorczych jest należyte dbanie  

o przestrzeganie praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w tym  

w szczególności – prawa do prywatności. Aby to umożliwić, omawiane 

organy wyposażone są w uprawnienia interwencyjne, nadzorcze, 

dochodzeniowe, a także w kompetencje do rozpatrywania skarg 

dotyczących legalności przetwarzania danych oraz środki pozwalające 

wpływać na stan ochrony danych osobowych w danym państwie 

członkowskim. 

 RODO jest dosyć specyficznym aktem prawnym – według 

założeń i zgodnie z samą jego nazwą, jest to rozporządzenie „ogólne”, 

wprowadzające podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych 

osobowych. To na administratorach danych spoczywa konieczność 

interpretacji i wdrożenia przepisów omawianego aktu. W tym zakresie 

administratorzy powinni liczyć na wsparcie organu nadzorczego, który 

ma realizować liczne zadania o charakterze doradczym i związane  

z wydawaniem zezwoleń (na podstawie art. 58 ust. 3 RODO). 

Wspomnieć należy o mechanizmie udzielania porad administratorowi 

zgodnie z procedurą uprzednich konsultacji, a także ustanawiania 

standardowych klauzul ochrony danych.  

 Szczegółowe obowiązki organu nadzorczego opisuje art. 57 

RODO. W kontekście tematyki niniejszego artykułu, najistotniejsze 

wydają się następujące przepisy, traktujące o tym, iż organ: 

 upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, 

zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem oraz 

rozumienie tych zjawisk (art. 57 ust. 1 b); 

 doradza, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, 

parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom  

i organom w sprawie aktów prawnych i administracyjnych 

środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem (art. 57 ust. 1 c); 

 upowszechnia wśród administratorów i podmiotów 

przetwarzających wiedzę o obowiązkach spoczywających na nich 

na mocy niniejszego rozporządzenia (art. 57 ust. 1 d);  

 monitoruje zmiany w stosownych dziedzinach, o ile zmiany te 

mają wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności 

monitoruje rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych  

i praktyk handlowych (art. 57 ust. 1 i); oraz 
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 udziela zaleceń, o których mowa w art. 36 ust. 2 RODO, 

dotyczących operacji przetwarzania (art. 57 ust. 1 l). 

 Ponadto w ramach swoich uprawnień, opisanych  

w art. 58 RODO, organ nadzorczy może podjąć następujące czynności: 

 udzielanie porad administratorowi zgodnie z procedurą 

uprzednich konsultacji (art. 58 ust. 3 a); oraz 

 wydawanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek, opinii 

przeznaczonych dla parlamentu narodowego, rządu państwa 

członkowskiego lub – zgodnie z prawem państwa 

członkowskiego – innych instytucji i organów oraz ogółu 

społeczeństwa we wszelkich sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych (art. 58 ust. 3 b). 

 Powyższe zadania i uprawnienia nie stanowią katalogu 

zamkniętego. W zdecydowanej większości przypadków są to 

kompetencje o charakterze powszechnym, tzn. realizowane w interesie 

ogółu społeczeństwa. W tym zakresie szczególnie ważne w omawianym 

kontekście są działania doradcze i upowszechniające wiedzę oraz te, 

które dotyczą opracowania konkretnych zaleceń. Jeśli chodzi o charakter 

prawny tych wytycznych skierowanych do ogółu, mają one właśnie 

charakter soft law – nie są w szczególności wiążącymi decyzjami  

w rozumieniu KPA ani aktami prawa powszechnie obowiązującego, gdyż 

Konstytucja RP w katalogu takich źródeł prawa (art. 87) nie przewiduje 

zaleceń organów nadzorczych.  

3. Analiza komparatystyczna  

 3.1. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) 

Typ badanej regulacji 

 Przewodnicząca EROD opublikowała dnia 19 marca 2020 r. 

dokument o randze oświadczenia. Dotyczy ono środków mających na 

celu ograniczenie i złagodzenie skutków pandemii COVID-19 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W szczególności 

podkreśla się fakt, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator  

i podmiot przetwarzający muszą zapewnić ochronę danych osobowych 

zgodą z Rozporządzeniem. 
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Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Oświadczenie EROD skupia się przede wszystkim na wskazaniu 

odpowiednich podstaw przetwarzania danych osobowych przez 

pracodawców w związku z epidemią. W kontekście zatrudnienia 

przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do wypełnienia 

obowiązku prawnego, któremu podlega pracodawca, np. obowiązków 

związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy lub  

z interesem publicznym, takim jak kontrola chorób i innych zagrożeń dla 

zdrowia. Należy także zwrócić uwagę na wyjątki dopuszczające 

przetwarzanie określonych szczególnych kategorii danych osobowych, 

takich jak dane dotyczące zdrowia, gdy jest to konieczne ze względu na 

istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9  

ust. 2 i) RODO), na podstawie prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego lub gdy istnieje potrzeba ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 c) RODO). Dodatkowo, Motyw 

46 wyraźnie odnosi się do kontroli epidemii.   

 W odpowiedzi na pytanie, czy pracodawca może wymagać od 

osób odwiedzających lub pracowników dostarczenia konkretnych 

informacji dotyczących zdrowia, w oświadczeniu EROD stwierdzono 

jedynie ogólnie, iż szczególnie istotne jest zastosowanie zasad 

proporcjonalności oraz minimizacji danych. Pracodawca powinien 

wymagać informacji dotyczących zdrowia jedynie w zakresie, w jakim 

zezwala na to prawo krajowe. 

 Odesłanie do prawa krajowego zawierają także pytania  

o możliwość przeprowadzenia badania lekarskiego przez pracodawcę 

oraz zakres informacji, które pracodawca może przetwarzać w związku  

z COVID-19. 

 Właściwie jedyna konkretna wskazówka dotyczy kwestii 

możliwości ujawnienia współpracownikom tożsamości osoby zakażonej. 

W oświadczeniu EROD wskazuje się, że pracodawcy powinni ogólnie 

informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować 

środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest 

to konieczne. W przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie 

nazwiska pracownika, który zarażony jest wirusem (np. w kontekście 

profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, pracownicy, których 

sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani o tym fakcie  

z wyprzedzeniem.  
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 3.2. Belgia 

Sytuacja epidemiologiczna 

 Belgia mimo niewielkich rozmiarów to jedno z kilku państw 

europejskich, gdzie odnotowano najwięcej potwierdzonych przypadków 

COVID-19, a także kraj o najwyższym na świecie wskaźniku 

śmiertelności z powodu tej choroby (845 osób na 1 mln mieszkańców;  

w porównaniu – w Niemczech śmiertelność wyniosła 106 osób na 1 mln 

mieszkańców, a we Włoszech – 566 osób na 1 mln mieszkańców). 

Koronawirusa zdiagnozowano już u łącznie prawie 60 tys. osób. W sumie 

zmarło ponad 9,6 tys. osób.  

Typ badanej regulacji 

 Belgijski organ nadzorczy – Autorité de Protection de Données 

(APD) – opublikował za pośrednictwem swojej strony internetowej 

zalecenia dotyczące COVID-19 i przetwarzania danych w miejscu pracy
4
. 

Zawiera on trzy elementy. Po pierwsze, zawiera wskazówki w zakresie 

podstaw przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę. Po drugie, 

dotyczy ogólnych zasad i zabezpieczeń (ze szczególnym wskazaniem na 

zasady proporcjonalności, transparentności, integralności danych oraz 

poufności). Po trzecie, zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania. Jest to dokument zwięzły i w założeniu praktyczny. 

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 APD nie zabrania pracodawcom przetwarzania danych o stanie 

zdrowia pracowników w związku z COVID-19, jednak stawia pewne 

warunki. Przede wszystkim organ nadzorczy przypomina, że wszelka 

ocena dotycząca ryzyk związanych ze stanem zdrowia powinna być 

wykonywana jedynie przez kompetentnych lekarzy zakładowych. Tylko 

oni mają prawo wypytać pracownika o symptomy choroby, zbadać go  

i postawić diagnozę. W razie stwierdzenia przypadku zachorowania na 

COVID-19, lekarz zakładowy może przekazać taką informację 

pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 c) w związku z art. 9 ust. 2 b) 

RODO. Innymi słowy, takie przetwarzanie danych jest niezbędne do 

                                                      
4

 Strona belgijskiego organu nadzorczego, https://www.autoriteprotection-

donnees.be/covid-19-et-traitement-de-donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%-

A8re-personnel-sur-le-lieu-de-travail, „COVID-19 et traitement de données à 

caractère personnel sur le lieu de travail”, dostęp: 11.06.2020. 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/covid-19-et-traitement-de-donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-sur-le-lieu-de-travail
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/covid-19-et-traitement-de-donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-sur-le-lieu-de-travail
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/covid-19-et-traitement-de-donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-sur-le-lieu-de-travail
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ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej 

osoby fizycznej oraz do celów „medycyny prewencyjnej”. 

 APD podkreśla, że pracodawcy nie mogą przeprowadzać 

„systematycznych kontroli”, takich jak kontrola temperatury ciała,  

w odniesieniu do swoich pracowników (ponieważ nie byłoby to zgodne  

z zasadą proporcjonalności). Objawy COVID-19 może badać i stwierdzać 

wyłącznie lekarz zakładowy.  

 Pracodawcy nie mogą zmuszać swoich pracowników do 

wypełniania kwestionariuszy medycznych lub kwestionariuszy 

związanych z ostatnimi podróżami pracownika. Belgijski organ zaleca, 

aby firmy zachęcały swoich pracowników do dobrowolnego zgłaszania 

wszelkich podróży do ryzykownych obszarów lub występowania 

objawów wirusa. Zasadą jest więc dobrowolność. 

 Według APD, zgodnie z zasadami minimalizacji i poufności 

danych, pracodawcy nie mogą ujawniać nazwisk zainfekowanych 

pracowników, a jedynie informować o zachorowaniu wśród członków 

zespołu, jednak bez identyfikacji zainfekowanych.  

 3.3. Finlandia 

Sytuacja epidemiologiczna 

 W Finlandii koronawirusa stwierdzono u ponad 7 tys. osób. 

Zmarło 325 osób, a śmiertelność wyniosła jedynie 59 osób na 1 mln 

mieszkańców.  

Typ badanej regulacji 

 Fiński Ombudsman wydał zalecenie dwukrotnie poprzez swoją 

stronę internetową. Po pierwsze były to ogólne zalecenia dotyczące 
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przetwarzania danych osobowych w sytuacji epidemii
5
, po drugie – 

szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
6
. 

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Już w pierwszych, ogólnych zaleceniach fiński organ nadzorczy 

zawarł kilka praktycznych wskazówek dla pracodawców. Dane o stanie 

zdrowia pracownika mogą być przetwarzane tylko przez osoby, których 

opis stanowiska obejmuje takie przetwarzanie. Pracodawca musi albo 

wyznaczyć takie osoby z wyprzedzeniem, albo określić ich zadania 

związane z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych. Osoby 

przetwarzające dane dotyczące zdrowia podlegają obowiązkowi 

zachowania poufności. Inaczej niż w przypadku Belgii, fiński 

Ombudsman nie zawęził tej możliwości jedynie do lekarzy zakładowych.  

 Jeśli u pracownika zdiagnozowano COVID-19, pracodawca  

z reguły nie może poinformować pozostałych członków załogi ze 

wskazaniem na tożsamość chorego. Podobnie jak w przypadku 

belgijskim, pracodawca może jedynie ogólnie poinformować załogę  

o infekcji lub potencjalnej infekcji i zalecić pracę zdalną. 

 Drugi zestaw zaleceń w formie pytań i odpowiedzi jest bardziej 

szczegółowy. Organ przedstawił interpretację danych, które są danymi  

o stanie zdrowia (np. informacja, że dana osoba jest chora na COVID-19 

lub należy do grupy ryzyka) i które nie należą do tej kategorii  

(np. informacja, że osoba pozostaje na kwarantannie lub że powróciła  

z rejonu szczególnie zagrożonego COVID-19). 

 Ombudsman potwierdził brak możliwości informowania 

pozostałych członków załogi o chorobie bezpośrednio zidentyfikowanego 

pracownika. Dodatkowo stwierdzono, iż zakaz ten rozciąga się także na 

potencjalne informowanie osób trzecich, jednakże pracodawca może 

poinformować ogólnie, że pracownik nie może wykonywać swoich 

obowiązków bez wskazania konkretnej przyczyny. Jest to szczególnie 

                                                      
5

Strona fińskiego organu nadzorczego, https://tietosuoja.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/tietosuoja-ja-koronaviruksen-leviamisen-hillitseminen?_101_-

INSTANCE_ajcbJYZLUABn_languageId=en_US, „Data protection and limiting 

the spread of coronavirus”. dostęp: 11.06.2020. 
6

 Strona fińskiego organu nadzorczego, https://tietosuoja.fi/en/coronavirus-

covid-19, „Frequently asked questions on data protection and the coronavirus”, 

dostęp: 11.06.2020. 

https://tietosuoja.fi/en/coronavirus-covid-19
https://tietosuoja.fi/en/coronavirus-covid-19
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ważne w sytuacji np. delegowania pracowników do innego zakładu 

pracy. 

 Pracodawcy mogą proponować pracownikom przeprowadzenie 

testów zdrowotnych, np. mierzenia temperatury, jednak co do zasady 

wykonanie ich powinno być dobrowolne. Wykonanie  obowiązkowych 

testów w jakiejkolwiek formie jest regulowane odrębnymi przepisami  

o ochronie zdrowia w miejscu pracy. Testy takie jak pomiar temperatury 

czy pobieranie próbek krwi mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 

pracowników służby zdrowia i odpowiednio przeszkolony personel 

laboratoryjny. 

 3.4. Francja 

Sytuacja epidemiologiczna 

 We Francji stwierdzono zakażenie koronawirusem już u ponad 

155 tys. osób. Łącznie zmarło ponad 29 tys. osób. Jest to kraj z czwartą 

najwyższą liczbą ofiar w UE i stosunkowo wysoką śmiertelnością 

spowodowaną chorobą – 439 osób na 1 mln mieszkańców.  

Typ badanej regulacji 

 Francuski organ nadzorczy - Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés (CNIL) – wydał bardzo szczegółowe 

wytyczne dla pracodawców w formie memorandum (fr. les rappels)
7
. 

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Zgodnie z wytycznymi francuskiego organu nadzorczego, 

pracodawcy mogą przetwarzać dane osobowe, gdy jest to absolutnie 

niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających  

z RODO. Od pracodawców wymaga się m.in. wdrożenia profesjonalnych 

środków zapobiegania ryzyku, informacji i szkoleń, a także odpowiedniej 

organizacji pracy. W tych ramach pracodawca może nałożyć na 

pracowników obowiązek poinformowania o stanie zdrowia w przypadku 

zachorowania lub podejrzenia zachorowania podczas pracy,  

                                                      
7
 Strona francuskiego organu nadzorczego, https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-

covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles-par-les, 

„Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données 

personnelles par les employeurs”, dostęp: 11.06.2020). 
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w szczególności jeśli doszło do kontaktu z innymi osobami. Pracownik, 

który np. pracuje zdalnie nie byłby związany takim zobowiązaniem. 

 CNIL wyraźnie zaznacza, że pracodawca może przetwarzać 

wyłącznie informacje związane z: datą, tożsamością osoby, faktem, że 

wskazała ona, że jest zarażona lub podejrzewa się, że jest ona zarażona,  

a także podjęte środki organizacyjne. Nie wolno podawać do wiadomości 

tożsamości osoby zarażonej jej współpracownikom. 

 Jedynie personel medyczny (w szczególności lekarze medycyny 

pracy) może zbierać, przetwarzać i mieć dostęp do jakichkolwiek 

formularzy medycznych i kwestionariuszy oraz testów medycznych, 

serologicznych lub podobnych, ponieważ ich wyniki podlegają tajemnicy 

lekarskiej. Pracodawca może jedynie przetwarzać informacje o tym, czy 

pracownik jest zdolny do pracy – tak jak w przypadku wszystkich innych 

jednostek chorobowych. 

 CNIL nie zezwala na organizowanie przez pracodawcę kampanii 

nakłaniających do przeprowadzenia testów na COVID-19.  

 Co dosyć interesujące, CNIL stoi na stanowisku, że samo 

mierzenie temperatury pracownika nie jest przetwarzaniem danych. 

Dopiero zapisanie wyniku pomiaru, prowadzenie swoistego „dziennika” 

stanowiłoby działanie, które jest regulowane przez RODO. Francuski 

organ uznał, że sam pomiar temperatury jest dopuszczalny jako 

niestanowiący operacji przetwarzania danych, natomiast zabronione jest 

jakiekolwiek utrwalanie wyników. Zabronione jest także 

zautomatyzowane pobieranie temperatury podczas wejścia na teren 

obiektu za pomocą tzw. bramek termalnych. 

 3.5. Hiszpania 

Sytuacja epidemiologiczna 

 Hiszpania jest jednym z najmocniej doświadczonych przez 

koronawirusa krajów w Unii Europejskiej. Zachorowało tam ponad  

290 tys., zmarło natomiast łącznie ponad 27 tys. osób. Odnotowano także 

bardzo wysoką śmiertelność – 581 zgonów na 1 mln mieszkańców.  

Typ badanej regulacji 

 Hiszpański organ nadzorczy la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD) pod koniec kwietnia 2020 roku opublikował komunikat 
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dotyczący mierzenia temperatury w miejscach pracy, sklepach oraz 

innych przybytkach
8
. Mimo nazwy, dokument ten zawierał także wska-

zówki ogólne odwołujące się do zasad związanych z przetwarzaniem 

danych szczególnie chronionych. 

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Zgodnie ze stanowiskiem AEPD, pracodawca może zmierzyć 

temperaturę każdej osoby, która wchodzi na teren zakładu pracy, o ile 

przeprowadzono analizę, z której wynika, że jest to rozwiązanie 

niezbędne i adekwatne do potencjalnego zagrożenia. Zabronione jest 

jakiekolwiek utrwalanie wyników pomiaru. Według wytycznych AEPD, 

pomiar temperatury powinien przeprowadzić wyłącznie powołany do 

tego personel medyczny, a sama czynność powinna dodatkowo 

uwzględniać regulacje z zakresu medycyny pracy. 

 Inaczej niż CNIL, organ hiszpański stoi na stanowisku, że sam 

pomiar temperatury już stanowi operację przetwarzania danych 

osobowych i konieczne jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony 

danych zgodnie z art. 35 RODO (popularnie stosuje się akronim angielski 

- ang. Data Privacy Impact Assessment, DPIA). Chociaż komunikat 

AEPD koncentruje się na temacie pomiaru temperatury, radzi się 

również, aby DPIA objęło wszystkie inne środki podjęte przez 

pracodawcę w celu zwalczania COVID-19, np. organizowanie testów 

krwi lub zadawanie pytań o symptomy choroby – a więc można 

domniemywać, że organ nadzorczy nie wyklucza z góry takich czynności 

jako niezgodnych z RODO. 

 3.6. Holandia 

Sytuacja epidemiologiczna 

 W 17-milionowej Holandii zachorowało ponad 48,6 tys. osób. 

Zmarło łącznie ponad 6 tys. osób. Mimo sąsiedztwa i podobieństwa do 

Belgii, śmiertelność była o wiele niższa – 351 zgonów na 1 milion 

mieszkańców (w porównaniu do 845 zgonów na 1 mln mieszkańców  

w Belgii). 

                                                      
8
 Strona hiszpańskiego organu nadzorczego, https://www.aepd.es/es/prensa-y-

comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos, 

„Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de 

comercios, centros de trabajo y otros establecimientos”, dostęp: 11.06.2020. 
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Typ badanej regulacji 

 Holenderski organ nadzorczy opublikował swoje wytyczne 

dwukrotnie w marcu 2020 roku na swojej stronie internetowej. Mają one 

formę krótkiego komunikatu wraz ze szczegółową sekcją pytań  

i odpowiedzi
9
.  

 Pierwsza wersja wytycznych była dalece restrykcyjna  

i w zasadzie zakazywała pracodawcy wykonywania jakichkolwiek 

czynności przetwarzania danych osobowych w związku z COVID-19, 

uznając, że tylko organy państwowe oraz placówki medyczne mogą 

wykonywać takie działania. Nowa wersja, zaktualizowana pod koniec 

marca 2020 roku nadal zawiera najdalej idące ograniczenia spośród 

wytycznych przyjętych we wszystkich krajach członkowskich UE. 

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Zgodnie z wytycznymi holenderskiego organu, dozwolone 

działania pracodawcy są bardzo ograniczone. Sprowadzają się w zasadzie 

do bierności. Pracodawcy mogą poprosić swoich pracowników  

o monitorowanie własnego zdrowia, w tym w godzinach pracy. Na 

przykład pracownicy mogą być zobowiązani do monitorowania własnej 

temperatury ciała, jednak muszą robić to samodzielnie i nie są zmuszani 

do podawania wyników pomiaru.  

 O zdolności do pracy decydować powinien co do zasady jedynie 

lekarz. W drodze wyjątku holenderski organ ochrony danych uważa, że 

pracodawcy mogą odesłać chorych pracowników do domu, jeśli 

wykazują oni objawy przeziębienia lub grypy, lub gdy pracodawca ma 

„wątpliwości” (cudzysłów użyty w oryginale), czy pracownik jest 

zarażony koronawirusem, czy nie. Alternatywą, która została już 

zasugerowana w pierwszej wersji wytycznych, jest skierowanie 

pracowników do lekarza. 

  

 

                                                      
9

 Strona holenderskiego organu nadzorczego, https://autoriteitpersoonsge-

gevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-werknemer#mag-ik-mij-

n-werknemers-controleren-op-corona-7677, „Mijn zieke werknemer”, dostęp: 

11.06.2020. 
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 3.7. Irlandia 

Sytuacja epidemiologiczna 

 W Irlandii potwierdzono ponad 25 tys. przypadków zakażenia 

SARS-CoV-2. Zmarło ponad 1,7 tys. osób. Śmiertelność okazała się 

identyczna, jak w Holandii - 351 zgonów na 1 milion mieszkańców. 

Typ badanej regulacji 

 W Irlandii funkcjonują dwa rodzaje aktów związanych  

z tematyką artykułu: po pierwsze, organ nadzorczy opublikował 6 marca 

2020 roku na swojej stronie internetowej serię praktycznych pytań  

i odpowiedzi
10

, po drugie – rząd Irlandii 8 maja 2020 roku opublikował 

„Protokół Bezpiecznego Powrotu do Pracy”
11
. Protokół opracowano  

w wyniku dyskusji na Forum Ekonomicznym Pracodawców Pracy 

(LEEF), które stanowi forum wysokiego szczebla dialogu pomiędzy 

rządem, związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców na 

temat strategicznych kwestii krajowych. Jest to dokument ogólny, mający 

zastosowanie do wszystkich sektorów przemysłu. Jego celem nie jest 

zakazanie wprowadzania dalszych szczególnych środków  

w poszczególnych sektorach lub miejscach pracy, o ile wzmacniają one 

środki określone w protokole. Nie jest to dokument o randze ustawy lub 

rozporządzenia, i mimo udziału rządu ma raczej charakter podobny do 

samoregulacji. 

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Jak już wskazano wyżej, wytyczne organu nadzorczego mają 

charakter pytań i odpowiedzi. Ich celem jest udzielenie pracodawcom 

praktycznych wskazówek w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Organ wskazuje, iż pracodawcy mają obowiązek ochrony zdrowia swoich 

pracowników i zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy. Z tego 

powodu dopuszczalne jest proszenie pracowników i odwiedzających  

o poinformowanie, czy odwiedzili obszar dotknięty epidemią lub czy 

doświadczają objawów choroby. Wdrożenie bardziej rygorystycznych 

                                                      
10

 Strona irlandzkiego organu nadzorczego, https://dataprotection.ie/en/news-

media/blogs/data-protection-and-covid-19, „Data Protection and COVID-19”, 

dostęp: 11.06.2020. 
11

 Strona rządu Republiki Irlandii, https://dbei.gov.ie/en/Publications-

/Publication-files/Return-to-Work-Safely-Protocol.pdf, „Return to Work Safely 

Protocol”, dostęp: 11.06.2020. 
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wymagań, takich jak np. żądanie wypełnienia kwestionariusza nt. stanu 

zdrowia musiałoby mieć silne uzasadnienie oparte na konieczności  

i proporcjonalności oraz na ocenie ryzyka. Ocena ta powinna 

uwzględniać szczególne czynniki organizacyjne, takie jak podróże 

pracowników związanych z ich obowiązkami, obecność osób 

wymagających szczególnego traktowania w miejscu pracy oraz wszelkie 

wskazówki lub wytyczne organów ds. zdrowia publicznego. Inaczej niż 

w przypadku poprzednio omawianych wytycznych holenderskich, organ 

irlandzki dopuszcza więc tego typu działania, o ile mają one 

uzasadnienie.  

 Co interesujące, irlandzki organ nadzorczy wskazuje,  

że pracodawcy mogą wymagać od pracowników poinformowania ich, 

jeśli postawiono im diagnozę medyczną potwierdzającą zarażenie 

COVID-19. Jednocześnie przypomina się, że rejestrowanie wszelkich 

danych o stanie zdrowia musi być uzasadnione i ograniczać się do tego, 

co jest konieczne, aby umożliwić pracodawcy wdrożenie środków  

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

 Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych wytycznych, 

organ irlandzki nie aprobuje informowania współpracowników  

o tożsamości zarażonej osoby. Zespół może być jedynie powiadomiony, 

że doszło do zarażenia, jednak bez identyfikowania żadnej konkretnej 

osoby. 

 Protokół rządowy podejmuje kompleksowo tematykę 

przygotowania miejsc pracy na powrót pracowników, którzy w czasie 

epidemii pracowali zdalnie. Nie koncentruje się więc na ochronie danych 

osobowych, a ogólnie na zalecanych środkach bezpieczeństwa i ochrony 

osobistej. W tym zakresie jednak zawierają się także aspekty istotne  

z punktu widzenia niniejszego artykułu. Wskazówki zawarte w protokole 

nie są sprzeczne z wytycznymi organu ochrony danych. 

 Po pierwsze, protokół zobowiązuje pracodawców do 

prowadzenia dziennika (ang. log) kontaktów oraz pracy grupowej w celu 

ułatwienia śledzenia kontaktów. Należy wdrożyć system rejestrowania 

wizyt pracowników, wykonawców i gości na miejscu. Omawiany 

dokument stanowi więc podstawę przetwarzania danych zawartych  

w takim dzienniku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2  

lit. c oraz h RODO.  
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 Po drugie, analizowany protokół stanowi, że pracodawcy powinni 

wdrożyć pomiary temperatury zgodnie z zaleceniami w zakresie zdrowia 

publicznego. Na dzień złożenia niniejszego artykułu do recenzji nie 

istnieją takie zalecenia, które wymagałyby od pracodawców poddania 

pracowników (poza placówkami opieki zdrowotnej i opieki 

mieszkaniowej) obowiązkowym kontrolom temperatury. Niemniej 

irlandzcy prawnicy są raczej zgodni co do tego, że czynność ta może 

zostać wdrożona, o ile jest niezbędna do powstrzymania epidemii 

koronawirusa oraz przeprowadzono odpowiedni DPIA
12

. 

 3.8. Niemcy 

Sytuacja epidemiologiczna 

 W Niemczech stwierdzono zakażenie wirusem u ponad 187 tys. 

osób. Zmarło łącznie ponad 8,8 tys. osób. Mimo wysokich liczb 

bezwzględnych, powszechnie uznaje się, że Niemcy dobrze poradziły 

sobie z pandemią, głównie z powodu niskiej śmiertelności – 106 zgonów 

na 1 mln mieszkańców, czyli np. 8-krotnie niższej, niż w przypadku 

Belgii i 6-krotnie niższej w porównaniu z Wielką Brytanią. 

Typ badanej regulacji 

 W Niemczech istnieje specyficzna struktura organów ochrony 

danych – każdy land ma swój własny urząd, a oprócz tego na poziomie 

federalnym funkcjonuje Komisarz Federalny ds. Ochrony Danych oraz 

Wolności Informacji (niem. der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit, BfDI), który jest wybierany przez 

Bundestad na pięcioletnią kadencję. Jest organem całkowicie 

niezależnym. Urzędy landowe są niezależnymi organami, które działają 

na poziomie lokalnym. BfDI nie sprawuje nad nimi kontroli, jednak pełni 

rolę przedstawiciela niemieckiego w kontaktach z organami nadzorczymi 

innych państw UE. 

                                                      
12

 Np. strona kancelarii Arthur Cox, https://www.arthurcox.com/COVID-

19/data-protection-and-information-management/data-protection-and-covid-19-

topical-issues-and-what-you-need-to-know/, „Data Protection and COVID-19: 

Topical Issues and What You Need to Know”, dostęp: 11.06.2020. 
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 Komisarz dwukrotnie wydał zalecenia dotyczące omawianego 

tematu za pośrednictwem swojej strony internetowej
13
. Mają one formę 

wskazówek (niem. Hinweise).  

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Wytyczne Komisarza uwzględniają wyjątkowość sytuacji 

związanej z pandemią. Ponieważ COVID-19 jest wysoce zaraźliwą 

chorobą, BfDI dopuszcza, w drodze wyjątku, że pracownicy będą 

zobowiązani przez pracodawcę do powiadomienia go o swojej chorobie. 

Organ zaznacza jednak, iż może to spowodować powstanie dużej ilości 

danych osobowych. Format gromadzenia danych jest zasadniczo 

nieistotny. Dane osobowe są przetwarzane bez względu na to,  

czy pracownik wypełnia kwestionariusz czy przekazuje informacje 

ustnie, np. przełożonym lub pracownikom HR. Komisarz zaleca 

współpracę ze związkami zawodowymi, aby wypracować mechanizmy 

ochrony prywatności pracowników. W szczególności wskazuje się,  

że umowa ze związkiem zawodowym może stanowić adekwatną 

podstawę prawną do przetwarzania danych o stanie zdrowia 

pracowników. 

 BfDI dopuszcza pytanie pracowników o podróże do miejsc 

objętych epidemią i nie uznaje odpowiedzi za dane szczególnie 

chronione. 

 Rady w zakresie mierzenia temperatury są bardzo ostrożne.  

W szczególności zautomatyzowane środki kontroli takie jak np. systemy 

kamer termowizyjnych skutkują przetwarzaniem dużej ilości danych 

osobowych. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i potencjalnie osób 

trzecich. Organ nadzorczy wskazuje, iż w świetle obecnych wątpliwości 

ekspertów co do wartości informacyjnej pomiaru temperatury ciała  

w celu ogólnego ograniczenia zakażeń koonawirusem (wskazuje się,  

że np. zazwyczaj brak jest podwyższonej temperatury w okresie 

inkubacji, a wiele przypadków przebiega łagodnie i całkowicie bez 

                                                      
13

 Strona niemieckiego organu nadzorczego, https://www.bfdi.bund.de/DE/Info-

thek/Pressemitteilungen/2020/07_Empfehlungen_Datenschutz_Corona.html, 

„DSK gibt Hinweise zu Datenschutz und Corona”; 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Gesundheit_Soziales/Gesun

dheitSozialesArtikel/Datenschutz-in-Corona-Pandemie.html?nn=5217154, 

„Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten durch Arbeitgeber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-

Pandemie”, dostęp: 11.06.2020. 
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gorączki), wątpliwe jest, czy można dostatecznie uzasadnić 

wprowadzenie takich obowiązkowych środków ochrony w stosunku do 

pracowników. Komisarz wskazuje ponadto, że takie działania mogą być 

wykonywane wyłącznie przez personel medyczny, który musi 

przestrzegać tajemnicy lekarskiej.  

 Co więcej, wszelkie tego typu czynności doznają dalej idących 

ograniczeń jeśli chodzi o osoby postronne, np. klientów czy dostawców 

odwiedzających biuro. Zgodnie z wytycznymi, „obecnie wydaje się 

nierealistyczne, że kontrole wykonywane na wejściu do obiektów 

włącznie z pomiarami temperatury odwiedzających są dopuszczalne 

zgodnie z surowymi wyjątkami, które mają zastosowanie w ramach 

RODO”, chyba że osoba taka wyrazi na to zgodę. Oczywiście 

zastosowanie mają wszystkie wymogi dotyczące udzielania zgody na 

przetwarzanie danych, w tym w szczególności nakaz, by zgoda była 

dobrowolna, co trudno byłoby wykazać w praktyce w sytuacji, gdy dana 

osoba musi wejść do budynku, aby wykonać swoje czynności zawodowe 

(np. klient negocjujący umowę, dostawca wykonujący zakontraktowaną 

usługę).  

 BfDI opracował także wskazówki koncentrujące się na pracy 

zdalnej pracowników – w tym zakresie radzi w szczególności o zadbanie 

o odpowiednie rozdzielenie tego, co prywatne od tego, co służbowe. 

Porady dotyczą sytuacji zarówno korzystania przez pracownika ze 

służbowego sprzętu do załatwiania prywatnych spraw, jak i korzystania 

np. z osobistego laptopa lub telefonu do wykonywania obowiązków 

pracowniczych (to drugie nie jest rekomendowane, gdyż niesie istotne 

ryzyka dla praw i wolności pracownika).  

 3.9. Polska  

Sytuacja epidemiologiczna 

 Łączna liczba osób zakażonych w Polsce SARS-CoV-2 to – 

według danych Ministerstwa Zdrowia – ponad 29 tys. osób
14

. Liczba 

ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrosła do ponad 1,2 tys. osób. 

Śmiertelność wyniosła 32 osoby na 1 mln mieszkańców (podobnie jak  

w przypadku Czech), chociaż porównując te liczby z krajami 

                                                      
14

Strona Euractiv.pl, https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-

obrona/news/koronawirus-sytuacja-w-polsce-europie-i-na-swiecie-aktualizacja, 

„Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie”, dostęp: 14.06.2020. 
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zachodnioeuropejskimi, powtarzały się zarzuty o błędy metodologiczne  

i zbyt niską liczbę wykonanych testów.  

Typ badanej regulacji 

 Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) wydał kilka 

wytycznych dotyczących omawianego tematu. Wymienić należy: ogólne 

oświadczenie Prezesa UODO z 12 marca 2020 roku
15

, wytyczne doty-

czące wykonywania pracy zdalnej z 18 marca 2020 roku
16

 oraz spraw-

dzania temperatury z 5 maja 2020 roku
17

 Wszystkie komunikaty opubli-

kowano za pośrednictwem strony internetowej.  

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Wydaje się, że UODO przyjął podobne podejście, co francuski 

CNIL jeśli chodzi o kwestię, które operacje można nazwać 

przetwarzaniem danych osobowych. W komunikacie zawarto 

stwierdzenie, iż „w sytuacji kiedy będzie dokonywany np. pomiar 

temperatury ciała danej osoby, czy też będą gromadzone dane dotyczące 

jej stanu zdrowia, a następnie informacje te będą utrwalane, 

przekazywane i gromadzone, wówczas będzie następowało przetwarzanie 

szczególnej kategorii danych osobowych”. A contrario wywodzić można, 

iż jeśli dane nie są utrwalane, przekazywane i gromadzone, nie mamy do 

czynienia z przetwarzaniem danych osobowych i RODO nie znajduje 

zastosowania. 

 Jest to istotna wskazówka dla pracodawców. Oznacza to,  

że np. pomiar temperatury bez zapisywania wyników czy pytanie  

o symptomy choroby bez utrwalania informacji byłoby co do zasady 

dopuszczalne. Nawet jeśli jednak pracodawca chciałby takie informacje 

gromadzić, zdaniem UODO przepisy Rozporządzenia nie sprzeciwiają 

się przetwarzaniu danych pracowników i gości w zakresie mierzenia 

temperatury czy wdrażania kwestionariusza z objawami chorobowymi – 

dane takie można przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

UODO wskazał w szczególności, że podstawą prawną przetwarzania 

                                                      
15

 Strona polskiego organu nadzorczego, https://uodo.gov.pl/pl/138/1456, 

„Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa”, dostęp: 11.06.2020. 
16

 Strona polskiego organu nadzorczego, https://uodo.gov.pl/pl/138/1459, 

„Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej”, dostęp: 11.06.2020. 
17

 Strona polskiego organu nadzorczego, https://uodo.gov.pl/pl/138/1516, 

„Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-

19”, dostęp: 11.06.2020. 
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danych w analizowanym kontekście nie może być zgoda osoby, której 

dane dotyczą, gdyż w relacji pracodawca – pracownik co do zasady nie 

ma mowy o swobodzie i dobrowolności.  

 Niemniej, wątpliwym jest, by pracodawca mógł wprowadzać 

takie środki jako obowiązkowe w stosunku do pracownika, o ile nie 

wydano oddzielnej podstawy prawnej dla takiego działania, np. przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego. UODO podkreśla bowiem,  

iż „pracodawca nie może także nakazać pracownikom i tzw. gościom 

wchodzącym na teren zakładu pracy dokonywania pomiaru temperatury. 

W każdym przypadku musi wykazać podstawę prawną, która dawałaby 

takie uprawnienie”. Zauważyć także należy, że przepisy prawa nie 

regulują, jaka wysokość temperatury daje podstawę do stwierdzenia,  

że pracownik jest chory bądź zarażony koronawirusem i nie może 

świadczyć pracy. Taką ocenę może wydać jedynie lekarz.  

 3.10. Węgry 

Sytuacja epidemiologiczna 

 Na Węgrzech zachorowało ponad 4 tys. osób, a 559 zmarło. 

Śmiertelność wyniosła ok. 57 osób na 1 mln mieszkańców. 

Typ badanej regulacji 

 Na Węgrzech przyjęto różnorodne regulacje i wytyczne. 

Pierwsze wytyczne – 10 marca 2020 roku. - wydał organ ochrony danych 

– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
18

. 

Zaktualizowane rady przyjęto 28 kwietnia 2020 roku
19

.  

 Z kolei 4 maja 2020 roku węgierski rząd przyjął dekret  

nr 179/2020, w którym częściowo zawieszono stosowanie RODO
20
. Była 

                                                      
18

 Strona węgierskiego organu nadzorczego, https://www.naih.hu/files/NAIH-

_2020_2586.pdf, dostęp: 12.06.2020. 
19

 Strona węgierskiego organu nadzorczego, https://naih.hu/files/Adatved_all-

asfoglalas_NAIH-2020-3649.pdf, dostęp: 12.06.2020. 
20

 Strona Wolters Kluwer, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A200-

0179.KOR, “179/2020. (V. 4.)”; strona kancelarii CMS, https://www.cms-

lawnow.com/ealerts/2020/05/hungarian-government-overwrites-the-gdpr-in-its-

covid-19-state-of-emergency-decree?cc_lang=en, „Hungarian government 

overwrites the GDPR in its COVID-19 state-of-emergency decree”, dostęp: 

12.06.2020. 
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to sytuacja bez precedensu od czasu przyjęcia Rozporządzenia oraz 

wprost niezgodna ze stanowiskiem przewodniczącej EROD, według 

której żadne postanowienia RODO nie przeszkadzają w walce  

z pandemią.  

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Zgodnie z wytycznymi NAIH, pracodawca może podejmować 

szereg środków zapobiegawczych w związku z COVID-19, takich jak 

skierowanie pracownika na wizytę u lekarza zakładowego, zażądanie 

przeprowadzenia tzw. „własnej kwarantanny” lub zakazanie wstępu 

osobom trzecim na teren zakładu. W odniesieniu do kwestii zadawania 

pytań o objawy zarażenia koronawirusem, organ nadzorczy podkreśla,  

że ewentualny kwestionariusz nie może zawierać informacji na temat 

historii zdrowia żadnej osoby, ani nie powinno dołączać się do niego 

żadnej dokumentacji medycznej. 

 W zakresie podstaw prawnych przetwarzania danych, NAIH 

wskazuje na możliwość skorzystania z podstaw wyrażonych  

w przepisach art. 6 ust. 1 e) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz f) (przetwarzanie 

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora) w związku z art. 9  

ust. 2 b) (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków  

i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której 

dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy) RODO. 

 Węgierski organ nadzorczy radzi, że jeśli pracodawcy zdecydują 

się na wprowadzenie obowiązkowych testów diagnostycznych lub 

pomiarów temperatury swoich pracowników, muszą oni przeprowadzać 

je za pośrednictwem osób posiadających odpowiedni zawód medyczny. 

W zaktualizowanych wytycznych NAIH dopuścił także „organizowanie” 

testów przez dział kadr (HR). Oznacza to, że co do zasady pracodawca 

może takie badania wprowadzać, nawet obligatoryjnie. Organ nadzorczy 

dalej wskazywał, że pracodawca przeprowadzający tego typu testy musi 

wykonać DPIA – pozytywny wynik możliwy będzie jedynie, kiedy 

faktycznie dane stanowisko wymaga takich działań, np. kiedy pracownik 

kontaktuje się bezpośrednio z klientami i jest przez to narażony  

w wyższym stopniu na infekcję. 

 Co interesujące, NAIH przypomniał, iż obowiązkiem pracownika 

jest poinformowanie swojego pracodawcy i wszelkich innych osób 
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trzecich, z którymi ma kontakt w pracy, o wszelkich zagrożeniach dla 

zdrowia, w tym o zarażeniu lub wcześniejszym kontakcie z osobą 

zarażoną. Oznacza to implicite, że pracodawca może otrzymać  

i przetwarzać takie dane o stanie zdrowia. 

 Dekret rządowy nr 179/2020 wprowadza na terenie Węgier stan 

wyjątkowy oraz zawiesza stosowanie art. 15-22 RODO wraz  

z dodatkowymi obostrzeniami, o ile przetwarzanie danych podejmowane 

jest w zakresie przeciwdziałania pandemii. W zasadzie chodzi  

o zawieszenie pewnych praw osoby, której dane dotyczą,  

np. administratorzy danych nie będą mieli obowiązku przekazania 

„pełnej” klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 i 14 RODO; ogranicza 

się także prawo osób do wnoszenia skarg do organu nadzorczego. 

 3.11. Włochy 

Sytuacja epidemiologiczna 

 Włochy były najbardziej doświadczonym przez koronawirusa 

krajem w Europie. Patogen wykryto tam już u ponad 236 tys. osób 

(więcej przypadków wykryto jedynie w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii),  

a zmarło ponad 34 tys. osób (najwięcej w Europie). Co więcej, epidemia 

była bardzo skoncentrowana na północnym obszarze kraju, co jest dosyć 

istotne w kontekście interpretowania statystyk. 

 Włoskie Ministerstwo Zdrowia i krajowy Instytut Zdrowia 

podały, że epidemia wygasa (we wszystkich regionach wskaźnik 

zakaźności wynosi poniżej 1), jednak zakażenia wciąż wykrywa się 

niemal w całym kraju i możliwe jest tworzenie się nowych ognisk 

choroby. Po przeanalizowaniu danych z pierwszego tygodnia czerwca, 

szczególne zaniepokojenie ekspertów budzi sytuacja w regionach 

Lombardii, Apulii i Lacjum
21

. 

Typ badanej regulacji 

 Regulacje przyjęte we Włoszech zmieniały się istotnie w czasie, 

wraz z rozwojem pandemii i pogarszającą sytuacją na północy kraju. 

Pierwsze wytyczne organu nadzorczego – Garante per la Protezione dei 

Dat Personali (Garante) - były dosyć restrykcyjne, następnie je 

                                                      
21

 „Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie…”, op.cit. 
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łagodzono. Wytyczne wydawano w formie „protokołów”
22
. Rząd Włoch 

przyjął tzw. protokół przeciwepidemiczny 24 kwietnia 2020 roku
23

 wraz 

z uzupełniającym go dekretem premiera
24
, a Garante zaktualizowała 

swoje wytyczne na stronie internetowej w formie pytań i odpowiedzi
25

. 

Samorząd Lombardii, która najbardziej ucierpiała w wyniku 

koronawirusa, przyjął własne wytyczne w formie rozporządzenia 

lokalnego nr 546 w dniu 13 maja 2020 roku, które nakazywały 

wszystkim pracodawcom mierzenie temperatury pracowników
26

. Na 

dzień złożenia niniejszego artykułu do recenzji wytyczne organu ochrony 

danych, samorządowe oraz rządowe nie są do końca ze sobą spójne.  

Treść regulacji w zakresie działań pracodawcy 

 Jak wspomniano wyżej, regulacje włoskie istotnie zmieniały się 

w czasie wraz z rozwojem epidemii. Prześledzenie zmian oraz ich 

przyczyn wraz z licznymi nieścisłościami wymagałoby osobnego 

artykułu, z tego powodu w dalszej części ujęto jedynie najbardziej 

aktualne wytyczne. 

 Największe zmiany dotyczyły kwestii pomiarów temperatury. 

Według ostatnich wytycznych, pracodawca może, lub w niektórych 

rejonach musi zmierzyć temperaturę pracownikom oraz innym osobom 

                                                      
22

 Strona włoskiego organu nadzorczego, https://f.datasrvr.com/fr1/220/12875/-

Protocollo.pdf, „Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro”, dostęp: 12.06.2020. 
23

 Strona rządu Republiki Włoch, https://www.lavoro.gov.it/notizie/Do-

cuments/Protocollo-24-aprile-2020-condiviso-misure-di-contrasto%20Covid-

19.pdf, dostęp: 12.06.2020. 
24

 Strona FAO, http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-

FAOC194804/, „Decree of the President of the Council of Ministers 26 April 

2020 further implementing provisions of the Decree-Law February 23, 2020, n. 

6, containing urgent measures regarding the containment and management of the 

epidemiological emergency from COVID-19, applicable on the whole national 

territory”, dostęp: 12.06.2020. 
25

 Strona włoskiego organu nadzorczego, https://www.garanteprivacy.it/temi/co-

ronavirus/faq#healt-emergency, „COVID-19: FAQs developed by the Italian 

data protection authority”, dostęp: 12.06.2020. 
26

 Strona samorządu Lombardii, https://www.regione.lombar-

dia.it/wps/wcm/connect/242f8d10-eebf-48d0-826b-f27cfc68a52e/ordinanza+54-

6+del+13_05_2020.pdf?MOD=AJPERES, „Ordinanza n. 546”, dostęp: 

12.06.2020. 
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postronnym wchodzącym na teren zakładu – powinien robić to personel 

co najmniej przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Jeśli 

temperatura wynosi 37,5°C lub więcej, dostęp do miejsca pracy zostanie 

zabroniony. W takim przypadku pracownik będzie musiał zostać 

chwilowo odizolowany i będzie musiał skontaktować się z lekarzem  

w celu uzyskania dalszych instrukcji. Dodatkowo, jeśli temperatura 

przekroczy wskazaną granicę, pracodawca będzie miał obowiązek 

zapisać wynik pomiaru, aby udokumentować powód niedopuszczenia 

pracownika do pracy. 

 Pracownicy, którzy źle się czują w pracy, mają kaszel lub 

duszności, będą musieli natychmiast poinformować o tym swojego 

kierownika HR. 

 Garante dopuszcza odbieranie oświadczeń od pracowników 

potwierdzających, że nie mieli oni kontaktu z innymi osobami, które 

uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19 lub nie podróżowali do 

zainfekowanych obszarów. Dane te powinny być gromadzone wyłącznie 

w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa. Przykładowo, Garante 

nie zaleca ujawniać innym tożsamości osoby, która uzyskała wynik 

pozytywny testu na COVID-19. Informacje takie ujawniać mogą jedynie 

osoby wykonujące zawód medyczny, o ile jest to konieczne do wdrożenia 

środków prewencyjnych.  

4. Podsumowanie i weryfikacja tezy 

 Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie,  

iż w zasadniczej części potwierdzono tezę, że pomimo obowiązku 

nałożonego na organy ochrony danych osobowych w przepisie art. 51  

ust. 2 RODO dotyczącego zapewnienia spójnego stosowania 

Rozporządzenia na terenie UE, organy te interpretowały przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych w odmienny sposób w odniesieniu 

do możliwych działań pracodawców ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie rozprzestrzeniania COVID-19. Podejście organów 

ochrony danych osobowych nie tylko różniło się – niekiedy skrajnie – 

pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi UE; w niektórych 

przypadkach ewoluowało ono istotnie w czasie w obrębie danego 

państwa. Jednakże, pewne obszary charakteryzowało spójne podejście.  

 Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że sytuacja 

epidemiologiczna nie wpłynęła w istotny sposób na typ regulacji,  

jej zakres tematyczny ani dopuszczalność rozwiązań. Państwa o podobnie 
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złej sytuacji epidemiologicznej (np. Włochy, Hiszpania i Belgia) przyjęły 

zasadniczo różne podejścia. Niektóre kraje o bardzo niskiej liczbie 

zachorowań dopuszczały daleko idące działania. Przykładem mogą być 

Węgry, które zawiesiły stosowanie niektórych przepisów RODO  

i generalnie zezwoliły pracodawcom na stosowanie większości 

proponowanych rozwiązań. Najbardziej restrykcyjne podejście cechuje 

holenderski organ nadzorczy, mimo stosunkowo nienajlepszej sytuacji 

epidemiologicznej.  

 Wydaje się, że istotny wpływ na zakres dopuszczalnych 

czynności pracodawcy ma jedynie typ regulacji. Z reguły organy ochrony 

danych są bardziej konserwatywne w interpretacji RODO, natomiast 

przyjęte protokoły czy dekrety rządowe lub samorządowe zezwalały 

pracodawcom na podejmowanie rozwiązań ingerujących mocniej  

w prywatność pracowników (jak w przypadku Irlandii, Węgier oraz 

Włoch).  

 Wytyczne organów nadzorczych nie były spójne w odniesieniu 

do możliwości pytania o symptomy choroby, o historię podróży oraz  

o prowadzenie rejestru chorych lub osób przebywających na 

kwarantannie. W części badanych krajów takie rozwiązania dopuszczono 

w zasadzie bez specjalnych warunków, w innych podkreślono, że takie 

czynności może wykonywać jedynie personel medyczny  

(co w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wyklucza 

zastosowania danego środka, gdyż nie mogą sobie one pozwolić na 

zatrudnienie lekarza zakładowego); w jeszcze kolejnych rekomendowane 

działania zostały oparte o zasadę dobrowolności lub explicite 

wykluczone.  

 Wydaje się, że największa niespójność charakteryzowała 

podejście do wykonywania pomiarów temperatury. Najczęściej stawiano 

warunek wykonywania go przez personel medyczny lub nieutrwalania  

w żaden sposób wyników. Według podejścia niektórych organów sama 

czynność pomiaru jako taka nie stanowi przetwarzania danych 

osobowych, o ile wynik nie zostanie nigdzie zapisany (explicite francuski 

CNIL, implicite polski UODO). Jednocześnie we Włoszech, kraju 

najbardziej dotkniętym epidemią, wprowadzono wręcz wymóg pomiarów 

temperatury oraz rejestrowania wyniku w przypadku przekroczenia  

37,5 ° C.  

 Organy nadzorcze były najbardziej ostrożne w kwestii 

dopuszczalności skierowania pracowników na wykonanie testów 
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diagnostycznych z krwi. Nawet jeśli zezwolono na takie działanie, 

zaznaczano, że testy takie musi wykonać personel medyczny. Niemniej, 

niektóre kraje zakazały w ogóle wprowadzania takich wymogów  

w stosunku do pracowników. 

 W zasadzie jedynym obszarem, gdzie w wyniku analizy 

stwierdzono spójność, była kwestia dopuszczalności informowania 

współpracowników o tożsamości zarażonej osoby. Wszystkie organy 

nadzorcze w swoich wytycznych radziły, aby w miarę możliwości nie 

ujawniać danych mogących zidentyfikować chorego, a jeśli byłoby to 

nieuniknione – aby zapewnić możliwie jak najdalej idące środki w celu 

chronienia jego prywatności i godności. Jednocześnie jest to w zasadzie 

jedyne konkretne działanie, które zostało skomentowane przez EROD  

w marcowym oświadczeniu. Oznacza to, spójność na poziomie UE 

zapewniło jedynie zajęcia stanowiska przez organ unijny, nawet jeśli 

oświadczenie EROD miało charakter niewiążący.  

 Podsumowanie środków, o których traktują badane akty prawne 

znajduje się w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Wynik analizy wytycznych dot. ochrony danych osobowych 

pracowników w kontekście zwalczania COVID-19 
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Sytuacja 

epidem. 
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Śred-
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Dobra Dobra Zła 

Typ regulacji 

 

Soft 

law 

Soft 

law 

Soft 

law 

Soft 

law 

Soft 

law 

Soft 

law + 

prot. 

rząd-

owy 

Soft 

law 

Soft 

law 

Soft law 

+ 

dekret 

rządowy 

Soft 

law + 

dekret 

loka-

lny i 

rząd-

owy 

Pytanie  

o symptomy 

Tak – 

med. 

Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak 

Pytanie  

o historię 

podróży 

Dobro-

wolne 

Tak - - Nie Tak - - Tak Tak 
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Mierzenie temp. 

 

Tak – 

med. 

Tak – 

med. 

Dobro-

wolne 

Tak Tak – 

med. 

Dobro-

wolne 

Tak Tak – 

med. 

Dobro-

wolne 

Tak – 

med. 

Tak 

Prowadzenie 

rejestru 

chorych 

Tak – 

med. 

- Tak – 

med. 

- Nie Tak Tak Tak Tak – 

med. 

Tak 

Informowanie 

współ-

pracowników 

Tak, 

bez 

D.O. 

Tak, 

bez 

D.O. 

Tak, 

bez 

D.O. 

- Nie Tak, 

bez 

D.O. 

- - - Tak, 

bez 

D.O. 

Testy 

diagnostyczne 

- Tak – 

med. 

Dobro-

wolne 

Nie Tak – 

med. 

 

Nie - - - Tak – 

med. 

Tak – 

med. 

 

 

Legenda: 

Tak – med – oznacza, że dana czynność może zostać wykonana jedynie 

przez personel medyczny, np. lekarza zakładowego. 

Dobrowolne – oznacza, że pracodawca nie może zmusić pracownika do 

danej czynności, a jedynie może go do niej zachęcać. 

Tak, bez D.O. – oznacza, że pracodawca może wykonać daną czynność 

po zanonimizowaniu danych osobowych, tj. bez ujawniania tożsamości 

pracownika. 

Źródło: opracowanie własne 

 Podsumowując, na dzień złożenia niniejszej pracy do recenzji 

(14.06.2020 r.) wytyczne wciąż są niespójne, mimo tego, że pandemia 

trwa już kilka miesięcy. RODO było interpretowane w odmienny sposób, 

jednak konserwatyzm wytycznych nie był w zasadzie powiązany ze 

stopniem nasilenia epidemii w danym państwie. Nie wydano także 

szczegółowych wytycznych na poziomie europejskim w badanym 

obszarze. Stawia to pod znakiem zapytania mechanizmy rządzące 

wymianą informacji między krajowymi organami ochrony danych,  

a także rolę Europejskiej Rady Ochrony Danych.  
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Abstrakt  

 W niniejszym artykule podjęto próbę analizy działalności 

legislacyjnej w Unii Europejskiej w kontekście proponowanych zmian 

dotyczących unijnego rynku pracy. W tym kontekście zostały 

przedstawione prawno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa 

mając na uwadze zarówno państwa członkowskie, jak i samych obywateli 

Unii Europejskiej. Głównym celem badawczym postawionym w pracy 

jest odpowiedź na pytanie czy proponowane uregulowania prawne 

przyjęte przez Komisję Europejską są efektywne z punktu widzenia 

europejskiego prawa pracy i będą w stanie przyczynić się do ograniczenia 

poziomu bezrobocia i wykluczenia społecznego na obszarze całej UE.  

W pracy postawiono dwie hipotezy badawcze. Pierwszą z nich jest 

stwierdzenie, że propozycje legislacyjne autorstwa KE przyczynią się do 

poprawy sytuacji na europejskim rynku pracy. Druga hipoteza badawcza 

stanowi, że działania podjęte przez instytucje europejskie świadczą  

o wzrastającym poziomie europejskiej solidarności i stanowią istotny 

krok w kierunku dalszej integracji politycznej. Celem weryfikacji 

niniejszych hipotez badawczych autorka poddała analizie szereg 

wniosków ustawodawczych oraz aktów prawa pochodnego bezpośrednio 

skorelowanych z problematyką unijnego prawa pracy.  

Słowa kluczowe:  

rynek pracy Unii Europejskiej, koronawirus, bezrobocie, pracownicy 

delegowani, walka z kryzysem, proces ustawodawczy 
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Abstract  

 This article attempts to analyze legislative activity in the 

European Union in the context of proposed changes to the EU labor 

market. In this context, the legal and economic effects of the coronavirus 

pandemic have been presented, bearing in mind both the Member States 

and the citizens of the European Union themselves. The main research 

goal set in the work is to answer the question whether the proposed legal 

regulations adopted by the European Commission are effective from the 

point of view of European labor law and will be able to contribute to 

reducing the level of unemployment and social exclusion throughout the 

EU. Two research hypotheses were put forward in the paper. The first is 

that the legislative proposals by the EC will improve the situation on the 

European labor market. The second research hypothesis is that the actions 

taken by the European institutions testify to the growing level of 

European solidarity and constitute an important step towards further 

political integration. In order to verify these research hypotheses, the 

author analyzed a few legislative proposals and secondary legislation 

directly correlated with the issues of EU labor law. 

Key words:  

European Union labor market, coronavirus, unemployment, posted 

workers, fight against the crisis, legislative process 

 

Wstęp  

 Unia Europejska (UE) od wielu lat zmaga się z kryzysami, które 

stanowią zagrożenie dla podstaw jej egzystencji. Począwszy od 2008 r., 

elity europejskie podjęły walkę ze skutkami światowego kryzysu 

finansowego-gospodarczego, który przyczynił się do wybuchu kryzysu 

zadłużeniowego w niektórych państwach należących do strefy euro, 

ujawniając tym samym słabości instytucjonalne Eurolandu. W 2014 r. 

rozpoczęły się jedne z najpoważniejszych od czasów zakończenia zimnej 

wojny kryzysy geopolityczne będące następstwem wybuchu wojny na 

Ukrainie oraz utworzeniem Państwa Islamskiego. W 2015 r. doszło 

natomiast do wybuchu kryzysu migracyjnego, stanowiącego jeden  

z największych tego typu zjawisk w skali globalnej. Obywatele UE 

zmagają się równocześnie z tzw. kryzysem tożsamościowym, czego 

doskonałym odzwierciedleniem jest decyzja Wielkiej Brytanii  
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o opuszczeniu struktur UE
1
. Równorzędnie UE prowadzi walkę ze 

zmianami klimatu, oferując szeroki pakiet inicjatyw o charakterze 

prawnym, wdrażanych we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej, 

które w dłuższej perspektywie czasu mają doprowadzić do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

odpowiedniego poziomu konkurencyjności przemysłu europejskiego
2
. 

 Niemniej jednak bezprecedensowym wyzwaniem dla państw 

członkowskich i samej UE jest kryzys koronawirusowy, którego rozmiar 

i zasięg wymagają niespotykanej dotychczas reakcji zarówno pod 

względem skali oraz szybkości, jak i solidarności. Pandemia COVID-19, 

powszechnie znana jako pandemia koronawirusa, jest nie tylko 

poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, lecz również dla 

samych obywateli, społeczeństw i gospodarek. Kryzys ten ma istotny 

wymiar ludzki oraz poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze, 

dlatego ważne jest by UE działała wspólnie z państwami członkowskimi 

w duchu solidarności, podejmując wysiłki nie tylko na rzecz 

powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, lecz również działania 

mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym  

i minimalizowanie coraz bardziej widocznych skutków społecznych.  

 Pandemia COVID-19 jest poważnym zagrożeniem dla sprawnego 

funkcjonowania gospodarki europejskiej. Szacuje się, że w wyniku 

pandemii poziom realnego PKB w Europie może r. spaść w ciągu 

najbliższych kilku miesięcy do wartości poniżej zera. Dlatego też 

kluczowe znaczenie dla łagodzenia skutków gospodarczych we 

wszystkich państwach należących do UE będzie miała natychmiastowa  

i skoordynowana reakcja wszystkich instytucji unijnych i państw 

członkowskich UE
3
.  

                                                      
1
 J. J. Węc, Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012-2016, 

„Politeja” 2016, nr 6, s. 200-201. 
2
 European Commision, Communication from the Commission to the European 

Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and 

Social Committee and The Committee of the Regions, The European Green Deal, 

Brussels, 11.12.2019 COM (2019) 640 final.  
3
 Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady 

Europejskiej, Rady, Europejskiego Banki Centralnego, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego i Eurogrupy, Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię 

COVID-19, Bruksela, 13.3.2020 r. COM (2020) 112 final, s. 2.  
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 Analizują załamanie gospodarczy spowodowane pandemią 

koronawirusa można wyodrębnić jego cztery podstawowe wymiary: po 

pierwsze, wstrząs będący następstwem spadku aktywności gospodarczej 

Chin, po drugie, szok podażowy dla gospodarki europejskiej wynikający 

z zakłócenia łańcuchów dostaw oraz nieobecnością w miejscu pracy; po 

trzecie, szok popytowy dla gospodarki europejskiej będący konsekwencją 

drastycznego spadku popytu wśród konsumentów, a także negatywnym 

oddziaływaniem niepewności w kontekście planów inwestycyjnych, po 

czwarte, wstrząs wynikający z ograniczenia płynności przedsiębiorstw. 

Mimo że wstrząs gospodarczy będzie miał charakter tymczasowy, 

konieczne jest podjęcie działań zmierzających do jego możliwe jak 

najszybszego ograniczenia tak by nie zaszkodził on trwale gospodarkom 

europejskim. Jest to szczególnie istotne mając na uwadze to, że skutki 

gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich UE są z dnia na 

dzień coraz bardziej zauważalne. Implikacje te są odczuwalne już w całej 

gospodarce, a szczególnie w sytuacjach, w których konieczne jest 

zamknięcie całych zakładów pracowniczych celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa
4
.  

 Głównym celem badawczym niniejszego artykułu jest odpowiedź 

na pytanie, czy proponowane zmiany prawne zaproponowane na 

poziomie wspólnotowym są efektywne z punktu widzenia europejskiego 

prawa pracy. W tym kontekście zostaną poddane analizie wnioski 

legislacyjne Komisji Europejskiej (KE) oraz akty prawa pochodnego 

przyjęte przez Parlament Europejski (PE) oraz Radę Unii Europejskiej 

(Rada). W ślad za niniejszym celem badawczym przyjęto następujące 

hipotezy badawcze. Pierwszą z nich jest stwierdzenie, że propozycje 

legislacyjne autorstwa KE przyczynią się do poprawy sytuacji na 

europejskim rynku pracy. Druga hipoteza badawcza stanowi, że działania 

podjęte przez instytucje europejskie świadczą o wzrastającym poziomie 

europejskiej solidarności i stanowią istotny krok w kierunku dalszej 

integracji politycznej. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu  

o paradygmat pragmatyczny oraz trzy metody jakościowe: analizę 

instytucjonalno-prawną, analizę systemową oraz studium przypadku.  

Walka z bezrobociem 

 Pandemia koronawirusa stanowi poważne wyzwanie dla 

sprawnego funkcjonowania europejskiego rynku pracy bowiem ustanie 

produkcji i spadek sprzedaży w wielu sektorach gospodarki ma 

                                                      
4
 Ibidem, s. 2, 3.  
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negatywny wpływ na zatrudnienie osób fizycznych i prywatnych.  

W związku z tym państwa członkowskie podjęły szereg działań mających 

na celu wsparcie pracowników i pracodawców, którzy stracili bądź mogą 

stracić pracę na skutek pandemii COVID-19. Jednym z najbardziej 

powszechnych rozwiązań przyjętym na poziomie narodowym było 

wprowadzenie przez 17 krajów należących do UE tzw. systemów pracy 

w niepełnym wymiarze czasu, które umożliwiają przejściowe skrócenie 

czasu pracy przy jednoczesnym wsparciu dochodów pracowników.  

Do innych inicjatyw powziętych na poziomie krajowym zaliczyć można 

tymczasowe przedłużenie świadczeń chorobowych, zmianę systemu 

zasiłków dla bezrobotnych oraz wprowadzenie tzw.  telepracy. Działania 

te okazały się jednak niewystarczające do uniknięcia niewspółmiernego 

wpływu kryzysu na dochody i miejsca pracy, o czym świadczy 

wzrastający poziom bezrobocia w każdym państwie członkowskim UE
5
. 

 W tym kontekście należy podkreślić, że według 

Międzynarodowej Organizacji Pracy jedną z najbardziej widocznych 

konsekwencji pandemii koronawirusa będzie drastyczny wzrost 

bezrobocia w skali globalnej o 5, 3 mln, przy założeniu scenariusza 

optymistycznego do nawet 24,7 mln, biorąc pod uwagę scenariusz 

pesymistyczny. Eksperci wskazują, że wzrost ten może być większy niż 

podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2008-2009, w trakcie 

którego bezrobocie zwiększyło się o 22 mln Jest to rezultat zmniejszenia 

wymiaru godzin pracy oraz wynagrodzeń w większości państw na całym 

świecie. Co więcej, osoby samozatrudnione straciły możliwość 

swobodnego świadczenia usług poza granicami swojego kraju
6
.  

 Prognozy KE dotyczące wzrostu bezrobocia na obszarze UE 

pokazują analogiczną tendencję wzrostową w każdym państwie 

członkowskim UE. Szacuje się, że na skutek pandemii COVID-19 stopa 

bezrobocia wzrośnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy do poziomu  

9 procent dla całej UE natomiast w strefie euro osiągnie ona wartość aż 

9,6 procent. W tym kontekście należy wspomnieć, że bezrobocie w 2019 

                                                      
5
 Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady 

Europejskiej, Rady, Europejskiego Banki Centralnego, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego i Eurogrupy, Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię 

COVID-19, Bruksela, dnia 13.3.2020 r. COM (2020) 112 final, s. 8-9. 
6
 M. Bartnikowski, Jak koronawirus wpłynie na międzynarodowy rynek pracy, 

https://www.gospodarkamorska.pl/, dostęp 05.06.2020.  
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r. wynosiło odpowiednio 7,5 procent w odniesieniu do średniej unijnej 

oraz 6,7 procent dla państw należących do Eurolandu
7
.  

Wykres 1. Procentowy wzrost bezrobocia na obszarze 29 państw 

członkowskich UE   

 

źródło: opracowanie własne na podstawie wiosennych prognoz Komisji 

Europejskiej. 

                                                      
7
 To już pewne. Pandemia koronawirusa uderzy w całą unijną gospodarkę, w 

tym także polską, https://www.forbes.pl/, dostęp 06.06.2020.  
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 Jak widać na powyższym zestawieniu odsetek osób, które stracą 

pracę na skutek pandemii koronawirusa znacznie się różni  

w poszczególnych krajach należących do UE. Według KE największy 

wzrost bezrobocia odnotują takie kraje jak Czechy, Polska i Estonia. 

Eksperci wskazują, że liczba osób pozostających bez pracy w tych 

krajach może się zwiększyć nawet dwukrotnie. Polska oraz Czechy mogą 

utracić tym samym pozycje liderów w zakresie sprawnie funkcjonujących 

rynków pracy. W tym kontekście należy przypomnieć, iż w 2019 r. 

najniższą wartość stopy bezrobocia odnotowały Czechy (2,1 procent), na 

drugim miejscu plasowały się niezmiennie Niemcy (3,3 procent), 

natomiast na trzecią pozycję wskoczyła Polska (3,5 procent), 

wyprzedzając tym samym doczasowego lidera- Holandię (3,6 procent)
8
.  

 Należy jednak podkreślić, że mimo drastycznego wzrostu 

bezrobocia w przestawionej grupie państw będzie ono wciąż znacznie 

niższe niż w wielu innych krajach europejskich. Na wykresie nr 2 

przedstawiono prognozowaną stopę bezrobocia na 2020 rok w oparciu  

o metodologię Eurostatu.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 M. Żuławiński, Bezrobocie w UE: tylko w dwóch krajach lepiej niż w Polsce, 

https://www.bankier.pl/, dostęp 06.06.2020. 
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Wykres 2. Prognozowana stopa bezrobocia w 2020 r.  

 

źródło: opracowanie własne na podstawie wiosennych prognoz Komisji 

Europejskiej. 
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 Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, że będziemy 

mieć do czynienia ze znaczną dysproporcją na unijnym rynku pracy.  

W takich państwach jak Grecja oraz Hiszpania stopa bezrobocia może 

wzrosnąć do niespotykanego dotychczas poziomu 20 procent,  

co implikuje konieczność podjęcia niezwłocznych działań zarówno na 

poziomie ponadnarodowym, jak i poszczególnych państw 

członkowskich.  

 Mając na uwadze powyższe 2 kwietnia 2020 r. KE przedstawiła 

inicjatywę mającą na celu utrzymanie istniejących miejsc pracy, a także 

zapewnienie odpowiedniej ochrony pracownikom dotkniętym skutkami 

pandemii
9
. Szczegółowe zasady dotyczące nowego ogólnoeuropejskiego 

systemu reasekuracji bezrobotnych zostały zawarte we wniosku 

legislacyjnym, który ma być przyjęty w ramach rozporządzenia Rady  

w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego 

wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją 

nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią COIVD-19
10

. 

 Nowy instrument ma zapewnić państwom członkowskim 

dotkniętym pandemią pomoc finansową w maksymalnej wysokości  

100 mld euro dostępną w formie pożyczek udzielanych na korzystnych 

warunkach, które zostaną oparte na systemie wzajemnych gwarancji 

udzielnych przez kraje. Mechanizm gwarantowania pożyczek pozwoli 

natomiast na uniknięcie konieczności wnoszenia a priori przez 

poszczególne państwa wkładów pieniężnych, zapewniając jednocześnie 

wsparcie jakości kredytowej konieczne do zagwarantowania wysokiego 

ratingu kredytowego i ochrony zasobów budżetowych UE. Celem 

utrzymania stabilności systemu finansowego zdecydowano także  

o wprowadzeniu szeregu innych zabezpieczeń tj. rygorystyczne  

i zachowawcze nastawienie do zarządzania finansowego, utworzenie 

portfela pożyczek ograniczającego ryzyko koncentracji oraz 

umożliwienie rolowania długu
11

.  

                                                      
9
 Komisja Europejska. Komunikat prasowy, Koronawirus: Komisja mobilizuje 

wszystkie swoje zasoby w celu ochrony życia i źródeł utrzymania, 

https://ec.europa.eu/, dostęp 10.06.2020.  
10

 Komisja Europejska, Wniosek Rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia 

europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka 

bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią 

COVID-19, Bruksela, 02.4.2020 r. COM (2020) 139 final 2020/0057 (NLE), s. 2.  
11

  Ibidem, s. 2, 3. 
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 Środki finansowe będące w dyspozycji niniejszego instrumentu 

winny być przeznaczane na utrzymanie zatrudnienia przez rządy państw 

członkowskich poprzez wsparcie mechanizmów zmniejszonego wymiaru 

czasu pracy oraz innych programów publicznych, które umożliwiają 

przedsiębiorstwom zachowanie dotychczasowych miejsc pracy przy 

jednoczesnym zapewnieniu pracownikom nieprzerwanego dochodu
12

.  

 W celu uruchomienia pomocy finansowej z instrumentu SURE 

zainteresowane państwo członkowskie powinno złożyć wniosek  

o wsparcie, zawierający także dodatkową dokumentację dotyczącą 

poważnego i nagłego wzrostu wydatków publicznych w sferze ochrony 

zatrudnienia. Wniosek ten będzie poddany w następnej kolejności 

szczegółowej analizie leżącej w gestii KE, która oceni zakres 

faktycznego bądź przewidywanego zwiększenia planowanych nakładów 

pieniężnych. Po dokonaniu formalnej oceny spełnienia warunków 

koniecznych do uruchomienia finansowania, Rada stanowiąc większością 

kwalifikowaną podejmie decyzje o udzieleniu pomocy finansowej 

danemu państwu członkowskiemu. Ostatnim etapem będzie podpisanie 

tzw. umowy wykonawczej pomiędzy beneficjentem a KE
13

.  

 Uruchomienie europejskiego programu reasekuracji świadczeń 

dla osób bezrobotnych umożliwi UE natychmiastową, skoordynowaną  

i skuteczną reakcję na kryzys ma unijnym rynku pracy, ograniczając tym 

samym wpływ, jaki pandemia COVID-19 wywiera na osoby fizyczne  

i różnorodne sektory gospodarki
14
. Nie ulega wątpliwości, że utworzenie 

SURE jest wyrazem europejskiej solidarności, w ramach której państwa 

członkowskie decydują się na wzajemne wsparcie swoich gospodarek za 

pośrednictwem Unii, oferując dodatkowe środki finansowe w formie 

pożyczek. Jest to szczególnie ważne w obliczu wybuchu  

tzw. „patriotyzmu gospodarczego” na kontynencie europejskim, który 

jest zagrożeniem nie tylko dla integralności UE, lecz przede wszystkim 

dla samych państw członkowskich pogrążonych w kryzysie 

gospodarczym
15

.  

 

                                                      
12

 Ibidem, s. 2.  
13

 Ibidem, s. 3, 10-11. 
14

 Ibidem, s. 2.  
15

 Strona internetowa Bussinessinsider, https://businessinsider.com.pl/, 

"Eksplozja bezrobocia w UE. Ma być nowy program wart 100 miliardów euro”, 

dostęp 11.06.2020.  
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Ochrona małych i średnich przedsiębiorstw 

 Eksperci twierdzą, że jednym z bezpośrednich skutków 

gospodarczych pandemii COVID-19 jest nagły brak płynności 

wykazywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).   

W konsekwencji banki są niechętne do udzielania kredytów i pożyczek 

tego rodzaju przedsiębiorstwom w związku z nagłym zwiększeniem 

postrzeganego ryzyka. Wsparcie finansowe stanowi warunek sine qua 

non sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, dlatego jego brak jest 

uznawany za jedną z głównych przyczyn upadku MŚP
16

. Przetrwa-

nie MŚP, które ucierpiały z powodu koronawirusa, ma natomiast 

zasadnicze znaczenie dla większości gospodarek krajowych na obszarze 

UE, bowiem firmy te stanowią aż 99 procent ogółu przedsiębiorstw  

w całej UE
17
. Nie ulega więc wątpliwości, że przedsiębiorstwa te zostały 

najbardziej dotknięte sytuacją kryzysową związaną z pandemią 

koronawirusa, dlatego konieczne jest ustanowienie europejskiego 

systemu gwarancji, które asygnowałyby przy udzielaniu kredytów  

i pożyczek dla najbardziej potrzebujących firm.  

 Mając na uwadze powyższe, 6 kwietnia 2020 r. KE zdecydowała 

o udostępnieniu 8 mld euro w ramach bezpośredniej pomocy finansowej 

dla MŚP na obszarze całej UE, korzystając z dostępnych instrumentów 

budżetowych. Wsparcie to jest częścią składową kompleksowego pakietu 

autorstwa Komisji, działającej w ścisłej współpracy z Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym
18

. 

 W pierwszej kolejności KE przeznaczyła 1 mld euro ze środków 

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych w ramach 

dwóch instrumentów: instrumentu gwarancji kredytowych programu 

COSME oraz instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, 

będącego częścią składową programu „Horyzont 2020”. Transfer ten ma 

                                                      
16

 Komisja Europejska. Komunikat prasowy. Koronawirus: Komisja i Europejski 

Fundusz Inwestycyjny (część grupy EBI) odblokowują 8 mld euro finansowania 

dla 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, Bruksela, 6 kwietnia 2020 r., 

IP/20/569, s.  1. 
17

 Strona internetowa Parlamentu Europejskiego,  

https://www.europarl.europa.eu/, „Małe i średnie przedsiębiorstwa”, dostęp 

11.06.2020.  
18

 Komisja Europejska. Komunikat prasowy. Koronawirus: Komisja i Europejski 

Fundusz Inwestycyjny (część grupy EBI) odblokowują 8 mld euro finansowania 

dla 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, Bruksela, 6 kwietnia 2020 r., 

IP/20/569, s.  2-3. 
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na celu umożliwienie Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu 

udzielenia gwarancji pośrednikom finansowym w łącznej wysokości  

2,2 mld euro, co następnie uruchomi kolejne środki finansowe  

w wysokości 8 mld euro. Działania te mają zachęcić lokalne banki oraz 

szereg innych pożyczkodawców działających na poziomie krajowym  

i lokalnym do zagwarantowania płynności dla co najmniej 100 tys. 

europejskich MŚP. Do kluczowych części składowych systemu gwarancji 

zalicza się: po pierwsze, uproszczony i szybki dostęp do gwarancji 

Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, po drugie, większy stopień 

rezerwy na pokrycie ryzyka, po trzecie, koncentracja na pożyczkach na 

kapitał obrotowy na obszarze całej UE, po czwarte, zagwarantowanie 

elastyczniejszych terminów spłat, a także możliwości odroczenia, po 

piąte, ułatwienie zmiany harmonogramu spłat oraz umożliwienie 

tymczasowego zawieszenia spłaty kredytu
19

.  

 Środki unijne w ramach nowego systemu mają być udostępniane 

nie tylko MŚP, lecz również większym firmą. Finansowanie będzie 

udostępniane w formie kredytów, mikrofinansowania, gwarancji oraz 

kapitału podwyższonego ryzyka. W sytuacji gdy dane przedsiębiorstwo 

będzie napotykać na trudności związane ze znalezieniem odpowiedniej 

instytucji finansowej może ono się zwrócić się do KE o pomoc  

w znalezieniu odpowiedniego pośrednika finansowego, który udzieli mu 

wsparcia finansowego. Ponadto KE będzie pozostawać w ścisłym 

kontakcie z organami krajowymi, przedstawicielami przemysłu oraz 

zainteresowanymi stronami by monitorować sytuację na rynku 

przedsiębiorstw celem zagwarantowania im możliwie jak największego 

wsparcia
20

.  

Pomoc najbardziej potrzebującym 

 Kolejną zmianą powziętą na poziomie europejskim było 

przyjęcie 17 kwietnia 2020 r. przez Parlament Europejski nowych zasad 

dotyczących funkcjonowania Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Air to the Most 

Deprived-FEAD). Skutki epidemii koronawirusa stanowią bowiem 

                                                      
19

 Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady 

Europejskiej, Rady, Europejskiego Banki Centralnego, Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego i Eurogrupy, Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię 

COVID-19, Bruksela, dnia 13.3.2020 r. COM (2020) 112 final, s. 6-7. 
20

 Ibidem, s. 7.  



K. Kudławiec: Stanowienie prawa unijnego w dobie kryzysu koronawirusa  

w obszarze unijnego rynku pracy 

371 

 

największe zagrożenie dla osób najbardziej potrzebujących, znajdujących 

się w trudnej sytuacji majątkowej
21

.  

 Fundusz ten został utworzony w 2014 r. by wpierać poszczególne 

kraje członkowskie w walce z najpoważniejszymi formami ubóstwa  

w UE tj. niedostatek żywności, ubóstwo dzieci czy bezdomność. Środki 

finansowe będące w dyspozycji niniejszego funduszu są przeznaczane na 

zakup żywności i zapewnienie kluczowej pomocy materialnej w postaci 

ubrań, butów czy przyborów higienicznych. Co więcej, fundusz oferuje 

również szerokie spektrum działań w zakresie włączenia społecznego 

poprzez asygnowanie organów krajowych przy dostarczaniu pomocy 

niematerialnej w postaci wsparcia psychologicznego oraz edukacyjnego, 

by umożliwić skuteczniejszą integrację w społeczeństwie najbardziej 

poszkodowanym grupom społecznym
22

.  

 Kluczową rolę w działalności funduszu odgrywa KE, która 

przyjmuje tzw. programy krajowe, na postawie których organy krajowe 

podejmują autonomiczne decyzje odnośnie udzielania pomocy przez tzw. 

organizacje partnerskie, będące niejednokrotnie organizacjami 

pozarządowymi. Co więcej, KE przeprowadza coroczną ocenę na temat 

funkcjonowania FEAD, która następnie jest przekazywania członkom PE 

i RUE
23

. 

 Celem bezzwłocznego łagodzenia skutków kryzysu  

w odniesieniu do osób najbardziej potrzebujących wydatki operacyjne na 

zwiększenie zdolności reagowania kryzysowego winny być 

kwalifikowane począwszy od 1 lutego 2020 r. Na mocy zmian 

wprowadzonych przez PE państwa członkowskie zyskały możliwość 

wnioskowania o współfinansowanie swoich projektów w walce  

z ubóstwem ze środków funduszu na poziomie 100% w roku obrotowym 

2020-2021. Ponadto przewiduje się możliwość przedłużenia 

obowiązywania niniejszego środka finansowego w stosunku do danego 

                                                      
21

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/559 z dnia  

23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu 

do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na epidemię COVID-19,  

Dz. U. UE L, 130/7 z dnia 24.4.2020, s. 7-10. 
22

 Strona internetowa Parlamentu Europejskiego,  

https://www.europarl.europa.eu/, „Kryzys koronawirusowy: zapewnianie 

pomocy i ochrony najbardziej potrzebującym”, dostęp 01.06.2020.  
23

 Strona internetowa Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu/, „Europejski 

Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)”, dostęp 02.06.2020.  
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kraju. Decyzja ta ma być podejmowana każdorazowo przez KE, która 

określi dalszą zasadność tego wyjątkowego poziomu współfinansowania. 

Na mocy przepisów szczególnych dopuszcza się także możliwość 

specjalnego ustalania kosztów kwalifikacyjnych ponoszonych przez 

beneficjentów na wypadek opóźnienia, zawieszenia bądź niepełnej 

realizacji wybranych operacji z powodu pandemii koronawirusa
24

.  

 Niezwykle ważne z punktu widzenia zapewnia ciągłości  

w dostarczaniu pomocy najbardziej poszkodowanym grupom społecznym 

jest wprowadzenie przepisów zwiększających elastyczność w stosunku 

do państw członkowskich, by mogły one dostosowywać zakres wsparcia 

do aktualnej sytuacji. W tym celu umożliwia się przekazywanie wsparcia 

w inny sposób m.in. za pomocą bonów lub kart elektronicznych, a także 

reorganizację niektórych elementów programu operacyjnego bez 

konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony KE. Istotne jest 

również ustanowienie środków szczególnych mających doprowadzić do 

zmniejszenia obciążenia administracyjnego władz i zapewnienia 

odpowiedniego poziomu elastyczności w kontekście spełniania 

wymogów prawnych, przede wszystkim tych, które dotyczą 

monitorowania, kontroli i audytu. Na państwa członkowskie został 

równocześnie nałożony obowiązek zagwarantowania organizacjom 

partnerskim niezbędnych materiałów oraz środków ochrony osobistej  

a także odpowiedniego poziomu wsparcia technicznego
25

.  

 Przyjęcie niniejszych przepisów w przedmiocie funkcjonowania 

FEAD ma na celu zmniejszenie obciążenia budżetów publicznych  

w trakcie epidemii COVID-19 poprzez wykorzystanie tzw. zasady 

pomocniczości zawartej w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)
26

.  

Pracownicy delegowani 

 W 2018 r. zostały przyjęte nowe przepisy o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług
27

. Zmiana zasad prawnych 

dotyczących delegowania pracowników na obszarze UE jest 

                                                      
24

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/559 z dnia  

23 kwietnia 2020 r., op. cit., s.  8-9. 
25

 Ibidem, s. 7-8. 
26

 Ibidem, s. 10. 
27

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia  

28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania 

pracowników w ramach świadczenia usług (Tekst mający znaczenie dla EOG), 

Dz. U. UE L, 2018, nr. 173. 
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konsekwencją krytyki regulacji prawnych, która na przełomie 2007/2008 

r. osiągnęła swój punkt kulminacyjny
28
. W rezultacie KE przedstawiła 

wniosek zmierzający do ukierunkowanej zmiany podstawowych zasad 

zawartych w dyrektywie 96/71/WE o delegowaniu pracowników  

w ramach świadczenia usług. Projekt ten przewidywał kompleksową 

rewizję przepisów w trzech głównych obszarach: wynagrodzenia 

oddelegowanych pracobiorców, zasad dotyczących pracowników 

tymczasowych i długoterminowego publikowania. Uregulowania prawne 

zawarte we wniosku legislacyjnym autorstwa KE nie zyskały jednak 

aprobaty znacznej większości państw członkowskich. W związku z tym, 

propozycja nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników była 

wielokrotnie kwestionowana przez poszczególne kraje, które stały na 

stanowisku, iż jest ona niezgodna z zasadami pomocniczości  

i proporcjonalności
29
. Mimo to po ostatecznym głosowaniu w ramach 

Rady i PE w dniu 29 lipca 2018 r. przyjęto ostateczny tekst dyrektywy  

o delegowaniu pracowników, a nowe przepisy mają obowiązywać  

w państwach członkowskich od 30 lipca 2020 r.
30

 

 Na skutek pandemii COVID-19 rządy państw członkowskich 

oraz sami pracodawcy nie są jednak przygotowani na wdrożenie 

proponowanych zmian prawnych. Jest to rezultatem tego, że wiele 

kontraktów wymiarze transgranicznym zostało wstrzymanych a coraz 

więcej firm świadczących usługi u charakterze transgranicznym jest 

zagrożonych upadłością. Ponadto liczne ograniczenia w swobodzie 

przepływu osób i pracowników na terytorium UE powodują, że 

delegowanie pracowników na terytorium innego państwa członkowskie 

staje się praktycznie niemożliwe. Dlatego też implementacja nowych 

zasad dotyczących delegowania pracowników w czasach kryzysu nie 

wydaje się być niekorzystnym rozwiązaniem.  

 Mając na uwadze powyższe, 12 organizacji pochodzących  

z różnych państw członkowskich UE wystosowało apel do instytucji 

unijnych o przesunięcie daty stosowania nowej dyrektywy o delegowaniu 

                                                      
28

 A. M. Świątkowski, Prawo Pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 91-

94. 
29

 Strona internetowa Parlamentu Europejskiego,  

http://www.europarl.europa.eu, “Briefing EU Legislation in Progress, Posting of 

Workers Directive”, dostęp 12.06.2020. 
30

 Strona internetowa Business Insider, https://businessinsider.com.pl, „Jest 

porozumienie ws. dyrektywy o delegowaniu pracowników. Niekorzystne dla 

Polski”, dostęp 12.06.2020. 
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pracowników o rok, czyli do 30 lipca 2021 r. Jednocześnie 

zainteresowane strony zaapelowały do KE o podjęcie niezbędnych 

działań w stosunku do firm, które doświadczyły negatywnych skutków 

pandemii koronawirusa. Według nich przesunięcie daty implementacji 

zrewidowanej dyrektywy leży w żywotnym interesie zarówno 

pracodawców i pracowników, jak i samych państw członkowskich
31

. 

 Inicjatywa Mobilności Pracy, będąca stowarzyszeniem łączącym 

środowisk pracodawców, naukowców i pracowników działających na 

rzecz polepszenia sytuacji pracowników delegowanych zwróciła się 

jednocześnie do Komisarza ds. Pracy i Polityki Społecznej Nicolasa 

Schmita oraz do Komisarza ds. Rynku Wewnętrznego Thierry Breton  

z prośbą o niezwłoczne rozpatrzenie apelu o przesunięcie daty stosowania 

niniejszej dyrektywy. Swoją argumentacje oparła ona na przekonaniu,  

że nowe wytyczne odnośnie zarządzania granic zaproponowane przez KE 

nie są respektowane przez większość krajów należących do UE,  

co skutkuje niepewnością i ogromnymi obciążeniami administracyjnymi  

z jakimi musza się mierzyć wszystkie firmy świadczące swoje usługi  

o wymiarze transgranicznym. W drugim postulacie Inicjatywa 

Mobilności Pracy podkreśliła, że liczne bariery w swobodnym 

przemieszczaniu się pracowników w dobie kryzysu koronawirusa będą 

miały negatywny wpływ na klarowność przepisów dotyczących 

zabezpieczeń społecznych dla pracowników delegowanych. W rezultacie 

korzystniejszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie na okres pandemii 

przepisów w im obecnym kształcie, wedle których pracownik 

delegowany podlegałby prawodawstwu tego kraju członkowskiego, które 

dokonuje jego transgranicznej wysyłki
32
. Dotychczas zarówno KE,  

jak i poszczególni komisarze nie zajęli stanowiska odnośnie obydwu 

apelów dotyczących przesunięcia daty obowiązywania nowej dyrektywy. 

Wydaje się jednak, że propozycja ta powinna zostać poddane wnikliwej 

analizie przez członków KE bowiem aktualnym priorytetem dla UE 

winna być ochrona praw pracowników i odbudowana gospodarki 

europejskiej po pandemii. 

 

                                                      
31

 Strona internetowa Inicjatywy Mobilności Pracy, https://inicjatywa.eu/, „Apel 

o przesunięcie daty stosowania nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników”, 

dostęp 14.06.2020.  
32

 Letter to Commission Revised posting of workers directive, 28.04.2020, 

https://inicjatywa.eu/wp-content/uploads/2020/04/position-Letter-to-

Commission-Revised-posting-of-workers-directive.pdf, s. 2-4.  



K. Kudławiec: Stanowienie prawa unijnego w dobie kryzysu koronawirusa  

w obszarze unijnego rynku pracy 

375 

 

Wnioski 

 Pandemia koronawirusa jest bezprecedensowym wyzwaniem dla 

elit europejskich, implikuje bowiem konieczność podjęcia 

równorzędnych działań w wielu obszarach funkcjonowania UE. 

Inicjatywy te są realizowane zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak 

i poszczególnych państw członkowskich zgodnie z zasadami 

subsydiarności i pomocniczości, które zostały zawarte w prawie 

pierwotnym UE. Mimo że w obecnej chwili trudno jest ocenić 

skuteczność działań powziętych na szczeblu unijnym ze względu na 

trwająca pandemię, autorka podjęła próbę analizy aktywności 

legislacyjnej w UE w obszarze unijnego rynku pracy.  

 Głównym celem badawczym niniejszego artykułu była 

odpowiedź na pytanie, czy proponowane zmiany prawne zaproponowane 

na poziomie wspólnotowym są efektywne z punktu widzenia 

europejskiego prawa pracy. Celem weryfikacji niniejszego celu 

badawczego sformułowano następujące hipotezy badawcze. Pierwszą  

z nich było stwierdzenie, że propozycje legislacyjne autorstwa KE 

przyczynią się do poprawy sytuacji na europejskim rynku pracy. Druga 

hipoteza badawcza stanowiła, że działania podjęte przez instytucje 

europejskie świadczą o wzrastającym poziomie europejskiej solidarności 

i stanowią istotny krok w kierunku dalszej integracji politycznej.  

 Przeprowadzane badania jednoznacznie potwierdziły przyjęte 

przez autorkę hipotezy badawcze. Mając na uwadze pierwszą z nich 

należy stwierdzić, że wnioski legislacyjne autorstwa KE odnośnie 

utworzenia ogólnoeuropejskiego systemu reasekuracji bezrobotnych, 

uruchomienia pomocy finansowej dla MŚP oraz nowelizacji zasad 

dotyczących funkcjonowania Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym zawierają szeroki wachlarz unormowań 

prawnych, które zagwarantują niezbędną pomoc osobom fizycznym  

i prawnym, które zostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii 

COVID-19. Wsparcie oferowane przez KE przyjmie postać zarówno 

bezpośrednich i pośrednich dotacji finansowych, lecz również licznych 

ułatwień administracyjnych, które ułatwią państwom członkowskim 

powrót na drogę ożywienia gospodarczego po ustaniu pandemii.  

 Skala pomocy finansowej świadczy natomiast o wrastającym 

poziomie solidarności między państwami należącymi do UE, które  

w obliczu recesji zjednoczyły swoje wysiłki by pomoc najbardziej 

poszkodowanym członkom UE. Mimo że rozmiar recesji, jak i siła 
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ożywienia gospodarczego będą się różnić w poszczególnych krajach UE, 

wspólne działania podjęte na poziomie ponadnarodowym będą w stanie 

złagodzić negatywne skutki gospodarczo-społeczne tejże pandemii.  
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of the COVID-19 Pandemic 

 

Abstrakt  

 Pandemia COVID-19 wstrząsnęła dotychczasowym porządkiem 

świata poddając w wątpliwość cały szereg dotychczas konstytuujących 

go paradygmatów w sferze ekonomii, stosunków międzynarodowych, 

bezpieczeństwa narodowego oraz geopolityki. Obecnie następuje 

przewartościowanie poszczególnych sektorów życia publicznego oraz 

uaktualnianie strategii narodowych poszczególnych państw wraz  

z redefinicją ich racji stanu. Polska, dla której ostatnie 30 lat było czasem 

nieprzerwanej prosperity gospodarczej oraz geopolitycznej stabilności 

bezpieczeństwa narodowego dzięki dołączeniu do NATO i UE, musi 

teraz odnaleźć się w obecnej dynamicznie zmieniającej się sytuacji na 

arenie międzynarodowej. Głównym pytaniem badawczym jest zbadanie 

obecnego potencjału strategicznego Państwa Polskiego z uwzględnieniem 

zmienionych warunków zewnętrznych, jakie wprowadziła pandemia 

COVID-19. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o raporty  

i opracowania zarówno naukowe, branżowe, jak i oficjalne, m.in. takie 

jak niedawno zaktualizowana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Słowa kluczowe:  
potencjał państwa, strategia, Polska, NATO, UE 

Abstract  

 The COVID-19 pandemic has shaken the current world order, 
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calling into question a whole range of paradigms that have constituted it 

so far in the sphere of economics, international relations, national security 

as well as geopolitics. Currently, there is a reevaluation of individual 

sectors of public life and the updating of national strategies of individual 

countries along with the redefinition of their reasons of state. Poland,  

for which the last 30 years has been a time of uninterrupted economic 

prosperity and geopolitical stability of national security thanks to joining 

NATO and the EU, must now find itself in the current dynamically 

changing situation on the international arena. The main research question 

is to research the current strategic potential of the Polish State, taking into 

account the changed external conditions introduced by the COVID-19 

pandemic. The research will be based on reports and studies, both 

scientific, industry and official, including such as the recently updated 

National Security Strategy of the Republic of Poland. 

Key words:   

potential of the state, strategy, Poland, NATO, EU 

 

Koncepcja potencjału strategicznego państwa 

  Potencjał strategiczny państwa jest pojęciem występującym  

w literaturze fachowej w różnych ujęciach pojęciowo-kontekstowych, 

aczkolwiek wciąż brakuje jednej przyjętej powszechnie definicji, wokół 

której byłby zbudowany konsensus badaczy i ekspertów. Analizując 

zagadnienie potencjału strategicznego państwa niezbędne jest wyjście od 

pojęcia potencjału państwa, które Andrzej Zybała definiuje jako zdolność 

danego państwa „do posługiwania się instrumentami działania, które 

przynoszą mu wysoką pozycję w środowisku międzynarodowym,  

w sensie politycznym i gospodarczym.  Oznacza także jego zdolność do 

tworzenia warunków do rozwoju wewnętrznego, zgodnego ze 

współczesnymi trendami i oczekiwaniami obywatel”
1
. Ponadto potencjał 

strategiczny państwa determinuje „poziom ambicji oraz możliwości 

działania państwa w sferze polityki bezpieczeństwa, jak również 

doświadczeń historycznych państwa wraz z jego dorobkiem polityczno-

ustrojowym pozwalają określić podstawę wszelkich działań w sferze 

                                                      
1
 A. Zybała, Potencjał strategiczny państwa – warunkiem jego bezpieczeństwa. 

Diagnoza sytuacji, kierunki na przyszłość, [w:] Współczesne zagrożenia a 

polityka publiczna, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa 2015. 
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bezpieczeństwa w postaci katalogu interesów narodowych i celów 

strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa”
2
. 

 Natomiast pokonferencyjna monografia naukowa „Potencjał 

strategiczny państwa i rozwoju terytorialnego” wydana w 2017 roku 

przez słowacki Instytut Europejski Wyższej Edukacji w Podhájsce oraz 

ukraiński Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania w Mariampolu
3
 

wyróżniała następujące cztery obszary, w jakich może być rozważany 

potencjał strategiczny państwa: zagadnienia rozwoju oraz efektywności 

publicznej administracji, strategia reform gospodarczych w kontekście 

europejskiej integracji, wsparcie prawne administracji publicznej  

w kontekście reform, współczesne zagadnienia zarządzania  

w poszczególnych sektorach gospodarczych
4
. Pomijając naturalne uwa-

runkowania tematyczne i przyjęte ograniczenia badawcze danej 

konferencji, wyszczególnić można następujące komponenty składowe 

strategicznego potencjału państwa: rozwój gospodarczy kraju, 

efektywność administracji publicznej, otoczenie międzynarodowo-

geopolityczne i relacje z państwami ościennymi, efektywność 

poszczególnych (szczególnie strategicznych) sektorów gospodarczych 

kraju. 

 Z drugiej strony znacznie węższa definicja potencjału 

strategicznego państwa zawężona do problematyki bezpieczeństwa 

wykorzystywana jest w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), 

gdzie strategiczny potencjał bezpieczeństwa państwa jest określany jako 

„zasoby ludzkie (ilościowe i jakościowe) i materialne (naturalne  

i wytworzone) oraz poziom ich zorganizowania w system państwowy,  

z uwzględnieniem położenia i relacji z innymi podmiotami”
5
. Natomiast 

generał Stanisław Koziej utożsamia potencjał strategiczny państwa  

                                                      
2

 S. Koziej, Główne ustalenia i rekomendacje Strategicznego Przeglądu 

Bezpieczeństwa Narodowego, „Bezpieczeństwo Narodowe” Nr III-IV (23-24), 

2012, s. 23. 
3
 J. Zaťko, S. Marova, O. Balueva et al., The   Strategic   Potential   of   the   

State   and   Territorial Development, European Institute of Further Education – 

Donetsk State University of Management, Podhájska 2017. 
4
 Ibidem, s. 3. 

5
 Strona internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 

https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy-

/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpie-

czenstwa.html, „(MINI)SŁOWNIK BBN: Propozycje nowych terminów  

z dziedziny bezpieczeństwa”, dostęp 20.06.2020. 
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z potencjałem strategicznym państwa w sferze bezpieczeństwa (sensu 

largo) i utożsamia go z potencjałem obronnym państwa, którego główny 

element stanowią siły zbrojne oraz „rozwój ich zdolności, wyszkolenie, 

właściwa struktura organizacyjna i sprawny system dowodzenia, a także 

odpowiedni poziom finansowania oraz sprawność systemu jako całości”
6
, 

które z kolei mają swój istotny wpływ „na ambicje strategiczne państwa, 

mające swój wyraz w interesach i celach strategicznych w dziedzinie 

bezpieczeństwa”
7
. 

 Natomiast sferę bezpieczeństwa narodowego sensu stricto można 

podzielić na sferę bezpieczeństwa zewnętrznego (realizowanego co do 

zasady przez siły zbrojne) oraz sferę bezpieczeństwa wewnętrznego 

(realizowanego zazwyczaj przez służby i straże). W przypadku Polski, 

strategicznym zadaniem sił zbrojnych jest utrzymywanie stałej gotowości 

„do realizacji trzech głównych misji: zagwarantowania obrony państwa  

i przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych; 

udziału w stabilizacji sytuacji międzynarodowej, operacjach reagowania 

kryzysowego i pomocy humanitarnej oraz wspierania bezpieczeństwa 

wewnętrznego i udzielania pomocy społeczeństwu”
8
. Natomiast w przy-

padku służb i straży, to ich zadaniem jest utrzymywanie sprawnie 

działającego porządku wewnątrz państwa i do ich zadań można zaliczyć 

m.in. obsługiwanie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego, 

realizacja zadań postawionych przez administrację rządową  

i samorządową i ich wsparcie, działania profilaktyczne oraz system 

ostrzegania i kontroli
9
. Warto także zaznaczyć, że za trzeci rodzaj bez-

pieczeństwa narodowego sensu stricto obok zewnętrznego  

i wewnętrznego można wymienić także energetyczne
10

 i informacyjne 

(cyfrowe)
11

. 

 Generał Koziej wskazuje ponadto na potencjał społeczny  

i gospodarczy państwa, jako ten ustanawiający warunki brzegowe dla 

poziomy ambicji realizacji „interesów narodowych w sferze 

                                                      
6

 S. Koziej, Główne ustalenia i rekomendacje Strategicznego Przeglądu 

Bezpieczeństwa Narodowego, „Bezpieczeństwo Narodowe” Nr III-IV (23-24), 

2012, s. 22. 
7
 Ibidem, s. 22. 

8
 Ibidem, s. 22. 

9
 Ibidem, s. 22. 

10
 Ibidem, s. 23. 

11
 L. Więcaszek-Kuczyńska, Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, 

„Obronność. Zeszyty Naukowe” Nr 2(10)/2014, s. 210-233. 
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bezpieczeństwa i wynikających z nich celów strategicznych”
12

. Za czyn-

nik wzmacniający potencjał gospodarczy państwa rozumie się ustawiczny 

gospodarczy rozwój kraju, często ilustrowany poprzez poziom wskaźnika 

wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), stan finansów publicznych, 

równowaga sektora finansów, zasobność gospodarstw domowych oraz 

także poziom długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. 

Natomiast na potencjał społeczny składają się m.in. takie obszary jak 

demografia, nauka czy technologia (innowacyjność). Niż demograficzny 

spowodowany spadkiem ilości urodzeń jest obecnie jednym z głównych 

wyzwań dla większości państw rozwiniętych świata, stwarzając 

niebezpieczeństwo dla ich całego systemu społecznego i poziomu życia 

obywateli, na co wpływa także wielkość bezrobocia
13

 i wolności gospo-

darczej oraz poziom rozwarstwienia społeczeństwa z negatywnym  

w wielu państwach zjawiskiem zanikania klasy średniej
14,15

. 

 W poniższym artykule przyjmuję definicję potencjału 

strategicznego państwa jako jego zdolność do uzyskiwania  

i utrzymywania wysokiej pozycji międzynarodowej, aktywnego 

kreowania jego otoczenia międzynarodowego, a także zdolność do 

tworzenia warunków wspierających stabilny i stały rozwój wewnętrzny 

kraju i jego obywateli. Na tak rozumiany potencjał strategiczny państwa 

składają się sprawność i efektywność instytucji państwa w następujących 

obszarach: 

 bezpieczeństwo zewnętrzne (siły zbrojne i ich efektywność oraz 

adekwatność do ryzyk), 

 bezpieczeństwo wewnętrzne (służby i straże i ich efektywność 

oraz adekwatność do ryzyk), 

 bezpieczeństwo energetyczne (dywersyfikacja źródeł  

i dostawców energii), 

                                                      
12

 S. Koziej, Główne ustalenia…, s. 22-23. 
13

 Ibidem, s. 22-23. 
14

 M. Janik, Menedżerowie i robole, czyli o schyłku klasy średniej, Gazeta 

Prawna, Nr 20.02.2016, https://biznes. gazetaprawna.pl/artykuly/923710,his-

toria-zachodu-schylek-klasy-sredniej.html, dostęp 20.06.2020. 
15

 E. Wara-Wąsowska, W Polsce mamy taką „klasę średnią”, że prawie połowa z 

jej przedstawicieli nie ma nawet żadnych oszczędności, Bezprawnik,  

Nr 10.09.2019, https://bezprawnik.pl/klasa-srednia-w-polsce/, dostęp 

20.06.2020. 
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 bezpieczeństwo informacyjno-cyfrowe (w tym bezpieczeństwo 

narracyjne), 

 administracja publiczna oraz system prawno-polityczny (cieszący 

się zaufaniem obywateli), 

 influensyjność na strategicznych kierunkach polityki 

zagranicznej, 

 gospodarka (stabilna, dynamiczna, innowacyjna z silnymi 

narodowymi czempionami), 

 społeczeństwo (spójne, obywatelskie, gotowe do poświęceń  

w imię przyszłych korzyści). 

Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego 

 Poruszając się w kontekście tak zdefiniowanego strategicznego 

potencjału bezpieczeństwa państwa, BBN definiuje jego cele strategiczne 

w dziedzinie bezpieczeństwa jako „zoperacjonalizowane interesy 

narodowe, czyli – wynikające z dezagregacji poszczególnych interesów 

narodowych dokonanej w kontekście konkretnych (obecnych  

i przewidywanych) strategicznych warunków bezpieczeństwa oraz 

potrzeb i możliwości (potencjału strategicznego państwa) – pożądane  

z punktu widzenia tych interesów przyszłościowe stany, zjawiska  

i procesy w sferze bezpieczeństwa; w odróżnieniu od interesów 

narodowych, które są kategorią względnie trwałą, cele strategiczne 

odnoszą się do konkretnych warunków w danym okresie historycznym 

istnienia podmiotu; osiągane są poprzez prowadzenie polityki 

bezpieczeństwa”
16
. Tak określone cele są realizowane poprzez działanie 

strategiczne państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, rozumianego jako 

„działania państwa i jego podstawowych ogniw ukierunkowane na 

zapewnienie możliwości realizacji interesów narodowych i osiągania 

celów strategicznych w niebezpiecznym środowisku”
17

. 

 Działania zmierzające do realizacji celów strategicznych winny 

być zgodne z ogólnie przyjętą strategią bezpieczeństwa narodowego 

(bezpieczeństwa państwa) rozumianą przez BBN jako „obowiązującą  

                                                      
16

 Strona internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 

https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy-

/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpie-

czenstwa.html, „(MINI)SŁOWNIK BBN: Propozycje nowych terminów z 

dziedziny bezpieczeństwa”, dostęp 20.06.2020. 
17

 Ibidem. 
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w państwie koncepcję zapewniania jego bezpieczeństwa, zawierająca  

w szczególności identyfikację interesów narodowych i celów 

strategicznych, ocenę przyszłościowego kształtowania się strategicznego 

środowiska bezpieczeństwa oraz zasady i sposoby osiągania celów 

strategicznych w przewidywanych warunkach (realizacji zadań 

operacyjnych), a także przygotowywania (utrzymywania i transformacji) 

systemu bezpieczeństwa narodowego (realizacji zadań 

preparacyjnych)”
18

. Tak rozumiana strategia jest efektem wcześniej skon-

ceptualizowanej samoidentyfikacji strategicznej państwa, pod którą kryje 

się „diagnoza własnego państwa jako podmiotu bezpieczeństwa 

(konstatacja istniejących podstaw bezpieczeństwa narodowego), 

obejmująca analizę tożsamości narodowej oraz ocenę jego potencjału 

strategicznego w relacjach z innymi podmiotami i zdefiniowanie na tej 

podstawie interesów narodowych oraz wynikających zeń celów 

strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa”
19

. 

 Tak rozumiana strategia bezpieczeństwa narodowego służy 

budowie potęgi państwa, a jej celem jest zapewnienie optymalnych 

warunków, aby proces budowy wzrostu potęgi państwa był stabilny  

i niezachwiany. Jak przy tym zaznacza analityk Artur Jagnieża „jednym  

z warunków osiągnięcia takiego stanu jest sytuacja w której strategia 

tworzy warunki bezpieczeństwa do czynienia maksymalnego wysiłku, 

aby nie być unoszonym w procesie podejmowania decyzji na forum 

międzynarodowym jak i wewnętrznym przez wpływy zewnętrzne  

w postaci globalnych korporacji, globalnych uczestników gry 

międzynarodowej, silniejszych od Polski graczy regionalnych w Europie 

oraz ich agend, szczególnie tych którzy postrzegają Polskę jako swojego 

wroga lub istotnego rywala, ponieważ Polska obiektywnie stoi na drodze 

do budowy z kolei ich własnej potęgi”
20
. Zapewne wychodząc właśnie  

z takich założeń, Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów 

zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP
21

 dnia  

12 maja 2020, czasie trwającej pandemii COVID-19, która uaktualniała 

                                                      
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 A. Jagnieża, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego u progu nowej dekady 

[ANALIZA], Defence24, Nr 02.01.2020, https://www.defence24.pl/strategia-

bezpieczenstwa-narodowego-u-progu-nowej-dekady-analiza, dostęp 20.06.2020. 
21

 Strona internetowa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 

https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_

RP_2020.pdf, „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

2020”, Warszawa 2020. 



M. B. Dzięcielski: Potencjał strategiczny Państwa Polskiego  

w dobie pandemii COVID-19 

385 

 

poprzednią, przyjętą jeszcze w 2014 roku, a więc w kompletnie innej 

rzeczywistości międzynarodowej, strategię bezpieczeństwa 

narodowego
22

.  

 Sam fakt przyjęcia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego 

(SBN) w czasie globalnych turbulencji wywołanych z jednej strony 

rywalizacją chińsko-amerykańską, a z drugiej strony pandemią  

COVID-19 należy ocenić bardzo pozytywnie, choć co do jej treści 

pojawiły się znaczące głosy krytyczne. Profesor Artur Gruszczak wprost 

nazwał nową SBN „przykładem typowego dla polskiej kultury 

politycznej „chciejstwa”, zbioru życzeniowych postulatów 

sformułowanych na podstawie wytycznych rządzącej formacji 

politycznej”
23
. Podkreśla on także, że w obecnej SBN „brakuje wizji 

zrównoważonego systemu regionalnych, europejskich i transatlantyckich 

powiązań, dzięki którym Polska umiejętnie budowałaby sojusznicze  

i koalicyjne struktury rekompensujące osłabienie skuteczności lub 

niekorzystne zmiany polityczne w wybranych obszarach. Odpowiedzią 

na obszerny i zróżnicowany katalog zagrożeń jest mało realistyczna  

i archaiczna koncepcja bezpieczeństwa „wsobnego”, zapatrzonego  

w przeszłość, tradycyjne wartości i chrześcijańskie dziedzictwo. Strategia 

państwa położonego na peryferiach nowoczesnej Europy”
24

. 

 Podobne spostrzeżenia dostrzega także doktor Leszek Sykulski, 

który wskazując na te same niedomagania co Gruszczak wskazuje także, 

że w SBN 2020 brak jest kilku zasadniczych elementów, które winny 

wyraźnie pojawić się w tego typu dokumentach. Mowa tutaj m.in.  

o kompletnym braku odwołania się do podstawowych aktów prawnych 

konstytuujących problematykę bezpieczeństwa narodowego w Polsce 

takich jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej czy Ustawa  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
25

 (w prze-

ciwieństwie przykładowo do rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ1325 

„Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”), braku pojęcia określenia polskiej 

racji stanu, czy w końcu braku mowy o geograficznym usytuowaniu 

                                                      
22

 A. Gruszczak, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP – Polska na 

peryferiach Europy, Instytut Bezpieczeństwa i Strategii, maj 2020, 

https://fibis.pl/zagadnienia/strategia-bezpieczenstwa-narodowego-rp-polska-na-

peryferiach-europy/, dostęp 20.06.2020. 
23

 Ibidem.  
24

 Ibidem. 
25

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220). 
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Polski w Europie, a co za tym idzie brak jakiejkolwiek wzmianki, poza 

Ukrainą i Rosją, o krajach sąsiadujących z Polską (w przeciwieństwie 

chociażby do Szwecji i Finlandii)
26
. Najbardziej dziwi nieobecność  

w SBN 2020 dwóch sąsiadów Polski: Niemiec, które są największym 

partnerem handlowym Polski
27

 i jednym z jej głównych partnerów  

w NATO i Unii Europejskich (UE), oraz Białorusi, która po grudniowych 

białorusko-rosyjskich pertraktacjach dotyczących unifikacji obu tych 

państw, znów nabrała dla Polski strategicznego znaczenia, jako 

suwerenny byt polityczny tworzący bufor pomiędzy Polską a Rosją
28

. 

Potencjał strategiczny państwa polskiego w dobie COVID-19 

 Zastanawia też brak ujęcia w strategii bezpieczeństwa 

narodowego wspomnienia problematyki zabezpieczenia łańcuchów 

dostaw w obecnym ładzie postkonstruktywistycznym, co boleśnie 

odczuło wiele państw rozwiniętych w marcu i kwietniu bieżącego roku, 

gdy w wyniku zagrożenia pandemicznego wstrzymano realizację dostaw 

i zamówień z państw Azji Południowo-Wschodniej, w tym również 

takich zasobów strategicznych jak leki czy środki medyczne. Warto także 

zwrócić uwagę na fakt, że zamknięcie granic państwowych przez Polskę  

i wstrzymanie przepływu osób do Polski i przez jej terytorium, było 

znaczącym aktem samodzielności strategicznej, który z jednej strony 

wywołał głosy krytyki państw ościennych, ale z drugiej podniósł 

znaczenie państw narodowych względem konstruktów ponadnarodowych 

takich jak UE czy NATO, a szczególnie Polski i tych państw, które 

zdecydowały się na zamknięcie granic jako pierwsze w Europie. Protest 

przeciw wstrzymaniu tranzytu osób przez terytorium Polski zgłosiła do 

władz polskich oraz do NATO Estonia, podnosząc argument, że „zatory 

na granicy niemiecko-polskiej mają wymiar militarny, ponieważ 

wpływają na zdolność oddziałów wojskowych do przemieszczania się,  

                                                      
26

 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020. Analiza krytyczna | Odc. 144 

- dr Leszek Sykulski, reż. Leszek Sykulski, 31.05.2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=TURc5Xcx7o0, dostęp 20.06.2020. 
27

 A. Widzyk, Polska piątym partnerem handlowym Niemiec. Wyprzedziła 

Włochy, DW, Nr 22.05.2020, https://www.dw.com/pl/polska-pi%C4%85tym-

partnerem-handlowym-niemiec-wyprzedzi%C5%82a-w%C5%82ochy/a-53533-

654, dostęp 20.06.2020. 
28

 A. Styrczula, Niepodległa Białoruś a polska racja stanu, Wprost, Nr 

01.03.2020, https://www.wprost.pl/ tygodnik/10303054/Niepodlegla-Bialorus-a-

polska-racja-stanu.html, dostęp: 20.06.2020. 
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a granica powinna być przejezdna ze względów bezpieczeństwa”
29

.  

W sprawie tej interweniować również próbowała szefowa Komisji 

Europejskiej Ursula von der Leyen
30
. W sprawie zamknięcia granic przez 

Polskę dla pracowników sezonowych pracujących w Niemczech 

protestowali także tamtejsi pracodawcy i lokalni politycy
31

, oferując pra-

cownikom, którzy zdecydują się zostać po niemieckiej stronie granicy na 

czas pandemii rekompensaty finansowe sięgające kilkudziesięciu euro 

dziennie
32

. 

 W czasie początku pandemii COVID-19 rząd oraz instytucje 

państwa polskiego zareagowały zdecydowanie i sprawnie, jako jedne  

z pierwszych w Europie wprowadzając liczne społeczne ograniczenia  

i doprowadzając szybko do prawie całkowitego lockdownu gospodarki,  

a następnie stopniowo ją odmrażając. Dzięki jasnej i przejrzystej 

komunikacji osiągnięto skuteczną kooperację ze społeczeństwem, które 

w ogólnie zdyscyplinowany sposób przyjęło wprowadzenie wielu 

licznych ograniczeń w życiu społecznym. Skuteczność działań państwa 

polskiego w pierwszych miesiącach pandemii zostało dostrzeżone przez 

zagraniczne media, m.in. niemieckie, gdzie Die Welt
33

 oraz Focus
34

 

donosiły o zaskakująco dobrej kondycji polskiej gospodarki, która 

okazała się odporna na kolejne kryzysy. Równocześnie Komisja 

Europejska szacuje, że „pandemia COVID-19 kończy prawie trzy dekady 

nieprzerwanego wzrostu w Polsce. (…) PKB w 2020 r. spadnie o 4,3%  

z powodu zakłóceń w działalności gospodarczej spowodowanej 

                                                      
29

 M. Zaremba, Apel Estończyków do polskiego rządu. Szef MSZ Estonii skarży 

się na Polskę do NATO i USA, Wprost, Nr 20.03.2020, 

https://www.wprost.pl/kraj/10308056/apel-estonczykow-do-polskiego-rzadu-

szef-msz-estonii-skarzy-sie-na-polske-do-nato-i-usa.html, dostęp 20.06.2020. 
30

 Ibidem. 
31

 M. Szurowska, Koronawirus a niemieckie szparagi – przez zamkniętą granice 

z Polską nie ma ich komu zbierać, 300Gospodarka, Nr 05.04.2020, 

https://300gospodarka.pl/news/koronawirus-a-niemieckie-szparagi-przez-zamk-

nieta-granice-z-polska-nie-ma-ich-komu-zbierac, dostęp 20.06.2020. 
32

 A. Widzyk, Niemcy walczą o pracowników z Polski, DW, Nr 26.03.2020, 

https://www.dw.com/pl/niemcy-walcz%C4%85-o-pracownik%C3%B3w-z-pol-

ski/a-52931428, dostęp 20.06.2020. 
33

 W. Szymański, Die Welt: Polska odporna na kryzysy, DW, Nr 03.06.2020, 

https://www.dw.com/pl/die-welt-polska-odporna-na-kryzysy/a-53665035, dostęp 

20.06.2020. 
34

 PAP/JP, Niemcy chwalą fenomen polskiej gospodarki, WNP.pl,  

Nr 05.06.2020, https://www.wnp.pl/finanse/niemcy-chwala-fenomen-polskiej-

gospodarki,398899.html, dostęp 20.06.2020. 
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lockdownem oraz bezprecedensowym spadkiem popytu zewnętrznego.  

W 2021 r. PKB powinien odbić i wzrosnąć o ok. 4%, dzięki silnemu 

ożywieniu w konsumpcji gospodarstw domowych. Niemniej jednak,  

w horyzoncie projekcji PKB raczej nie powróci do poziomów  

z 2019 r.”
35

. 

 Pod względem bezpieczeństwa energetycznego okres pandemii 

COVID-19 przyniósł dla Polski wiele pozytywnych rozstrzygnięć –  

30 marca 2020 Polska wygrała toczący się od listopada 2014 spór  

z Gazpromem przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, który 

orzekł, że cena za gaz zawarta w polsko-rosyjskim kontrakcie była 

zawyżona i nierynkowa
36
. Gazprom został zobowiązany, do wstecznej 

korekty faktur od 1 listopada 2014, a wartość tego rozliczenia szacuje się 

na 1,5 mld dolarów
37
. 15 czerwca 2020 został podpisany aneks do kon-

traktu jamalskiego, będący wykonaniem wyroku Trybunału 

Arbitrażowego i konstytuujący fakt zwrotu ponad 5,9 mld złotych dla 

PGNiG od Gazpromu, co ma nastąpić 1 lipca 2020
38

. Prezes PGNiG 

oświadczył, że odzyskane środki od Gazpromu zostaną wykorzystane na 

dalszą dywersyfikację dostaw gazu dla Polski
39

, co zapewne jeszcze 

bardziej pogorszy i tak złą sytuację Gazpromu na rynku, który od 

początku bieżącego roku odnotowuje bardzo złe wyniki finansowe, 

spowodowane w pierwszej kolejności niską ceną surowców na 

                                                      
35

 D. Szymański, Polska z najniższym spadkiem PKB w Unii i jednym z 

największych deficytów, Business Insider, Nr 06.05.2020, 

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/komisja-europejska-wios-

enne-szacunki-pkb-na-2020-r-polska-i-jej-gospodarka/gq4sb6y, dostęp:  

20.06.2020. 
36

 A. Kalińska, PGNiG wygrał w arbitrażu. Będzie płacić mniej za gaz od 

Gazpromu, Money.pl, Nr 30.03.2020, https://www.money.pl/gielda/pgnig-

wygral-w-arbitrazu-bedzie-placic-mniej-za-gaz-od-gazpromu-64945588304016-

65a.html, dostęp 20.06.2020. 
37

 Ł. Batory, P. Wach, Prawnicy: Czy PGNiG ostatecznie wygrał z Gazpromem?, 
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światowych rynkach, a następnie załamaniem się popytu w związku  

z pandemią COVID-19 – tylko w okresie styczeń-marzec przychody 

spółki spadły w połowę w porównaniu rok do roku
40

. W obszarze dywer-

syfikacji energetycznej Polska podejmuje także wysiłki na pozostałych 

polach: budując gazociąg Baltic Pipe, który ma być gotowy do 

października 2022
41

 oraz sprowadzając gaz skroplony ze Stanów Zjedno-

czonych przez gazoport w Świnoujściu
42

. 

Podsumowanie 

 Analizując potencjał strategiczny państwa polskiego w oparciu  

o przyjęte wcześniej obszary badawcze, można stwierdzić, że w aspekcie 

bezpieczeństwa wewnętrznego nastąpił znaczący wzrost zdolności 

państwa poprzez wykorzystanie służb i straży do przeciwdziałania 

pandemii, co stanowiło dla wielu z ich członków zapewne pierwszy 

„chrzest bojowy”, szczególnie biorąc pod uwagę koordynacje wiele 

wspólnych akcji pomiędzy różnymi rodzajami służb, np. pomiędzy 

funkcjonariuszami policji, a żołnierzami WOT i ŻW
43

. W przypadku 

bezpieczeństwa energetycznego nastąpił skokowy wzrost niezależności 

państwa, dzięki konsekwentnie podejmowanym od wielu lat wysiłkom 

dywersyfikacji dostaw surowców kopalnych, co stanowi dobry punkt 

wyjścia do całościowej dywersyfikacji polskiego miksu energetycznego, 

która w dobie spadających cen energii staje się koniecznością
44

. 
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 W obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego pandemia COVID-19 

wpłynęła ogólnie negatywnie – z powodu pandemii znacznie ograniczono 

rozmiar i zakres realizowanych w pierwszym kwartale bieżącego roku 

natowskich ćwiczeń Defender-Europe 2020, mających być największym 

przerzutem wojsk amerykańskich do Europy od czasów zakończenia 

zimnej wojny
45
, a wśród kandydatów biorących udział w obecnie trwają-

cej kampanii prezydenckiej w Polsce pojawiły się postulaty 

zrezygnowania z zakupu myśliwców piątej generacji F-35
46
. W połowie 

czerwca 2020 pojawiły się także informacje, że USA zamierza wycofać 

około 1/3 swoich żołnierzy z Niemiec, która to decyzja Waszyngtonu 

została podjęta bez konsultacji z pozostałymi państwami NATO
47

. Zosta-

ło to ostro skrytykowane przez byłego dowódcę sił USA w Europie, 

generała Bena Hodgesa, jako posunięcie osłabiające spoistość NATO 

kosztem Rosji
48

.  

 Natomiast pod względem bezpieczeństwa informacyjno-

cyfrowego, którego częścią jest także bezpieczeństwo narracyjne 

państwa, to okres lockdownu był jednym z najcięższych testów dla 

instytucji państwa pod tym względem, czy są w stanie zapanować nad 

przepływem informacji w państwie stwarzając jedną spójną narrację 

kryzysową, która zostanie poprawnie odebrana przez społeczeństwo, 

które zechce się jej dobrowolnie podporządkować i zdyscyplinować. 

Obecnie wydaje się, że w tym względzie odniesiono sukces, biorąc pod 

uwagę lepsze wyniki walki z COVID-19 w Polsce, niż w większości 

krajów świata, ale trzeba zaznaczyć, że ewentualna korelacja pomiędzy 
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działaniami instytucji państwa, a niższymi wynikami zachorowalności  

i śmiertelności z powodu COVID-19 jest wciąż dyskusyjne
49

. 

 Analiza kondycji gospodarki Polski po pandemii jest obecnie 

trudna do ocenienia, gdyż wciąż brakuje podstawowych danych za drugi 

kwartał 2020 roku. Większość prognoz instytucji międzynarodowych 

dotyczących polskiej gospodarki po pandemii jest relatywnie 

optymistyczna, szczególnie w porównaniu do innych państw rozwi-

niętych
50
. Globalny kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19 

może stać się nawet szansą dla Polski, która będąc mniej osłabiona niż 

inne państwa w czasach kryzysu może osiągnąć wyższe miejsce  

w globalnym podziale pracy oraz skorzystać na przesunięciu do niej 

części łańcuchów dostaw z regionu Azji Południowo-Wschodniej  

w skutek rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Taka sytuacja stwarza także 

wyjątkową szansę dla powstania i rozwoju polskich narodowych 

czempionów oraz budowy ich globalnych marek
51

. 

 Przed Polską obecnie stoi dużo wyzwań, których odpowiednie 

zaadresowanie może znacząco wzmocnić jej potencjał strategiczny, 

zwiększając jego pozycję na arenie międzynarodowej. Największym 

nadchodzącym testem dla mocy sprawczej państwa polskiego będą 

trwające negocjacje nad przyszłym budżetem UE
52

 oraz euroobliga-

cjami
53
, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą stać się przy-
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czynkiem do budowy europejskiego państwa federalnego
54

. Drugim wiel-

kim wyzwaniem stojącym przed państwem polskim będzie kwestia 

zapewnienia sobie bezpieczeństwa narodowego, w czasach łamania zasad 

ładu konstruktywistycznego na świecie oraz przeorientowywania uwagi 

strategicznej Stanów Zjednoczonych z Europy na kraje Azji Południowo-

Wschodniej w trwającej rywalizacji z Chinami. Jeśli uda się polskim 

decydentom wyjść z tych dyplomatycznych bojów na tarczy, to przed 

Polską mogą rozwinąć się perspektywy wkroczenia w drugi złoty wiek. 
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w okręgu poznańskim 

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Functioning  

of Common Courts in the Poznań Region 

 

Abstrakt  
 Czynnikiem, jak dotąd, najsilniej kształtującym rzeczywistość 

wszystkich wymiarów w roku 2020 jest pandemia wirusa SARS-CoV-2, 

który wywołujące chorobę COVID-19. Zapobieganie rozprzestrzenianiu 

wirusa oraz leczenie choroby wywołały konieczność wdrożenia szeregu 

zmian – zarówno w życiu codziennym ludzi, jak i funkcjonowaniu 

instytucji oraz organów państwa. Pandemia nie pozostała bez wpływu 

także na polski wymiar sprawiedliwości, oddziałując na jego 

organizacyjne, instytucjonalne jak i proceduralne aspekty.     

 Autorzy artykułu pochylili się nad nimi, za swoistą próbę 

badawczą przyjmując funkcjonowanie Sądu Okręgowego w Poznaniu  

i 21 sądów rejonowych mu podległych. W pierwszej kolejności 

omówione zostaną faktyczne i prawne czynniki wpływu na 

funkcjonowanie sądownictwa. Kolejnym krokiem będzie analiza danych 

liczbowych z lat 2018 – 2020, dotyczących działalności sądów, 

pozyskanych w drodze dostępu do informacji publicznej. Autorzy 
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podejmą także próbę oceny, jakie skutki przynieść mogą podjęte 

działania, zwłaszcza w zakresie odwoływania posiedzeń z udziałem 

stron.   

 Zastosowane zatem zostaną analiza danych zastanych (formalno-

prawnych), badanie ilościowe i analiza formalno-prawna. Autorzy 

podejmą również próbę przeprowadzenia symulacji sytuacji 

kontrfaktycznej. Celem założonej metodyki jest dokonanie oceny 

rzeczywistego wpływu sytuacji pandemii na skuteczność funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości. 

Słowa kluczowe:  
COVID-19, pandemia, sądownictwo 

Abstract  
 The factor that has shaped the reality of all dimensions so far in 

2020 is the SARS-CoV-2 pandemic that causes COVID-19 disease. 

Prevention of the spread of the virus and treatment of the disease caused 

the necessity to implement a number of changes - both in everyday life 

of people and the functioning of institutions and state organs. The 

pandemic also had an impact on the Polish justice system, affecting its 

organizational, institutional and procedural aspects.   

 The authors of the article bent over them, assuming the 

functioning of the Regional Court in Poznań and 21 district courts 

subordinate to it as a specific research sample. First, actual and legal 

factors affecting the functioning of the judiciary will be discussed. The 

next step will be the analysis of figures from 2018-2020 regarding the 

activities of courts obtained through access to public information. The 

authors will also attempt to assess what effects the actions may have, 

especially in terms of canceling meetings with the parties.   

 Therefore, existing data (formal and legal), quantitative research 

and formal and legal analysis will be used. The authors will also attempt 

to simulate a counterfactual situation. The goal of the assumed 

methodology is to assess the real impact of a pandemic situation on the 

efficiency of the administration of justice. 

Key words:  
COVID-19, pandemic, judiciary 
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I. Wstęp 

 Pandemia COVID-19 już nazywana jest traumą pokolenia 

urodzonego pod koniec lat osiemdziesiątych i w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej obecność wywarła wpływ na niemal 

wszystkie aspekty ludzkich aktywności i wymusiła zawieszenie bądź 

modyfikację dotychczas stosowanych wzorców zachowań. System 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce również doświadczył 

szeregu utrudnień, które zdeterminowały sposób jego funkcjonowania 

w warunkach zagrożenia.  

 Autorzy artykułu pochylili się nad oddziaływaniem COVID-19 

na sposób funkcjonowania sądów powszechnych w Polsce, na podstawie 

sądów okręgu poznańskiego. Za próbę badawczą przyjęto 

funkcjonowanie Sądu Okręgowego w Poznaniu i 21 sądów rejonowych 

mu podległych – do sądów skierowano wniosek o udzielenie informacji 

publicznej w zakresie statystyk za lata 2018-2020, za miesiące od lutego 

do kwietnia. Odpowiedzi na wniosek udzieliło 13 sądów. Na podstawie 

otrzymanych statystyk autorzy stworzyli powszechnie dostępną bazę 

danych zawierającą informacje na temat wpływu spraw, postępowań 

zakończonych, postępowań zawieszonych, przeprowadzonych  

i odwołanych rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie luty-kwiecień lat 

2018-2020
1
.  

 W pierwszej kolejności omówione zostaną faktyczne i prawne 

czynniki wpływu na funkcjonowanie sądownictwa. Kolejnym krokiem 

będzie analiza danych liczbowych z lat 2018-2020, dotyczących 

działalności sądów, pozyskanych w drodze dostępu do informacji 

publicznej. 

 Zastosowane zostały analiza danych zastanych (formalno-

prawnych), badanie ilościowe i analiza formalno-prawna. Autorzy podjęli 

również próbę przeprowadzenia symulacji sytuacji kontrfaktycznej. 

Celem założonej metodyki było dokonanie oceny rzeczywistego wpływu 

sytuacji pandemii na skuteczność funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. 

                                                      
1

 Strona internetowa Artur M. Lorek – politologia & administracja,  

https://armalorek.wordpress.com/portfolio-dorobku/, „Baza danych surowych w 

badaniu Wpływ pandemii COVID-19 na sposób funkcjonowania sądów 

powszechnych w okręgu poznańskim”, dostęp: 14.06.2020 r.  
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Wśród hipotez przyjętych przez autorów, które w najbardziej jaskrawy 

sposób poddane zostały weryfikacji w trakcie badania, wyróżnić należy:  

a) przełożenie paraliżu społecznego wywołanego pandemią na 

paraliż funkcjonowania w przestrzeni prawnej,  

b) zmniejszenie wpływu spraw na poziomie sądów rejonowych 

będące pośrednim skutkiem ogólnych obostrzeń w zakresie 

poruszania się, czy w ogóle działalności ludzkiej w sytuacji 

zagrożenia,  

c) załamanie się wymiaru sprawiedliwości opartego o system 

rozpoznawania spraw na posiedzeniach z bezpośrednim udziałem 

stron. 

 W tym miejscu autorzy chcieliby podziękować Sądowi 

Okręgowemu w Poznaniu oraz sądom rejonowym Poznań-Stare Miasto, 

Poznań-Nowe Miasto i Wilda, Poznań-Grunwald i Jeżyce, w Gnieźnie, 

Gostyniu, Kościanie, Obornikach, Pile, Szamotułach, Trzciance, 

Wągrowcu oraz Wolsztynie za udzielenie informacji statystycznych,  

bez których przeprowadzenie badania nie byłoby możliwe. 

II. Rozwój wydarzeń w marcu 2020 r.  

 Pierwszy zdiagnozowany przypadek COVID-19 w Polsce został 

potwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia 4 marca 2020 r.
2
 Data ta 

stanowi punkt wyjścia dla sekwencji zdarzeń związanych z działaniami 

władz ukierunkowanymi na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-CoV-2 i walkę z epidemią. Warto jednak zauważyć,  

że podstawowy akt prawny, na którym władze opierały swoje działania – 

ustawa 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  

(Dz.U.  poz. 374)
3
 została uchwalona przez Sejm już dwa dni wcześniej.  

 Przy początkowym braku wyraźnych regulacji pochodzących  

z poziomu centralnego, sądy musiały elastycznie reagować na 

zmieniającą się sytuację epidemiczną. Przykładowo, już 12 marca 2020 r. 

Sąd Okręgowy w Poznaniu na mocy Zarządzenia nr 228/2020 Prezesa 

                                                      
2
 Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia RP,  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/, „Pierwszy przypadek koronawirusa  

w Polsce”, dostęp: 7.06.2020 r.  
3
 Zwana dalej w niniejszym tekście oraz przypisach „ustawą COVID”.  
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Sądu i Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Sądu między innymi ograniczył 

wstęp do budynku sądu wyłącznie dla osób wezwanych, zaprzestał 

bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze Obsługi i wprowadził 

obowiązkowy pomiar temperatury u wszystkich osób wchodzących 

do budynku
4
. Działania te były odpowiedzią na pierwsze potwierdzone 

przypadki koronawirusa w Poznaniu, a także na sytuację, w której na 

rozprawie stawił się pełnomocnik strony z objawami choroby
5
. Podobne 

działania niemal w tym samym czasie podejmowali prezesi i dyrektorzy 

innych sądów w okręgu poznańskim, czyniąc to niezależnie od siebie 

i w zakresie posiadanych kompetencji
6
.  

III. Podstawowe regulacje prawne 

 Jak wspomniane zostało już we wcześniejszych akapitach, 

fundamentalne znaczenie dla regulacji ogółu zagadnień związanych  

z pandemia miała ustawa COVID. Z punktu widzenia wymiaru 

sprawiedliwości, późno, bo dopiero na mocy nowelizacji z dnia 31 marca 

2020 r., mocą której wprowadzono między innymi art. 14a i art. 15zzs 

(które weszły w życie z chwilą ogłoszenia ustawy nowelizującej) 

wprowadzono daleko idące rozwiązania na poziomie centralnym. 

Zgodnie z ust. 1 art. 15zzs ustawy COVID w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg 

terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym 

sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, 

postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, 

postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach 

administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na 

podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 

kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach, o których 

mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie 

rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.  

                                                      
4

 Strona internetowa Sądu Okręgowego w Poznaniu, 

https://www.poznan.so.gov.pl/, „Zarządzenie Nr 228/2020 Prezesa SO w 

Poznaniu z dnia 12 marca 2020 roku oraz Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora SO 

w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 roku”, dostęp: 7.06.2020 r.  
5
 Gazeta Wyborcza, https://poznan.wyborcza.pl/, „Koronawirus. Sąd w Poznaniu 

zamknięty. Rozprawy się nie odbędą”, dostęp: 7.06.2020 r.  
6
 Nasze Miasto Poznań, https://poznan.naszemiasto.pl/, „Sądy w Wielkopolsce 

masowo odwołują rozprawy. Powodem jest koronawirus”, dostęp: 7.06.2020 r.  
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 Uzupełnieniem powyższej regulacji był ust. 6, zgodnie z którym 

w tym samym okresie nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń 

jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach 

określonych w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy COVID
7
. Sprawy te, zaliczone 

do tzw. spraw pilnych to między innymi sprawy dotyczące 

tymczasowego aresztowania, związane z pozbawieniem wolności czy 

wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego. Na sprawy pilne nie rozciągała się moc art. 15zzs ust. 1 

ustawy COVID. Ponadto, prezes sądu apelacyjnego mógł wyznaczyć  

w obszarze apelacji sąd właściwy do rozpoznawania spraw pilnych  

w zastępstwie sądu, który z uwagi na całkowite zaprzestanie czynności 

nie byłby zdolny do rozpoznawania spraw pilnych. Co więcej, prezes 

właściwego sądu mógł zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, 

jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla 

życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu 

społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę 

materialną, a także gdy wymagałoby tego dobro wymiaru 

sprawiedliwości, co zostało przewidziane w art. 14a ust. 9 ustawy 

COVID
8
. 

 Orzecznictwo dotyczące art. 15zzs dokonało ważnego uściślenia 

w zakresie zakresu stosowania regulacji przewidującej wstrzymanie 

biegu terminów. Zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. „przepis art. 15zzs 

ust. 1 pkt. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, nie 

rodzi skutków w postaci ustawowego przywrócenia terminów, które 

upłynęły przed jego wejściem w życie”
9
. WSA potwierdził tym orze-

czeniem, że ustawa, mimo iż stan zagrożenia epidemicznego 

obowiązywał w Polsce od 14 marca 2020 r., nie miała jakiegokolwiek 

charakteru retroaktywnego, więc dotyczyła terminów, które biegły lub 

nie rozpoczęły biegu w dniu jej wejścia w życie, czyli 31 marca 2020 r. 

W odmiennym tonie wypowiedział się w tej kwestii Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Białymstoku w postanowieniu z dnia 22 kwietnia 

2020 r. stwierdzając, że „Pomimo, że przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

                                                      
7
 Art. 15zzs ustawy COVID.  

8
 Art. 14a ustawy COVID.  

9
 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 

12 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 225/20, Legalis 2354731.  
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z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wszedł  

w życie z dniem 31.3.2020 r., to wynika z niego, że nierozpoczęcie biegu 

terminów, jak i zawieszenie terminów już rozpoczętych obowiązuje  

w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli więc stan 

zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej od 14.3.2020 r., to należy przyjąć, że od tej daty z mocy prawa 

następuje skutek wynikający z tej normy prawnej”
10

. Potencjalnie kwestia 

ta, z uwagi na doniosłość konsekwencji wynikających z instytucji 

dawności, może wymagać odpowiedniego rozstrzygnięcia przez 

Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy czy nawet Trybunał 

Konstytucyjny.  

 Z kolei w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. wskazano,  

że kwalifikacja sprawy jako pilnej w rozumieniu art. 15zzs ust. 2 ustawy 

COVID rozciąga się nie tylko na konkretne postępowanie, ale i na 

postępowania funkcjonalnie powiązane, w tym podlegające ustawie  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1429)
11

.  

 Należy zauważyć, że rozwiązania przewidziane przez 

nowelizację ustawy COVID z 31 marca 2020 r. (abstrahując od oceny ich 

ewentualnego spóźnienia względem potrzeb sytuacji faktycznej)  

w sposób możliwie wyważony i dość kompleksowy przestawiły wymiar 

sprawiedliwości na funkcjonowanie w stanie zagrożenia epidemicznego 

lub stanie epidemii. Odwołane zostały ex lege rozprawy i posiedzenia 

jawne, nie stało się to jednak bezwarunkowo, wprowadzone zostały 

bowiem sprawy pilne, które rozpoznawane winny być bez zwłoki. 

Ustawowa lista spraw została sprawnie uelastyczniona przyznaniem 

prezesowi konkretnego sądu powszechnego uprawnienia do 

zakwalifikowania każdej sprawy jako pilnej. Wstrzymanie biegu 

terminów niewątpliwie zabezpieczyło interesy stron, w tym jedno  

z najistotniejszych praw gwarantowanych Konstytucją - do 

sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 

                                                      
10

 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 

dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Bk 177/20, Legalis 

2331616.  
11

 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 

kwietnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 25/20, Legalis 2344862.  
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zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd
12

.  Ewen-

tualna zwłoka w rozpoznaniu sprawy wynikająca z braku biegu terminów 

czy odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych nie powinna być raczej 

oceniana jako nieuzasadniona, niezależnie od podnoszonych argumentów 

o posługiwanie się przez rządzących stanem epidemii jako 

pozakonstytucyjnym stanem wyjątkowym
13

.  

IV. Rys metodologiczny badania ilościowego 

 Przedmiotowe badanie ilościowe zostało przeprowadzone  

w oparciu o dane pozyskane z Sądu Okręgowego w Poznaniu wraz  

z sądami jemu podległymi na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.). Wniosek o udzielenie 

informacji publicznej został skierowany do SO w Poznaniu oraz sądów 

rejonowych w maju 2020 r. w sumie obejmując 22 jednostki. Odpowiedzi 

na skierowany wniosek dokonało 13 jednostek, wliczając SO.  

 Zakres wnioskowanej informacji obejmował przedmiotowo trzy 

kategorie danych:  

a) liczby postępowań: rozpoczętych (wpływu spraw), 

zawieszonych, zakończonych (w danej instancji), 

przeprowadzonych (odbytych) oraz odwołanych posiedzeń 

jawnych; 

b) przedstawienia ww. danych w ujęciu miesięcznym za okresy od 

lutego do kwietnia włącznie w latach 2018-2020; 

c) przedstawienia danych wskazanych w lit. a w podziale na 

poszczególne wydziały sądu i repertoria (kategorie) spraw. 

 Autorzy na podstawie zebranych informacji opracowali zbiorczą 

bazę danych surowych, która obejmuje 10 259 jednostek. 

Przeprowadzona analiza danych ilościowych doprowadziła do konkluzji, 

w myśl której wystarczającym zakresem zagregowanych informacji, jaki 

należy przedstawić w świetle celów tego artykułu, są statystyki 

                                                      
12

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), 

art. 45 ust. 1. 
13

 Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich RP, 

https://www.rpo.gov.pl/, „Prawa i wolności w czasie epidemii - wspólne 

stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. przestrzegania praw obywatelskich w 

działalności służb specjalnych”, dostęp: 8.06.2020 r.  
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skumulowane w warstwie pionów merytorycznych (cywilny, karny oraz 

pomocniczo rodzinny i ds. nieletnich) i w podziale na zestawienie dla 

sądu okręgowego oraz zbiorowości przebadanych sądów rejonowych. 

 Dla oceny wpływu pandemii COVID-19 oraz będącego jej 

efektem nowego reżimu organizacyjnego wymiaru sprawiedliwości na 

sposób funkcjonowania sądów powszechnych w okręgu poznańskim 

przyjęto trzy wskaźniki liczbowe: 

a) opanowanie spraw w sądach – wskaźnik bazujący na definicji 

miernika statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości RP, 

wyrażający stosunek liczby wszystkich spraw załatwionych  

w danym okresie sprawozdawczym do liczby wszystkich spraw 

wpływających. Wskaźnik opanowania spraw został 

przedstawiony w ujęciu pionów spraw cywilnych i karnych (jako 

zapewniających najwyższy stopień reprezentatywności) oraz  

w wymiarze podziału na sądy rejonowe i okręgowy. Służy on 

diagnozowaniu zaradności z jaką sądy powszechne są w stanie 

procedować sprawy i pozwala na ocenę ich efektywności 

(drożności przepływu spraw); 

b) liczba spraw zawieszonych w sądach – wskaźnik wyciągnięty 

wprost z danych dostarczonych przez sądy, które odpowiedziały 

na wniosek o informację publiczną. Wskaźnik jest prezentowany 

w podziale na zbiorowość przebadanych sądów rejonowych i sąd 

okręgowy oraz w podziale na piony: cywilny, karny, rodzinny 

i ds. nieletnich. Jego wielkość pozwala diagnozować jakie 

obłożenie w pracy sądów stanowią sprawy zawieszone, tj. takie, 

w których wymiar sprawiedliwości napotyka na tymczasowe 

problemy i nie może zakończyć postępowania w normalnym 

trybie; 

c) stosunek rozpraw jawnych przeprowadzonych i odwołanych – 

wskaźnik prezentujący wprost skalę, w jakiej z przyczyn 

zewnętrznych zachodzą przesłanki ku przeprowadzeniu lub nie 

rozprawy. Pozwala zaobserwować, jak zmienia się najbardziej 

widzialna dla obywatela część pracy wymiaru sprawiedliwości, 

czyli rozprawy. Jest też jednocześnie najbardziej jaskrawym 

wskaźnikiem prezentującym swego rodzaju załamanie się pracy 

sądów powszechnych w ostatnim miesiącu objętym badaniem, 
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tj. kwietniu 2020 r. we wszystkich omawianych w tym artykule 

pionach (cywilnym, karnym, rodzinnym i ds. nieletnich). 

 Ze względu na wskazaną wcześniej objętość zgromadzonego 

materiału, nie jest fizycznie możliwe, aby dokonać jego pełnej prezentacji 

na łamach wydawniczych. Nie zostały zatem poddane analizie piony 

spraw takich jak: gospodarcze, wieczystoksięgowe, upadłościowe, pracy  

i ubezpieczeń społecznych, Krajowego Rejestru Sądowego. Należy 

jednak w tym miejscu podkreślić, że analiza pionów cywilnego, karnego 

oraz rodzinnego i ds. nieletnich zapewnia możliwie najwyższy stopień 

reprezentatywności badania, ponieważ są to piony spraw występujących 

nawet w najmniejszych sądach rejonowych, a co za tym idzie każda 

badana jednostka dostarczyła danych w tych zakresach. Przekłada się to 

zatem nie tylko na reprezentatywność wyrażaną liczbowo, ale również 

przedmiotowo i przestrzennie. 

 Istotnym zastrzeżeniem jakie należy jeszcze poczynić w tym 

miejscu, jest notowany od 1 czerwca stopniowy powrót sądów 

powszechnych do funkcjonowania w warunkach zbliżonych do 

przedepidemicznych, jednakże w zaostrzonym reżimie sanitarnym. 

Zasadnym wydaje się zatem dokonanie powtórnego pomiaru wyżej 

zdefiniowanych wskaźników, który zweryfikowałby wnioski i prognozy 

zawarte w dalszej części artykułu. 

 V. Analiza kluczowych danych liczbowych 

 Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie analiza wybranych 

danych liczbowych, które zaprezentowane zostaną w porządku  

i rozumieniu wskazanym zgodnie z definicjami wykorzystanych 

wskaźników: opanowania spraw w sądach, liczby spraw zawieszonych 

oraz stosunku rozpraw jawnych przeprowadzonych do odwołanych. 

 a. Opanowanie spraw w sądach 

 Opanowanie wpływu spraw w poddanych analizie sądach 

rejonowych należy uznać za nieodbiegające znacznie od tendencji 

notowanych w latach 2018 i 2019. Warto zauważyć, że kwiecień 2020 r. 

odznaczał się dwukrotnie niższym wpływem spraw w porównaniu do lat 

ubiegłych – wydaje się to potwierdzać hipotezę o przełożeniu się paraliżu 

społecznego również na funkcjonowanie ludzi w przestrzeni prawnej. 

Kwestią otwartą, na którą odpowiedź prawdopodobnie przyniosą dane za 

maj i czerwiec 2020 r. pozostaje, jak wiele postępowań nie zostało 
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wszczętych z uwagi na obostrzenia sanitarne i czy nastąpi swoiste 

odbicie, rekompensujące zmniejszony ich wpływ w kwietniu. Odmienne 

kształtowanie się sytuacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, 

przejawiające się w zmniejszeniu wpływu analogicznie o około ¼ oraz 

radykalnym, kilkunastokrotnym wzroście różnicy między liczbą 

postępowań wszczętych a zakończonych, wynikać może z zakresu 

właściwości rzeczowej sądów okręgowych w postępowaniu 

pierwszoinstancyjnym, do których należą sprawy, których rozpoznanie 

jest niemożliwe bez przeprowadzenia rozprawy. 

 

Wykres 1. Opanowanie spraw w sądach rejonowych – pion cywilny 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 2. Opanowanie spraw w sądzie okręgowym – pion cywilny 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 3. Opanowanie spraw w sądach rejonowych – pion karny 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 4. Opanowanie spraw w sądzie okręgowym – pion karny 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Trudno jest zdiagnozować przyczynę anomalii jaka zaszła  

w opanowaniu wpływu spraw w Sądzie Okręgowym w Poznaniu  

w marcu i kwietniu 2019 r., jednak z perspektywy poruszanego  

w artykule problemu badawczego, w opinii autorów, nie ma to 

przełożenia na aktualną sytuację. Ewentualne zaburzenie funkcjonowania 

sądu we wskazanym przedziale czasu mogło mieć charakter 

incydentalny, a w po uśrednieniu nie wykazuje trwałego oddziaływania 

na instytucję.  

 Per saldo, zarówno sądy rejonowe, jak i Sąd Okręgowy  

w mniejszym stopniu odczuły wpływ pandemii w pionach karnych. 

Zmniejszenie wpływu spraw na poziomie sądów rejonowych może być 

pośrednim skutkiem ogólnych obostrzeń w zakresie poruszania się, czy  

w ogóle działalności ludzkiej w czasie pandemii. W tym zakresie 

interesującą może okazać się analiza przeprowadzona za kilka miesięcy, 

uwzględniająca liczbę postępowań skierowanych do sądów w związku  

z odmową przyjęcia grzywien nakładanych przez Policję na podstawie 

przepisów Kodeksu wykroczeń w odniesieniu do niezastosowania się do 

nałożonych obostrzeń. Co się zaś tyczy opanowania wpływu,  

to negatywny wpływ ograniczeń wynikających z ustawy COVID został 

wyraźnie złagodzony przez ustawowy katalog tzw. spraw pilnych.  
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 b. Sprawy zawieszone 

 Stan epidemii nie przełożył się jednak w zasadniczy sposób na 

liczbę spraw zawieszonych w postępowaniach wszystkich trzech 

omawianych pionów sądownictwa powszechnego na szczeblu 

rejonowym. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że scentralizowana  

i odgórna dyrektywa wstrzymania terminów oraz znacznego ograniczenia 

działalności sądów (jak również innych organów – prokuratury, instytucji 

opieki społecznej) nie doprowadziła do konieczności operowania 

przypadkami siły wyższej, z powodu której sąd nie miał możliwości 

prowadzenia normalnej działalności. 

Wykres 5. Sprawy zawieszone w sądach rejonowych – pion cywilny 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 6. Sprawy zawieszone w sądach rejonowych – pion karny 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 7. Sprawy zawieszone w sądach rejonowych – pion rodzinny  

i nieletnich 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Odwoływanie rozpraw w kwietniu roku 2018 i 2019 można 

uznać za zjawisko stosunkowo rzadkie, biorąc pod uwagę, że miesięcznie 

przeprowadzanych było około dziesięciokrotnie więcej rozpraw niż 

odwoływano. Niemal zupełne odwrócenie tych proporcji miało miejsce 

w kwietniu 2020 r., co szczególnie widoczne jest na przykładzie pionów 

cywilnych i rodzinnych. Katalog spraw pilnych spowodował, że różnica 

w sprawach karnych jest już tylko trzykrotna. Z liczby zaledwie 196 

przeprowadzonych rozpraw w pionie cywilnym i 78 w pionie rodzinnym 

można wnioskować, że prezesi sądów niechętnie korzystali z uprawnienia 

do zakwalifikowania rozpoznania danej sprawy jako pilnej, mimo że nie 

wpisywała się ona w katalog spraw pilnych wskazany wprost w ustawie 

COVID.  

 c. Stosunek rozpraw i posiedzeń jawnych przeprowadzonych do 

 odwołanych 

 Istotną obserwację, jaką należy poczynić przy porównywaniu 

liczy rozpraw jawnych, które zostały przeprowadzone wobec liczby 

rozpraw odwołanych jest lustrzane wręcz odbicie proporcji, które zaszło 

w kwietniu 2020 r. Jest to miesiąc, w którym w pełni obowiązywały już 

rygory sanitarne związane z wszelkiego rodzaju kontaktami obywateli  

z państwem oraz okres najbardziej rygorystycznych ograniczeń 
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dotyczących dystansowania społecznego. Należy mieć na uwadze,  

że wykres wskazuje jedynie posiedzenia zaplanowane odwołane,  

to znaczy, że nie zachodziło również planowanie kolejnych terminów  

w zakresie, który nie wymagał niezwłoczności. 

Wykres 8. Stosunek rozpraw przeprowadzonych i odwołanych  

w badanych sądach rejonowych okręgu poznańskiego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Warto też zwrócić uwagę na relatywnie niewielkie odchylenie 

jakie zachodzi pomiędzy sumą rozpraw przeprowadzonych i odwołanych 

w kwietniu 2020 r. a analogicznymi okresami lat poprzednich (kolejno 

rozprawy ws.: cywilnych – 2474, karnych – 2235, rodzinnych i nieletnich 

– 1092), które dodatkowo wskazywać może na oddziaływanie reżimu 

pandemii a nie naturalną zmianę liczby rozpatrywanych przez sądy 

przypadków. 

VI. Symulacja i ocena wpływu. Wnioski i rekomendacje końcowe 

 Zgodnie z art. 68 ustawy zmieniającej ustawę COVID z dnia  

14 maja 2020 r.
14

 terminy w postępowaniach, o których mowa  

w art. 15zzs, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, 

                                                      
14

 Ustawa z dnia 14 V 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 

poz. 875). 
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rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tejże ustawy. 

Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs, których bieg 

uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs, biegną dalej po upływie 7 dni 

od dnia wejścia w życie tejże ustawy. Uchylony został w całości  

art. 15zzs, wprowadzono natomiast, odnoszące się do postępowania 

opartego o k.p.c. przepisy art. 15zzs
1
 - 15zzs

3
. Na okres trwania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przez rok po jego 

odwołaniu rozprawy lub posiedzenia jawne powinny być rozpoznawane 

za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W sytuacji 

zagrożenia możliwe jest rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym,  

z zachowaniem prawa strony do wniesienia sprzeciwu na odpowiednie 

zarządzenie przewodniczącego, w terminie tygodniowym. Z kolei  

w postępowaniu, w którym przeprowadzono postępowanie dowodowe  

w całości, rozprawa może zostać zamknięta na posiedzeniu niejawnym 

po uprzednim odebraniu pisemnych stanowisk stron
15

.  

 Uzupełnieniem przepisów ustawy są zalecenia z zakresu 

organizacji funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości na nowych 

zasadach. Wywołały one zrozumiały sprzeciw rozmaitych środowisk, by 

wymienić choćby Fundację Court Watch Polska, która głośno domagała 

się takiego funkcjonowania sądów w „nowej normalności”, które przy 

uwzględnieniu wymogów sanitarnych nie będzie nadmiernie naruszało 

praw obywatelskich
16
. Wątpliwości budzi zwłaszcza kwestia zapewnienia 

jawności rozpraw, o której wprost stanowi art. 45 ust. 1 Konstytucji RP
17

. 

Jak efektywny i sprawczy okaże się społeczny nacisk w tych obszarach, 

zapewne pokaże rzeczywistość najbliższych miesięcy (prognoza 

wyrażona w czerwcu 2020 r.). 

 Niewątpliwie w sytuacji kontrfaktycznej, w przypadku 

zachowania warunków funkcjonowania obowiązujących do marca 2020 

r. włącznie i przy braku sytuacji epidemii, funkcjonowanie sądów 

powszechnych nie uległoby tak wyraźnemu zaburzeniu, jakie można 

zaobserwować od kwietnia 2020 r. Autorzy badania mają świadomość 

konieczności uzupełnienia zaprezentowanego badania o dane  

z monitoringu sądów powszechnych z kolejnych miesięcy (na przykład 

poprzez kolejną turę poboru informacji w drodze wniosku o udzielenie 

                                                      
15

 Art. 15zzs
1
 - 15zzs

2 
ustawy COVID.  

16
 Strona internetowa Fundacji Court Watch Polska, https://courtwatch.pl/, 

„Brońmy jawności w sądach!”, dostęp: 10.06.2020 r.  
17

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), 

Art. 45 ust. 1. 
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informacji publicznej), tj. przynajmniej okresu od mają do lipca, kiedy 

obserwować będzie można pierwsze efekty przywracania pełnego 

zakresu funkcjonalności wymiaru sprawiedliwości. Istotnym narzędziem 

mogącym przywrócić sprawność egzekwowania prawa może być 

raczkująca dopiero, ale elektronizacja działań sądów – w tym 

przeprowadzanie posiedzeń w drodze wideokonferencji. 

 Nowy reżim sanitarny w sytuacji przywracania obsługi obywateli 

oraz fizycznego, kontaktowego przeprowadzania rozpraw, posiedzeń, 

budzi wiele wątpliwości i wyzwań natury organizacyjnej. W świetle 

najnowszych regulacji pojawiają się pytania natury administracyjno-

technicznej, np. którzy pracownicy sądów mają być odpowiedzialni za 

przygotowanie sal rozpraw, ich dezynfekcję czy zapewnienie 

bezpieczeństwa sanitarnego stronom, interesantom i pracownikom 

jednostki organizacyjnej. 

 Mając powyższe na uwadze, przy założeniu przynajmniej 

wyhamowania rozwoju epidemii, można spodziewać się stopniowego 

powrotu sądów powszechnych do wcześniejszej wydajności. Jednakże 

proces ten będzie rozłożony w czasie i zajmie przynajmniej kilka 

miesięcy – trzeba wszakże brać pod uwagę dodatkowe zaległości, jakie 

mogły pojawić się w poszczególnych jednostkach. 

 Wariant pesymistyczny, czyli taki, w którym wymiar 

sprawiedliwości ponownie będzie musiał zmierzyć się z zaostrzonym 

reżimem sanitarnym, na poziomie zbliżonym do kwietniowego, również 

może okazać się realny. Wg licznych prognoz, kolejna fala zachorowań 

będzie miała miejsce w okresie jesienno-zimowym 2020 r.,  

co w przypadku braku skutecznej i bezpiecznej szczepionki przeciwko 

COVID-19 oraz braku efektywnych i pewnych metod leczenia ponownie 

może doprowadzić do petryfikacji wymiaru sprawiedliwości. 

Rozwiązaniem w tym wypadku, aczkolwiek pośrednim, mogą być 

wnioski wyciągnięte z wiosennych doświadczeń. Istotną rolę odegra 

jednak w tej kwestii ustawodawca – jego rolą bowiem będzie 

dostosowanie jednak swoiście sztywnych i specyficznych procedur 

jakimi kierują się sądy powszechne. Pewnym wentylem umożliwiającym 

procedowanie części spraw okazać się może wdrożenie rozwiązań 

pozwalających na pełniejszą elektronizację i cyfryzację postępowań – na 

przykład w drodze wspomnianych wcześniej rozpraw w formie 

wideokonferencji. 
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 Autorzy artykułu kierując się wnioskami płynącymi  

z przeprowadzonego badania rekomendują: 

a) Ponowne przeprowadzenie pomiaru zbadanych wskaźników za 

okresy maj-lipiec 2018-2020 i zbadanie sytuacji uwzględniającej 

m.in. liczbę postępowań skierowanych do sądów w związku  

z odmową przyjęcia grzywien nakładanych przez Policję 

na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń w odniesieniu do 

niezastosowania się do nałożonych obostrzeń w najbardziej 

surowym reżimie pandemicznym; 

b) Przeprowadzenie pomiaru zaleconego w rekomendacji wyżej, 

mającego na celu sprawdzenie, czy sytuacja zamknięcia sądów  

w kwietniu 2020 r. zostanie skompensowana zwiększonym 

wpływem spraw w miesiącach kolejnych; 

c) Rozwój alternatywnych metod procesowania spraw w sądach 

powszechnych, w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne 

jak wideokonferencje, przy zachowaniu niezbędnych standardów 

poufności, bezpieczeństwa transmisji oraz jakości zbieranych 

dowodów. 

 Niezależnie od potencjalnego rozwoju wydarzeń, zarówno  

w sferze epidemiologicznej, jak i społecznej, pandemia COVID-19 

stanowić będzie swoisty test na cyfrową elastyczność – w pierwszej 

kolejności ustawodawcy, w drugiej wymiaru sprawiedliwości. Tym 

samym stać się może impulsem do wszechstronnej odpowiedzi całego 

aparatu państwa na wyzwania XXI w. 
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Abstrakt  
 W niniejszej publikacji poruszono kwestię COVID-19 w ujęciu 

prawnym, a w szczególności przeprowadzono analizę wybranych 

zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa rodzinnego  

i opiekuńczego, jak również regulacji prawnych ujętych w Konwencji  

o prawach dziecka.    

 W ogólnym zarysie wyjaśniono najważniejsze zagadnienia  

z zakresu władzy rodzicielskiej, a więc wskazano na czym ona polega, 

kiedy można ją ograniczyć oraz w jaki sposób. Rozważaniom poddano 

również problematykę realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem.  

 Celem publikacji jest omówienie głównych problemów 

powstałych na skutek COVID-19, związanych z tym czy rodzic 

opiekujący się na co dzień małoletnim, posługując się argumentacją 

dobra dziecka może drugiemu z rodziców odmówić realizacji osobistych 

kontaktów z uwagi na zagrożenie zarażeniem koronawirusem,  

jak również wskazanie wynikających z tego konsekwencji prawnych. 

Słowa kluczowe:  

kontakty, ograniczanie kontaktów, COVID-19, koronawirus, dobro 

dziecka, władza rodzicielska 
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Abstract  

 This publication talks about the issue of COVID-19 in legal 

terms. It focuses on analyses of selected issues of constitutional law, 

family and guardianship law, as well as legal regulations included in the 

Convention on the Rights of the Child. Basic issues in the field of 

parental authority are explained - what it is about, when it can be limited 

and how. The problems of contact with a minor child are mentioned as 

well. The purpose of the publication is to discuss the main issues arising 

as a result of COVID-19 related to the parental care. The primary 

problem raised is if a parent caring for a minor on a daily basis, using the 

argumentation of the child's welfare, may refuse the other parent personal 

contact with child because of the risk of coronavirus infection. The 

publication also describes the legal consequences of such behavior. 

Key words:  

contact, contact restriction, COVID-19, coronavirus, child welfare, 

parental authority 

 

I. Wstęp 

 Jedną z naczelnych zasad konstytucyjnych jest ochrona 

rodzicielstwa i rodziny, natomiast realizację kontaktów rodziców  

z dzieckiem należy uznać za jedno z podstawowych praw oraz 

obowiązków. Prawo do kontaktów jest niezależne od władzy 

rodzicielskiej, zatem przysługuje nawet tym rodzicom, którzy są jej 

pozbawieni albo mają ją ograniczoną. Co istotne, pozbawienie bądź 

ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko i wyłącznie na 

mocy orzeczenia sądowego. 

 COVID-19 dotyka każdej sfery życia ludzkiego. W szczególności 

sytuacja wywołana wprowadzeniem stanu epidemii jest niezwykle trudna 

dla rodziców, którzy wychowują swoje dzieci żyjąc w rozłączeniu.  

W wyniku wprowadzonych ograniczeń, znaczna część orzeczeń 

sądowych w zakresie osobistych spotkań z małoletnimi nie mogła zostać 

należycie wykonana w sposób w nich przewidziany. Koronawirus 

doprowadził niektórych rodziców do całkowitego odcięcia ich od 

małoletnich dzieci, wobec czego tak istotne jest aby uświadamiać 

społeczeństwo, że realizacja kontaktu z drugim rodzicem jest jego 

prawem, które może skutecznie wyegzekwować. Natomiast próby 
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utrudniania tego kontaktu stanowią naruszenie właściwego sposobu 

wykonywania władzy rodzicielskiej. 

II. Problematyka władzy rodzicielskiej i kontaktów 

 II.I. Władza rodzicielska  

 Głównym aktem prawnym, który reguluje kwestię władzy 

rodzicielskiej w Polsce jest ustawa zasadnicza, tj. Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1
, a także Kodeks 

Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.
2

 Jednakże istotne 

znaczenie odgrywa również Konwencja o prawach dziecka z dnia  

20 listopada 1989 r.
3
 

 Zgodnie z dyspozycją artykułu 18 ustawy zasadniczej jedną  

z naczelnych zasad konstytucyjnych jest ochrona rodzicielstwa i rodziny
4
. 

Zasada ta wiąże się nie tylko z ochroną podstawowych wartości jakimi są 

małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo, macierzyństwo, ale także 

z zapewnieniem im opieki. Małżeństwo i rodzina stanowią element ładu 

społecznego jak również porządku prawnego w państwie. Natomiast, 

społeczeństwo tworzą rodziny
5
. Jak słusznie wskazał Trybunał Konstytu-

cyjny w wyroku z dnia 18 maja 2005 r. „nakaz wyrażony 

w art. 18 Konstytucji nie oznacza, że Konstytucja nakazuje traktować 

osobę mającą rodzinę inaczej (lepiej), niż osobę samotną. Przepis ten 

nakazuje natomiast podejmowanie przez państwo takich działań, które 

umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi 

istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami”
6
.  

 Co istotne, na tle rozważań ujętych w przedmiotowej publikacji 

przywołany powyżej przepis 18 ustawy zasadniczej nie utożsamia  

w sposób bezpośredni rodziny z małżeństwem. Kobieta i mężczyzna, 

którzy żyją wspólnie, ale nie w związku małżeńskim nie są traktowani 

                                                      
1
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483), dalej jako Konstytucja RP. 
2
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r., (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2086). 
3
 Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz.U. 1991 Nr 120, 

poz. 526). 
4
 Art. 18 Konstytucji RP. 

5
 L. Bosek, M. Safjan, Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, Tom I, 

Warszawa 2016, dostęp w Legalis: 09.06.2020 r., art. 18. 
6
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r., sygn. akt  K 16/04. 
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w świetle polskich regulacji prawnych jako rodzina. Jednakże staną się 

nią, gdy będą mieć dzieci. Ujęte w omawiany artykule sformułowanie 

„rodzicielstwo” pozwala także na określenie rodziną jednego z rodziców 

oraz dziecka/dzieci (rodzina niepełna)
7
. Potwierdzenie tego można zna-

leźć także w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 

r., w którym to wskazano, iż mimo braku legalnej definicji sformuło-

wania jakim jest rodzina istnieje możliwość jej zrekonstruowania poprzez 

odniesienie się do jej językowego znaczenia, które wskazuje, że rodziną 

jest wspólnota rodziców (najczęściej małżeństwo oraz dziecko/dzieci),  

a rodziną niepełną jest jeden dorosły i dziecko
8
. 

 Natomiast do jednych z podstawowych praw przysługujących 

rodzicom należy prawo do wychowania dziecka (zgodnie z ich 

przekonaniami). Prawa rodzicielskiego można pozbawić lub ograniczyć 

tylko w przypadkach określonych ustawą i na podstawie prawomocnego 

wyroku sądu, co wynika bezpośrednio z artykułu 48 Konstytucji RP
9
. 

Doprecyzowaniem tej regulacji jest artykuł 93 kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego zgodnie, z którym obojgu rodzicom przysługuje władza 

rodzicielska, a z uwagi na dobro dziecka sąd może orzec ograniczenie, 

zawieszenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej
10

. Z kolei, w polskim 

ustawodawstwie brak jest definicji wyjaśniającej czym jest „dobro 

dziecka”, niemniej jednak próbę jej zdefiniowania podejmowała 

niejednokrotnie doktryna prawnicza oraz orzecznictwo. Zgodnie  

z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1997 r. „pojęcie 

dobra dziecka z jednej strony obejmuje całą sferę najważniejszych jego 

spraw osobistych, przykładowo takich jak rozwój fizyczny i duchowy, 

odpowiednie kształcenie i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego 

życia, z drugiej zaś – ma ono wyraźny wymiar materialny. Polega on na 

konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i realizacji celów  

o charakterze osobistym, a w wypadku gdy ma ono swój majątek, także 

na dbałości o jego interes majątkowy”
11
, natomiast w postanowieniu Sądu 

Najwyższego z dnia 12 grudnia 2000 r., wskazano iż „swoje oczekiwania 

i uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej rodzice mogą 

                                                      
7

 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wyd. 2, 

Warszawa 2012, dostęp w Legalis: 09.06.2020 r., art. 18. 
8
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt SK 

62/08. 
9
 Art. 48 Konstytucji RP. 

10
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 93. 

11
 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1997 r., sygn. akt II CKN 

90/96. 
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uwzględniać i realizować jedynie w taki sposób i w takim zakresie, który 

nie prowadzi do kolizji z dobrem dziecka”
12

. 

 Należy także wyjaśnić, co dzieje się z władzą rodzicielską  

w przypadku rozstania rodziców. Bez względu na to czy rodzice 

pozostają w związku małżeńskim, w związku nieformalnym czy żyją 

oddzielnie, dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do momentu 

uzyskania pełnoletniości
13
. Zatem, w przypadku rozwiązania związku 

małżeńskiego rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej  

w wyroku rozwodowym jest obligatoryjne. Winno być ono jednoznaczne, 

definitywne, a także wykonalne. Natomiast zarządzenia, które 

ograniczają władzę rodzicielską należy wydawać z uwzględnieniem 

prymatu rodziców do wychowania dziecka, jak również  uwzględniając 

podmiotowość dziecka
14

.  

 Zgodnie z dyspozycją artykułu 107 Kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego, który określa, iż w przypadku gdy rodzice żyją  

w rozłączeniu, ale oboje posiadają władzę rodzicielską to sąd opiekuńczy 

może określić sposób utrzymania kontaktów z dzieckiem jak i sposób 

wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej kierując się dobrem 

małoletniego. Jeżeli jednak rodzice przedstawią zgodne z dobrem dziecka 

stron pisemne porozumienie w przedmiocie sposobu wykonywania 

władzy rodzicielskiej to wówczas sąd pozostawia władzę obojgu
15

. 

 W przypadku braku porozumienia rodziców co do sposobu  

i zakresu jej wykonywania ma zastosowanie artykuł 58 § 1a kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym sąd biorąc pod uwagę 

prawa dziecka, w tym prawo do wychowania przez oboje rodziców 

wydaje rozstrzygnięcie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, 

a także orzeka w przedmiocie uregulowania kontaktów rodzica  

z dzieckiem. W rozstrzygnięciu sąd może orzec między innymi  

o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom albo 

jednemu z rodziców jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską 

drugiego do prawa do współdecydowania o istotnych kwestiach 

                                                      
12

 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2000 r., sygn. akt V CKN 

1751/00. 
13

 M. Żołno, Władza rodzicielska w prawie polskim, Studia Ełckie, nr 2, 2018,  

s. 239.  
14

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r. 

sygn. akt I ACa 458/10. 
15

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 107. 
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związanych z małoletnim dzieckiem stron, czyli ograniczyć jego prawa 

co do określonych uprawnień i obowiązków w stosunku do 

małoletniego
16
. Może także dojść do sytuacji, w której po stronie rodzi-

ców, bądź jednego z nich występuje trwała przeszkoda w wykonywaniu 

władzy rodzicielskiej, bądź gdy ją oni nadużywają lub też gdy w sposób 

rażący zaniedbują swoje obowiązki rodzicielskie. Wówczas sąd jest 

uprawniony aby zastosować najdalej idący środek ingerencji w sferę 

władzy rodzicielskiej, który polega na pozbawieniu ich tej władzy. 

Niemniej jednak, sąd może zastosować ten środek dopiero gdy  

z okoliczności sprawy wynika, iż zastosowanie innych łagodniejszych 

środków nie przyniesie zamierzonego skutku, bądź gdy dotychczas 

zastosowane łagodniejsze środki nie przyniosły oczekiwanych efektów
17

. 

Warto podkreślić, iż w sytuacji kiedy przyczyna pozbawienia władzy 

rodzicielskiej ustanie sąd może przywrócić władzę rodzicielską, jednak 

nie musi tego robić
18

.  

 II.II. Prawo rodzica do realizacji kontaktów z dzieckiem 

 Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka, małoletni ma prawo do 

wychowania w rodzinie i do kontaktu z rodzicami
19
. Artykuł 9 ust. 3 

konwencji stanowi, że „Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka 

odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania 

regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem 

rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej 

pojętym interesem dziecka”
20

. 

 Mając na uwadze powyższe, nie budzi wątpliwości fakt,  

iż kontakty pomiędzy rodzicami/rodzicem, a dzieckiem/dziećmi stanowią 

jedną z najbardziej istotnych kwestii, co powoduje, że są one także 

przedmiotem licznych sporów
21
. Jednakże należy zaznaczyć, iż przez 

pojęcie kontaktów należy rozumieć nie tylko kontakty rodziców  

                                                      
16

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 58. 
17

 K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 6, 

Warszawa 2020, dostęp w Legalis: 09.06.2020 r., art. 111. 
18

 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. wyd. 7, Warszawa 

2020, dostęp w Legalis: 09.06.2020 r., art. 111. 
19

 Konwencja o prawach dziecka, op. cit., art. 9. 
20

 Ibidem. 
21

 H. Bzdak, S. Jastrzemska, A. Klank, E. Matysiak, A. Młyniec, I. Żurek, Zbiór 

orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami, 

Kraków 2015 r., s. 375. 
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z dzieckiem, ale także kontakty małoletniego z innymi krewnymi, 

wskazanymi w dyspozycji art. 113
6
 kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego
22

. 

 Wzajemne kontakty są nie tylko prawem, ale także  

i obowiązkiem rodziców oraz ich dzieci, które istnieją zarówno wówczas 

gdy rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, jak i wtedy gdy mają 

ją ograniczą lub są jej pozbawieni
23
. Wynika to z tego, że kontakty 

pomiędzy rodzicami, a dziećmi należy uznać za atrybut niezależny od 

sprawowanej władzy rodzicielskiej
24

. Traktuje o tym wprost dyspozycja 

artykułu 113 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, iż 

„niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają 

prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”
25
. Pogląd ten 

został ugruntowany zarówno w doktrynie prawa polskiego jak  

i orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia  

8 września 2004 r. „osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem 

władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy 

władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni”
26

. Takie uregulowanie prawne 

jest konsekwencją tego, iż celem zarządzeń opiekuńczych jest to, aby 

dziecko wróciło do swojego środowiska rodzinnego, stąd też małoletni 

nie powinien tracić kontaktu z rodzicem/rodzicami
27

. Ponadto, prawa te 

wynikają nie z samej władzy rodzicielskiej, a z rodzicielstwa. Podobnie 

sprawa się ma w przypadku obowiązku alimentacyjnego, albowiem 

nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal jest zobowiązany 

do percypowania w kosztach utrzymania i wychowania dziecka
28

. 

                                                      
22

 M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska,  

A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy, Warszawa 2013, s. 796-797. 
23

 H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2011, s. 825. 
24

 W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie 

ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r., analiza, wykładnia, komentarz, 

Warszawa 2011 r., s. 271-272. 
25

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, op. cit., art. 113. 
26

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r. (sygn. akt: IV CK 

615/03). 
27

 H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw 

rodzinnych, Warszawa 2012, s.118-121. 
28

 J.M. Łukasiewicz, Instytucje prawa rodzinnego [w:] J.M. Łukasiewicz,  

S. Grobel, R. Łukasiewicz, J. Wiktor, Instytucje prawa rodzinnego, rok: 2014, 



S. Gąsior, A. Potaczało: Utrudnienie realizacji kontaktów z dzieckiem przez 

jednego z rodziców w dobie COVID-19 

424 

 

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, iż w zakresie 

uregulowania kontaktów z małoletnim panuje swoboda, wobec czego 

rodzice mogą wspólnie oraz w porozumieniu sami ustalić ich zakres. 

Jednakże w oparciu o doświadczenie życiowe można poczynić wnioski, 

że w wielu przypadkach dopiero orzeczenia sądu tworzą stabilne 

środowisko dla dziecka
29

.   

 Należy także podkreślić, iż konieczne jest stanowcze 

rozróżnienie kwestii uregulowania kontaktów z małoletnim od 

ograniczenia władzy rodzicielskiej, albowiem są to dwie odmienne 

instytucje. Pierwsza z nich to sądowa regulacja kontaktów, a druga 

stanowi sądową ingerencją. Ograniczenie styczności z małoletnim 

dzieckiem jest możliwe jedynie, gdy jest to niezbędne z uwagi na dobro 

dziecka. Natomiast regulacja kontaktów może nastąpić w każdym 

przypadku, nie tylko kiedy brak jej mógłby naruszyć dobro dziecka. 

Wówczas orzeczenie sądowe w zakresie kontaktów nie jest ich 

ograniczeniem, a jedynie ich uregulowaniem zgodnie z art. 113
1
 § 1 bądź 

na podstawie art. 113
1
 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw.  

z art. 58 powołanej ustawy. Do ograniczenia styczności doszłoby na 

podstawie art. 113
2
 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

30
.  

 W myśl przepisów prawa rodzinnego istnieją dwie możliwości 

związane z ingerencją sądu w zakres utrzymywania kontaktów 

rodzica/rodziców z dziećmi/dzieckiem. Chodzi tutaj o ograniczenie 

władzy rodzicielskiej wynikające z dyspozycji art. 113
2
 kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego oraz o zakazanie utrzymywania kontaktów, 

art. 113
3
 powołanej ustawy. Jedyną przesłanką, która uprawnia sąd 

opiekuńczy do ograniczenia władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka. 

Należy podkreślić, iż sąd wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie 

ograniczenia utrzymywania kontaktów rodzica/rodziców z dzieckiem nie 

dokonuje określenia czasu jego trwania. Sąd może również zmienić 

rozstrzygnięcie w tej sprawie, jeśli jest to usprawiedliwione dobrem 

dziecka. Do zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów należy 

                                                                                                                        
dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/monografia/369304061/80, dostęp: 

09.06.2020 r. 
29

 H. Bzdak, S. Jastrzemska, A. Klank, E. Matysiak, A. Młyniec, I. Żurek, Zbiór 

orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami,  

op. cit., s. 375. 
30

 T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, 

Warszawa 2011 r., s. 152-153. 



S. Gąsior, A. Potaczało: Utrudnienie realizacji kontaktów z dzieckiem przez 

jednego z rodziców w dobie COVID-19 

425 

 

uznać także wydanie rozstrzygnięcia w zakresie zakazania utrzymywania 

kontaktów z małoletnim
31

.  

III. Realizacja kontaktów z dzieckiem w dobie COVID-19 

 Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła i nadal wpływa na 

realizację kontaktów rodziców z ich małoletnimi dziećmi, którzy na stałe 

nie zamieszkują ze sobą wspólnie, natomiast kontakty te wykonują na 

podstawie sądowych orzeczeń
32

. Skutek jest taki, że alienacja rodziciel-

ska w czasach koronawirusa znacznie się pogłębiła. Realizację kontaktów 

z małoletnimi utrudniają sobie zarówno rodzice pozostający ze sobą  

w konflikcie jak i ci, którzy się obawiają o zdrowie swoich dzieci, nawet 

pomimo grożących sankcji prawnych
33

. Wobec wielu pojawiających się 

wątpliwości należy rozważyć, czy rodzic opiekujący się na co dzień 

małoletnim, używając argumentu dobra dziecka może drugiemu  

z rodziców odmówić realizacji kontaktów z obawy na zagrożenie 

zakażeniem koronawirusem. 

 Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości 

wskazując, iż „w mocy pozostają wszystkie postanowienia wydane przez 

sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją 

oddzielnie”. Podniesiono nadto, że obowiązują wszelkie orzeczenia 

zarówno te prawomocne jak i nieprawomocne, ale natychmiast 

wykonalne w trybie zabezpieczenia. Natomiast odmowy wykonania 

orzeczenia sądu można tylko upatrywać w zakazie wynikającym 

z zastosowanej kwarantanny
34
. Analogicznie wypowiedział się na portalu 

                                                      
31

 H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Pokrewieństwo i powinowactwo 

(pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie). 

Komentarz do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC (art. 

453–458, 579–589), Warszawa 2019, art. 113
2
. 

32
 P. Rojek-Socha, Koronawirus nie wystarczy, by odciąć rodzica od dziecka, 

Prawo.pl 

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/alienacja-rodzicielska-w-czasie-koronowi-

rusa-rodzic-moze,499251.html, dostęp:12.06.2020 r. 
33

 P. Rojek-Socha, Rodzice utrudniają sobie kontakty z dziećmi „na 

koronawirusa”-  MS grozi im palcem, Prawo.pl  

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/czy-w-czasie-epidemii-koronawirusa-moz-

na-ograniczyc-kontakty-z,499464.html dostęp:12.06.2020 r. 
34

 Ministerstwo Sprawiedliwości, Realizacja sądowych postanowień  

o kontaktach z dziećmi 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-

kontaktach-z-dziecmi dostęp:12.06.2020 r. 



S. Gąsior, A. Potaczało: Utrudnienie realizacji kontaktów z dzieckiem przez 

jednego z rodziców w dobie COVID-19 

426 

 

społecznościowym Rzecznik Praw Dziecka podnosząc, iż stan epidemii 

oraz wytyczne władz sanitarnych nie wpływają na wykonalność orzeczeń 

sądowych, natomiast zalecenia unikania kontaktów odnoszą się do 

skupisk ludzi, a także osób obcych. Rodzic uprawniony do spotkania  

z dzieckiem na podstawie orzeczenia sądowego winien mieć możliwość 

realizacji tego kontaktu w sposób w nim określony z zachowaniem 

funkcjonujących zaleceń sanitarnych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy 

dziecko bądź rodzic objęci są kwarantanną
35

. 

 Z drugiej zaś strony, wobec poglądu zaprezentowanego przez 

resort sprawiedliwości pojawiły się głosy krytyczne wskazujące,  

iż nadmiernie generalizuje problem i jest on zbyt daleko idący, albowiem 

przyzwolenie na wykonywanie orzeczeń sądu w sposób automatyczny 

może prowadzić do takich sytuacji, w których małoletni są przekazywani 

drugiemu rodzicowi również i wówczas, gdy istnieje ryzyko, iż taki 

kontakt pejoratywnie wpłynie bądź to na zdrowie dziecka bądź będzie 

stanowić zagrożenie dla innych osób, np. dziadków, z którymi wspólnie 

zamieszkują. Zauważa się, iż ograniczenie realizacji kontaktów jedynie 

do przypadku, w którym zastosowana jest kwarantanna jest zbyt wąskie  

i nie uwzględnia innych, równie niebezpiecznych sytuacji. Wydaje się za 

słuszne zastosowanie takich samych restrykcji wobec rodzica 

wykonującego zawód lekarza, który podejmuje pracę zarobkową  

w szpitalu czy pracownika sieci sklepów
36

.  

 W szczególności za uzasadnione należy uznać niewydanie 

dziecka drugiemu z rodziców w celu realizacji spotkań osobistych,  

gdy ten zabiera je w tłoczne miejsca publiczne narażając tym samym na 

kontakt z potencjalnymi osobami chorymi. Bądź też, gdy rodzic 

przebywa w miejscach dotkniętych wirusem, miał styczność z osobą 

zarażoną lub nie stosuje się do zaleceń ministerstwa zdrowia. Istotne 

znaczenie będzie miało także środowisko rodzica realizującego osobiste 

kontakty. Jeśli przykładowo codziennie porusza się kilkadziesiąt 

kilometrów środkami transportu publicznego bądź podejmuje pracę  

w miejscu zatrudniającym wielu pracowników, którzy mają ze sobą 

bezpośredni kontakt i są narażeni na zarażenie COVID-19 może to 

stanowić uzasadnioną przyczynę odmowy realizacji kontaktu. Należy 

                                                      
35

 M. Szkliniarz, Koronawirus a kontakty z dzieckiem cz. 2/4, Stowarzyszenie 

Adwokackie Defensor Iuris http://www.defensoriuris.pl/blog-strefa/koronawirus-

a-kontakty-z-dzieckiem-cz-2-4/ dostęp:12.06.2020 r. 
36

 P. Rojek-Socha, Rodzice utrudniają sobie…, op. cit., dostęp:12.06.2020 r.  
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przy tym podkreślić, iż w każdej sytuacji trzeba się kierować zasadą 

naczelną prawa rodzinnego, którą jest dobro dziecka.   

 Problematyczne stały się również kontakty realizowane  

z udziałem kuratorów sądowych. Nie mają oni wiedzy, czy dana osoba 

jest objęta kwarantanną lub czy choruje, w związku z czym najczęściej 

do spotkań nie dochodzi. Dodatkowo, wiele kontaktów w obecności 

kuratora odbywa się poza miejscem zamieszkania rodziców dziecka  

i najczęściej realizowane są w punktach rekreacyjnych takich jak baseny, 

parki rozrywki, place zabaw, parki i tym podobne. Natomiast 

w czasie trwania obostrzeń, które nakładały obowiązek zamknięcia 

miejsc, w zasadzie niemożliwe stało się urzeczywistnienie takich 

spotkań. Utrudnieniem były również restrykcje w przedmiocie 

zachowania 2 m odległości od drugiej osoby, podczas gdy kurator winien 

znajdować się możliwie jak najbliżej dziecka by dbać o jego 

bezpieczeństwo
37

.  

 Wobec wskazanych powyżej problemów postuluje się aby na 

czas trwania pandemii były wydawane w trybie pilnym decyzje 

pozwalające na zmianę osobistych kontaktów z dzieckiem na kontakt 

telefoniczny bądź za pośrednictwem komunikatorów internetowych. 

Istotne jest, aby szukać innych, alternatywnych rozwiązań, które 

zapewnią utrzymywanie więzi pomiędzy rodzicem, a małoletnim
38

. 

Rodzice mają również możliwość wypracowania porozumienia, zgodnie 

z którym niezrealizowane spotkania odbędą się po ustaniu zagrożenia 

epidemiologicznego.  

 Niezależnie od powyższych rozważań, należy podkreślić,  

iż każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie, a rodzice winni 

się kierować tylko troską o bezpieczeństwo oraz zdrowie i życie swoich 

dzieci.  

IV. Konsekwencje prawne utrudniania kontaktów z dzieckiem przez 

jednego z rodziców  

 Nierealizowanie postanowień w przedmiocie kontaktów rodzica  

z dzieckiem może prowadzić do wszczęcia postępowania na podstawie 

art. 598
15 

oraz art. 598
16

 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie 

o wykonanie kontaktów z małoletnim mające na celu realizację 

                                                      
37

 Ibidem, dostęp: 12.06.2020 r.  
38

 Ibidem, dostęp: 12.06.2020 r. 
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orzeczenia bądź ugody składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na 

zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej, a z kolei 

drugi etap odnosi się już do nakazania zapłaty
39

. 

 Zgodnie z treścią art. 598
15 
powołanej ustawy. jeśli dana osoba, 

pod której pieczą znajduje się małoletni, w ogóle nie wykonuje bądź 

niewłaściwie wykonuje zobowiązania wynikające z orzeczenia lub  

z ugody zawartej przed sądem albo przed mediatorem w zakresie 

kontaktów, sąd opiekuńczy, przy uwzględnieniu sytuacji majątkowej tej 

osoby ma prawo zagrozić jej nakazem zapłaty na rzecz uprawnionego do 

kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej. Sąd wówczas określa 

kwotę za każdy kontakt
40

.  

 Zważywszy na powyższe należy uznać, iż podczas orzekania  

o zagrożeniu nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej sąd kieruje 

się sytuacją majątkową osoby zobowiązanej do uiszczenia właściwej 

kwoty. Prawodawca nie wprowadził w tym zakresie żadnych limitów 

kwotowych, jednakże jej wysokość winna stanowić dosyć istotną 

dolegliwość dla zobowiązanego, żeby gwarantowała skuteczność 

właściwego wykonywania kontaktów w przyszłości
41
. W piśmiennictwie 

podnosi się również, iż do przesłanek jakimi winien się kierować sąd 

podczas stosowania analizowanego przepisu zalicza się: stopień 

naruszenia dobra dziecka, charakter oraz zakres naruszeń, a także stopień 

zawinienia osoby ich się dopuszczającej jak i częstotliwość naruszeń
42

. 

 W art. 598
16

 kodeksu postępowania cywilnego określono drugi 

etap postępowania wykonawczego, poprzedzony wydaniem 

postanowienia zagrażającego, a to nałożenie obowiązku zapłaty kwoty 

pieniężnej. W treści przepisu użyto sformułowania „nie wypełnia nadal 

swojego obowiązku”, zatem mowa jest o tych samych obowiązkach, 

które dotyczyły postanowienia w przedmiocie zagrożenia nakazem 

zapłaty. Co więcej, sąd jest związany wysokością określonej 

                                                      
39
J. Jagieła, Kodeks postępowania cywilnego. Tom III, A. Marciniak (red.) Wyd. 

1, Warszawa 2020, dostęp w Legalis 12.06.2020 r., art. 598
15

 k.p.c. 
40

 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., (Dz. U.  

z 2019.poz. 1460). 
41

 N. Krej, Kodeks postępowania cywilnego: komentarz, E. Marszałkowska-

Krześ (red.), wyd. 25, Warszawa 2020, dostęp w Legalis 12.06.2020 r., art. 598
15

 

k.p.c. 
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 S. Jastrzemska, Kodeks postępowania cywilnego. Tom II, T. Szanciło (red.), 

wyd. 1, Warszawa 2019, dostęp w Legalis 12.06.2020 r., art. 598
15

 k.p.c. 
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w pierwszym etapie sumy pieniężnej. Zapłata wskazanej  

w postanowieniu kwoty pieniężnej winna nastąpić niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się postanowienia, albowiem od tego momentu suma 

pieniężna staje się wymagalna. W konsekwencji należy uznać, iż 

postępowanie odnoszące się do nałożenia obowiązku zapłaty nie stanowi 

samodzielnego postępowania, lecz kontynuację wszczętego we 

wcześniejszym etapie postępowania wykonawczego
43

.  

 W przypadku jednak udowodnienia, iż rodzic pierwszoplanowy 

nie dopuścił do realizacji kontaktów osobistych z drugim rodzicem 

wyłącznie z uwagi na dobro dziecka, kierując się rozsądkiem i popierając 

swoje decyzje dowodami, np. w postaci wymiany korespondencji,  

z której wprost wynika, że zachowanie bądź stan zdrowia drugiego 

rodzica może narażać małoletniego na niebezpieczeństwo sąd rodzinny 

winien odstąpić od ukarania zobowiązanego nakazem zapłaty. 

 Nadto, istnieje również jeszcze inne rozwiązanie, które także 

zaprezentował Rzecznik Praw Dziecka wskazując, że „jeśli jeden rodzic 

ma wątpliwości co do bezpieczeństwa podczas kontaktu dziecka z drugim 

rodzicem, może zwrócić się do sądu z prośbą o zmianę na czas stanu 

zagrożenia sposobu realizacji kontaktu, wraz z wnioskiem  

o zabezpieczenie”. Z instytucji tej można skorzystać w każdej sytuacji, 

gdy dochodzi do bezprawnego postępowania drugiego rodzica, zarówno 

kiedy kontakt z małoletnim jest utrudniany jak i wtedy gdy rodzic 

pierwszoplanowy (sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem) ma 

obawy, czy kontakty winny być realizowane w dotychczasowej formie
44

. 

 Niestety praktyka pokazała, iż w czasie trwania obostrzeń 

również związanych z ograniczeniem funkcjonowania sądów, sprawy 

dotyczące realizacji kontaktów nie znalazły się w katalogu spraw pilnych, 

które pomimo zagrożenia koronawirusem muszą zostać rozpoznane
45

. 

V. Zakończenie 

 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości 

pandemia koronawirusa nie stanowi uzasadnienia do utrudniania jednemu 

                                                      
43

 J. Bodio, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom. I, 

A. Jakubiecki (red.), wyd. 21, dostęp w Lex 12.06.2020 r., art. 598
16

 k.p.c. 
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 M. Szkliniarz, Koronawirus a kontakty z dzieckiem cz. 3/4, Stowarzyszenie 

Adwokackie Defensor Iuris http://www.defensoriuris.pl/aktualnosci/ko-

ronawirus-a-kontakty-z-dzieckiem-cz-3-4/ dostęp:12.06.2020 r. 
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 P. Rojek-Socha, Rodzice utrudniają sobie …, op. cit., dostęp:12.06.2020 r. 
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z rodziców realizacji kontaktów z małoletnim przez drugiego z nich bądź 

to poprzez jego ograniczanie bądź przez pozbawienie. Więź pomiędzy 

rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje powinna być stale 

pielęgnowana, a jakiekolwiek przypadki jej naruszenia podlegają 

sankcjom prawnym. Wiąże się to z tym, iż uniemożliwianie 

utrzymywania prawidłowego kontaktu małoletniego z drugim z rodziców 

narusza interes dziecka i stanowi nadużycie władzy rodzicielskiej.  

W konsekwencji należy uznać, iż powoływanie się jedynie na stan 

trwającej epidemii koronawirusa jest niewystarczające, żeby uzasadnić 

odmowę realizacji spotkań osobistych z dzieckiem drugiemu rodzicowi. 

Niewydanie małoletniego musi zostać uzasadnione konkretną przesłanką 

wskazującą na realne istnienie zagrożenia w przypadku bezpośredniego 

kontaktu dziecka z rodzicem drugoplanowym, a tą z całą pewnością jest 

objęcie kwarantanną. 
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Coronavirus Pandemic 

 

Abstrakt  

 Tematem artykułu jest pokazanie mechanizmów działania 

dezinformacji w czasie pandemii koronawirusa. Przytoczone w tekście 

przykłady mają za zadanie zwizualizować cele dezinformacji, reakcję 

opinii publicznej na błędne informacje oraz podjęte decyzje, dotyczące 

walki z manipulacją treścią. W tekście poruszony zostanie także wątek 

mediów masowych, które pełnią znaczącą rolę w przekazywaniu 

sfałszowanych wiadomości.  

Słowa kluczowe:  
dezinformacja, fake news, media masowe, koronawirus 

Abstract  

 In the article there has been described mechanism of 

disinformation in the time of coronavirus pandemic. Included in the text 

examples can show the targets of disinformation, reaction of public 

opinion and decision which where made in order to fight against 

manipulation of information. Significant is the role of mass media that 

play the role of conveying fake news. 

Key words:  

disinformation, fake news, mass media, coronavirus 
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Wstęp 

  Manipulowanie informacjami i rozpowszechnianie fałszywych 

przekazów nie jest współczesnym zjawiskiem. To technika, taktyka, 

metoda, która pierwszy raz pojawiła się w starożytności, w celu 

pokonania przeciwnika jak najmniejszym kosztem wykorzystania 

własnych sił. Obecnie dezinformację zalicza się do zagrożeń, które godzą 

w poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz negatywnie wpływają na 

stosunki dyplomatyczne nawiązane między podmiotami areny 

międzynarodowej. Nadawcy błędnej wiadomości, utożsamiani  

z państwami i pozaterytorialnymi podmiotami, często wykorzystują 

sytuację, która miała miejsce na świecie lub w wybranym państwie, aby 

rozpowszechnić niepotwierdzone i nieudowodnione teorie i pogłoski. 

Jedną z okoliczności towarzyszących szerzeniu się dezinformacji jest 

pandemia koronawirusa. Dało to możliwość do kreowania 

zróżnicowanych informacji, które szkodzą właściwej percepcji 

zachodzących zjawisk. Ofiarami fake news’ów są zarówno 

społeczeństwa, jak i rządzący oraz wielkie koncerny i organizacje, które 

nie potrafią opanować niekontrolowanego rozprzestrzeniania się 

informacji w mediach masowych. Najbardziej narażone są jednostki 

niezdolne do odróżniani prawdy i fałszu, które motywowane strachem  

i gniewem, przyczyniają się do rozpoczęcia szkodliwych działań, jak 

dokonywanie materialnych szkód lub krzywdzenie drugiej osoby.  

Z pozoru dezinformacja wydaje się niewinnym rozpowszechnianiem 

niesprawdzonych informacji (często nie wywołujących szkód 

materialnych), które można zweryfikować, jednakże proces selekcji 

wymaga czasu i posiadania odpowiednich źródeł ze sprawdzoną treścią. 

Wydłużony okres filtracji i usuwania dezinformacji sprawia, że fake 

news’y nadal mogą szkodliwie oddziaływać i wywoływać niepotrzebne 

szkody. 

1. Zjawisko dezinformacji  

  Kiedy wspomina się o zagrożeniach XXI wieku, na pierwszym 

miejscu wymienia się terroryzm międzynarodowy, zorganizowaną 

przestępczość, handel żywym towarem, czy odradzające się złowrogie 

ideologie. Zapomina się jednak o jednym z najpoważniejszych, wyzwań, 

jakim jest dezinformacja, czająca się  w mediach masowych, zwłaszcza  

w środowisku cybernetycznym. Internet stanowi nieograniczoną 

przestrzeń, która pozwala na istnienie wielu stron prowadzonych przez 

podmioty o różnych intencjach. Podczas kiedy jedni będą publikować 

informacje, pochodzące z rzetelnych i zweryfikowanych źródeł, drudzy  
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z kolei, będą kierować własne teorie i scenariusze, które niekoniecznie 

mogą zgadzać się z obecnym stanem rzeczy. Motywem takiego zabiegu 

jest zmanipulowanie opinii publicznej nieprawdziwymi informacjami 

(fake news), aby osiągnąć pewne korzyści. Takie zagrożenie nazywa się 

dezinformacją.  

  Dezinformacja to zabieg, mający na celu rozpowszechnianie 

szkodliwej, niewłaściwej informacji. Ma ona wpłynąć na odbiorcę, 

wywrzeć na nim presję i zdeterminować do podjęcia decyzji, które mogą 

okazać się szkodliwe i nieopłacalne dla decydenta, lecz obfitująca  

w profity dla nadawcy odbioru. Dezinformacja ma na celu sfałszowanie 

dowodów, podważających pozytywny wizerunek rywala, których  nie da 

się potwierdzić ani sprawdzić, ponieważ ich źródło uległo zatajeniu.  

W przypadku wywiadu, dezinformacja polega na przekazywaniu 

informacji wrogiemu państwu, w celu odwrócenia uwagi od własnych 

poczynań. To właśnie służbom specjalnym przypisuje się domenę 

dezinformacji, z racji posiadanych przez jej członków odpowiedniego 

przygotowania oraz zaawansowanych środków potrzebnych do 

zrealizowania jej wytycznych
1
.   

 Początki dezinformacji sięgają starożytności, kiedy to traktowana 

była jako zdolność oszukania wroga przez wybitnego  

i charyzmatycznego wodza. Jednym z przykładów jest taktyka 

Temistoklesa zastosowana wobec króla Persji Kserksesa. Ateńczyk 

wysłał wiadomość, że grecka armia ma zamiar uciec przed wojną, znaną 

jako bitwa morska pod Salaminą, co zmusiło wroga do przeprowadzenia 

bitwy w miejscu niekorzystnym dla perskiej armii. Po wygranej przez 

Greków bitwie, Temistokles zastosował kolejny podstęp, formułując 

wiadomość, że jego ludzie zamierzają zniszczyć most na Hellosponcie, 

aby uniemożliwić perskiej armii odwrót. Król w popłochu uciekał wraz  

z wojskiem, co przyczyniło się do ich porażki podczas kolejnego starcia. 

Choć metody dezinformacji były stosowane przez władców  

i przywódców już o wiele wcześniej, to dopiero w XVII wieku w Rosji 

stała się dziedziną nauki
2
, dając przy tym okazję do dopracowania metod 

i technik manipulowania przekazem. Poziom perfekcji dezinformacja 

osiągnęła podczas jednego z najpopularniejszych wydarzeń  

z 1894 r. powiązanego z osobą Alfreda Dreyfusa. Został on wtedy 

                                                      
1
M. Świerczek, „System matrioszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp do 

zagadnienia, „Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego” 19/18, s. 212.  
2
 T. R. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016, s. 87- 

89. 
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niesłusznie uwięziony pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Niemiec.  

Na taki wyrok zareagowało środowisko intelektualne, wskazujące  

że kapitan stał się ofiarą antysemickiej atmosfery, jaka panowała 

wówczas we Francji
3
.  

 Zagadnienie dezinformacji można także zbadać pod kątem 

wydzielonych kategorii. Pierwszy wyodrębnia jej taktyczną naturę 

(dążenie do wywołania konkretnej reakcji w jednej lub kilku sprawach  

w krótkim przedziale czasowym, nie przekraczającym paru miesięcy) 

oraz strategiczną
4
 (długofalowe działanie, prowadzone przez  centralne 

organy kierownicze państwa, mające na celu wywarcie trwałych zmian  

w psychice opinii publicznej na dany temat)
5
. Kolejny odnosi się do jej 

rozumienia sensu stricto, czyli jako celowe wprowadzenie  

w błąd i sensu largo – technika podjęta przez zespół osób, instytucji, 

organizacji, które wchodzą w skład kontrwywiadu
6
. Ze względu na treść, 

dezinformację można podzielić na: polityczną (kreowanie pożądanych 

postaw wśród społeczeństwa i pozytywnej pozycji państwa na arenie 

międzynarodowej, a w razie krytyki, grupa rządząca posuwa się do 

kamuflażu własnej polityki), ekonomiczną (świadome i celowa 

wprowadzenie podmiotu w błąd, co do właściwego stanu poziomu 

gospodarczego państwa, w celu ochrony jego zasobów i rezerwuar 

obronny), naukowo-techniczną (ukrycie przed przeciwnikiem stanu 

postępu dokonanego w naukach, rozwoju technologicznego, zwłaszcza 

jeżeli odnoszą się do poziomu obronności i wojskowości państwa), 

wojskową (ma w zamiarze utrzymać przeciwnika w przekonaniu, że jest  

w posiadaniu tajnych informacji na temat obcego wojska)
7
.    

 Dezinformacja jest szkodliwym i nieetycznym zespołem działań, 

który posługuje się różnymi narzędziami (mikrotargeting, tworzenie 

                                                      
3
 A. Bryc, Izrael 2020 skazany na potęgę, Warszawa 2014, s. 66. 

4
 Zdaje się, że ten typ dezinformacji jest najczęściej stosowany przez państwa, 

które chcą wpłynąć na mentalność społeczeństwa drugiego podmiotu, jak robiła 

to Federacja Rosyjska zanim dokonała aneksji Krymu w 2014 r., czy Chińska 

Republika Ludowa w stosunku do Tajwanu oraz Szanghaju.  
5

 K. Kuczma, Dezinformacja jako instrument zwalczania polskich planów 

dywersyfikacji źródeł energii, „Securitologia” 2016, nr 2, s. 180.  
6

 T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla 

bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 2, s.  51-

52. 
7

 R. Bielawski, A. Ziółkowska, Media społecznościowe, a kształtowanie 

bezpieczeństwa państwa, [w:] Człowiek a technologia cyfrowa – przegląd 

aktualnych doniesień, red. P. Szymczyk, K. Maciąg, Lublin 2018, s. 90-91. 



B. Bieniek: Między prawdą a fake news’em. Dezinformacja w czasie pandemii 

koronawirusa 

437 

 

„fabryki trolli”), aby destrukcyjnie wpłynąć na bezpieczeństwo państwa, 

poprzez zakłócenie procesów demokratycznych, polaryzację 

społeczeństwa
8
, podważenie jego pozycji na arenie międzynarodową oraz 

zaognienie relacji między grupą rządzącą a własnymi obywatelami
9
. 

 Obecnie największe zagrożenie generowane jest przez 

cyberprzestrzeń, która oferuje nieograniczony katalog stron, grup oraz 

portali. Jednostka wybiera te źródła, która najlepiej odpowiadają jej 

poglądom i nastrojom, jednak użytkownik często nie jest świadomy 

faktu, że porusza się na płaszczyźnie zarządzanej przez podmioty, które 

wykorzystując naiwność członków zbiorowości, szerząc i kreując 

fałszywe informacje oraz wywołując skrajne emocje i szerząc złowrogie 

ideologie, jak szowinizm, rasizm, antysemityzm, czy skrajną wersje 

nacjonalizmu. 

 W cyberprzestrzeni można wymienić kilka rodzajów aktywności, 

które służą rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji. Pierwszym są 

fałszywe konta tworzone w celu ukrycia prawdziwej tożsamości usera, 

tak aby móc rozpowszechniać sfałszowane informacje, podważające 

słuszność np. polityki prowadzonej przez konkretne państwo. Boty są 

programami naśladującymi ludzkie zachowania w internecie poprzez 

uczestniczenie w dyskusjach, umieszczanie linków i wykorzystywanie 

hasztagów, co sprawia, że dany temat staje się bardziej popularny. Trolle, 

zwane też sockpuppets, to popularna metoda wzbudzania emocjonalnej 

dyskusji najczęściej na bardzo wrażliwy temat lub ukazywanie poparcia 

lub krytyki jednej ze stron, manipulując jednocześnie opinią publiczną. 

Fake newsy to kolejny sposób siania chaosu informatycznego, 

zakłamujący prawdę całkowicie lub częściowo
10

. To celowe wprowadze-

nie odbiorcy w błąd, w celu zdobycia pewnych korzyści przez stronę 

rozpowszechniającą fake newsy. Zakładanie fałszywych kont, 

wykorzystywanie techniki botów, trolli oraz fake news’ów, nawzajem się 

uzupełniają, przez co wzmacniają swoją siłę oddziaływania i zwiększają 

szansę osiągnięcia większych i lepszych zysków. Ich zadaniem jest 

wprowadzenie nierównowagi i pobudzenie skrajnych emocji, często 

niezgodnych z logicznymi procesami myślenia.   

                                                      
8
 Dezinformacja i propaganda – wpływ na funkcjonowanie państwa prawa w UE 

i jej państwach członkowskich,  s. 2. 
9
 M. Wrzosek, Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej, Warszawa 

2019, s. 12. 
10

 P. Pogorzelski, Zagrożenie rosyjską dezinformacją w Polsce i formy 

przeciwdziałania, s. 10-13. 
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  Niewykonalne zdaje się kontrolowanie całej przestrzeni 

cybernetycznej, bowiem godziłoby to w wolność słowa, a wszelka 

ingerencja państwa i narzucanie ograniczeń czy cenzur pod postacią 

aktów prawnych, doprowadziłoby do wywołania większych szkód, niż 

samo zjawisko dezinformacji, bowiem polityka państwa objęłaby swoim 

zasięgiem wszystkich obywateli, a istota dezinformacji opiera się na 

łatwowierności i naiwności poszczególnych jednostek. Również na 

poziomie międzynarodowym podejmowano decyzje mające zaradzić 

szerzeniu się niebezpiecznemu zjawisku. Tak też uczynił Parlament 

Europejski, zwalczający informacje wpływające negatywnie na 

wizerunek UE, a pochodzące głównie z ośrodków zlokalizowanych  

w Rosji. W tym celu uchwalono rezolucję z 10 czerwca 2016 roku, 

zawierającą konieczność powołania zespołu zwalczającego kłamliwe 

wiadomości
11
. 26 kwietnia 2018 roku Komisja Europejska zapowiedziała 

powstanie kodeksu dotyczącego form i metod zwalczania dezinformacji, 

w ramach komunikatu „Zwalczanie dezinformacji w Internecie: podejście 

europejskie”. Zalecenia KE będą poruszać kwestie treści reklam, 

usuwania fałszywych kont, identyfikacji botów, dywersyfikacji źródeł 

pochodzenia informacji, monitorowania procesów zachodzących  

w cyberprzestrzeni oraz współpracy z ośrodkami badawczo-

akademickimi
12

.  

  Innym sposobem pokojowego radzenia sobie z konsekwencjami 

dezinformacji, jest kreowanie stanowiska infobrokera (znany też pod 

nazwą broker informacji, czy też dystrybutor wiedzy). Zadaniem tej 

grupy zawodowej jest wyszukiwanie prawdziwych informacji, ich 

analiza, opracowanie i przedstawianie gotowego zbioru zainteresowanym 

podmiotom
13

. 

 Dezinformacja to potężne narzędzie w rękach nieodpowiednich 

podmiotów, które mogą zniszczyć społeczną harmonię oraz wprowadzić 

niepotrzebny zamęt. O jej skuteczności świadczy historyczny rodowód 

manipulowania informacjami, aby osiągnąć określony zysk, 

niekoniecznie poprzez przestrzeganie reguł legalnej gry. To rodzaj nowej 

wojny, która zastępuje tradycyjne konflikty wykorzystujące 

                                                      
11

 M. Zielińska, W epoce postprawdy: dobre praktyki w zwalczaniu  

dezinformacji. Raport: dezinformacja w Europie Środkowo-Wschodniej,  

red. A.K. Piekarska, s. 15. 
12

 J. Balcewicz, Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. 
13

 A. Januszko-Szakiel, Dezinformacja jako narzędzie medialnej manipulacji 

świadomością,  s. 214-215. 



B. Bieniek: Między prawdą a fake news’em. Dezinformacja w czasie pandemii 

koronawirusa 

439 

 

konwencjonalne zbrojenia. Wynika to m.in. z możliwości oferowanych 

przez Internet, jak szybkość, łatwość dostępu, względnie niski poziomem 

nadzoru nad umieszczanymi informacjami, anonimowość oraz możliwość 

szybkiego dotarcia do konkretnej grupy docelowej.    

 Takie zastosowanie Internetu można zaklasyfikować jako 

element wojny hybrydowej, którą prowadzi nieznany przeciwnik  

w sposób ciągły, negatywnie wpływając na opinię społeczeństwa państwa 

atakowanego. Ma to osłabić pozycję władzy i doprowadzić do jego 

szybkiego ustąpienia na rzecz stronnictwa wspieranego przez 

propagatorów „złej informacji”. Choć powstają liczne dokumenty, 

powoływane są do życia organy zwalczające zjawisko manipulacji 

informacjami, tendencja występowania tego zagrożenia nie maleje, lecz 

modyfikuje się i dostosowuje do nowych warunków, również warunków 

związanych z występowaniem, takich sytuacji, jak pandemie, które 

ogarniają cały glob ziemski, nieprzygotowany na walkę z dezinformacją 

na taką skalę. O sile i oddziaływaniu dezinformacji w obliczu pandemii 

koronawirusa, przedstawi dalsza część pracy.  

2. Koronawirus – co jest prawdą a co fałszem  

  Nie ma dziedziny życia prywatnego i publicznego, której nie 

ogarnąłby  chaos związany z pandemią COVID-19. Strach przed 

śmiercią, niepewność co do objawów, ewentualnych mutacji, liczba teorii 

spiskowych dotyczących kto, gdzie i jak doprowadził do wypuszczenia 

wirusa oraz przerzucanie się odpowiedzialnością za światowy kryzys 

zdrowotny, doprowadza do wytworzenia się specyficznej sytuacji, którą 

niektóre podmioty będą mogły wykorzystać, niekoniecznie by przysłużyć 

się dobru publicznemu. Wręcz przeciwnie, będą nakręcać spiralę 

nienawiści i strachu, aby wzmocnić obecny zamęt.   

 Media masowe są głównym narzędziem propagatorów 

dezinformacji, jako kanałów za pomocą których wiadomości polityków, 

naukowców, przedstawicieli show biznesu dostają się do szerszej opinii. 

Najbardziej na to zagrożenie narażony jest Internet. Ilość wypowiedzi, 

stron, kont rozpowszechniających fałszywe lub w połowie prawdziwe 

informacje, które zalewają odbiorcę, przyczyniają się do stworzenia 

szumu informacyjnego utrudniającego odnalezienie prawdziwych 

wiadomości. W ostateczności jednostka nie wie komu ufać, jakim 

stronom, którym autorytetom. Zderzenie poglądów występuje także na 

poziomie horyzontalnym, między ludźmi, którzy wymieniają się 

zasłyszanymi informacjami, przyczyniając się do kontynuowania 
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szkodliwego obiegu treści. Zagubiona jednostka szuka osób będących  

w podobnej sytuacji, tworząc zbiorowość ludzi podobnie niepewnych 

swojej sytuacji i oszołomionych. Przyczynia się to do wywołania 

niekontrolowanego mechanizmu siania paniki i budowania nastrojów, 

mogących jeszcze bardziej podważyć napiętą sytuację swoimi 

wypowiedziami i zachowaniem. Pytania kto przyczynia się do tworzenia 

atmosfery fałszywych informacji i jaki to ma wpływ na odbiór przekazu, 

będą analizowane w dalszej części pracy. 

3. Podmioty dezinformacji w sprawie koronawirusa 

 Koronawirus stworzyło okazję, aby sprawdzić, czy i jak 

mechanizmy dezinformacji działają oraz jak wygląda reakcja na jej 

odbiór. Przytoczone przykłady tylko potwierdzą, że rozpowszechnianie 

fałszywych informacji i ich siła wpływania na opinię jest znaczący  

i zarazem niebezpieczny, ponieważ doprowadza do zaburzenia 

właściwego odbioru treści, wprowadzając fałsz o podłożu ideologicznym 

i politycznym.    

 Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO (World 

Health Organization) na konferencji poświęconej bezpieczeństwu  

w Monachium, stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z infodemią 

(infodemic), czyli „epidemią informacji”, która tak jak COVID-19, 

wpływa destrukcyjnie na nasze zdrowe postrzeganie świata i umiejętność 

odróżniania prawdy od fałszu.    

 W przypadku sytuacji kryzysowych, zwłaszcza na skalę 

światową, należy szukać najbardziej wiarygodnych źródeł, z których 

można czerpać potwierdzone informacje na temat obecnego stanu. 

Wydaje się, że takim źródłem wiadomości powinny być oświadczenia 

wydawane przez rząd oraz wypowiedzi decydentów politycznych. Ich 

oświadczenia mają albo przygotować obywateli do pogorszenia się 

sytuacji i zaostrzenie wdrożonych obostrzeń lub uspokoić niepotrzebne 

wzburzenie. Bywają jednak takie przypadki, w których poszczególne 

jednostki związane z polityką poprzez swoją niewiedzę, zamiar,  

czy zwykły przypadek, włączają „fałszywy alarm” w sprawie danych 

informacji, co przyczynia się do wywołania zamętu wśród opinii 

publicznej.   

 Tak było w przypadku wypowiedzi posłanki włoskiego 

parlamentu Sary Cunial (znanej ze swoich kontrowersyjnych poglądów, 

m.in. dotyczących szczepionek), członkini Ruchu Pięciu Gwiazd, z dnia 
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14 maja 2020 r., kiedy to wzywała do aresztowania przez 

Międzynarodowy Trybunał Karny założyciela Microsoftu, Billa Gatesa
14

, 

uważanego za winnego wypuszczenia wirusa. Polityk odwołała się do 

przewidzenia wybuchu pandemii przez B. Gatesa w 2019 r.
15

 Do mediów 

taka wiadomość dostała się pod tytułem „Włochy aresztują Billa Gatesa” 

czy „Bill Gates stanie przed sądem”. Oskarżenie posłanki wywołało 

reakcję nie tylko na skalę krajową, ale także globalną, co pokazuje, jak 

zwłaszcza kontrowersyjne opinie, szybko dostają się do mediów na 

całym świecie, przyczyniając się do zaszczepienia wątpliwości nie tyle co 

do fałszu tejże wiadomości, ile poszukiwania potwierdzenia takiej 

wypowiedzi, poprzez odwoływanie się do podobnych (pseudo)teorii. 

 Podobna sytuacja miała miejsce z udziałem izraelskiego ministra 

zdrowia Jakowa Litzmana
16

 (ultrakonserwatywny członek Zjednoczo-

nego Judaizmu Tory, United Torah Judaism), uważającego, że pandemia 

koronawirusa to kara za homoseksualizm
17
. Informację jednak zdemen-

towano, ponieważ jej autorstwo przypisuje się sefardyjskiemu rabinowi 

Meir Mazuz związanego z ortodoksyjną Jesziwą „Kisse Rahamim”, który 

początkowo uspokajał, że Izrael nie dosięgnie koronawirus, ponieważ 

jego mieszkańcy przestrzegają zasad zawartych w Torze. Kiedy jednak 

Izrael padł ofiarą pandemii, M. Mazuz tłumaczył się, że liczba 

przypadków jest niewielka, tak samo jak w państwach arabskich, 

ponieważ nie dopuściły one do rozprzestrzeniania się ideologii LGBT
18

. 

W tym przypadku widać, że winą nie obarczono żadnego autorytetu  

w danej dziedzinie, lecz nawiązano do pewnego remedium, które pozwoli 

uchronić przed „złem” i jego konsekwencjami. Tym środkiem jest święta 

księga, a zagrożeniem homoseksualizm.   

                                                      
14

 Skrytykowano również działalność Fundacji Billa i Melindy Gates’ów, 

założonej w 2000 r., która finansuje różne projekty, między innymi 

implikowania mikroczipów. 
15

 Jeszcze wcześniej, bowiem w 2015 r., Bill Gates wypowiadał się, że ludzkości 

nie grozi konflikt nuklearny, którego obawiano się, kiedy był dzieckiem, lecz 

właśnie atak wirusów. Amerykański filantrop wskazał, że rządy nie powinny 

inwestować całego kapitału w militaria, ale powinny bardziej skupić się na 

służbie zdrowia. 
16

 Polityk sprzeciwia się m.in. zawieraniu małżeństw między osobami tej samej 

płci oraz adoptowaniu przez nich dzieci. 
17

 ‘Most homophobic’ minister in Israel, who thinks all LGBT+ people are 

sinners, tests positive for COVID-19. 
18

 Rabbi blames corona outbreak on gay pride parades. 
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 O ile politycy odpowiedzialni są za głoszone przez siebie 

poglądy, o tyle instytucje rządowe, pozbawione odpowiedniej ochrony 

przed medialnym naruszeniem integracji treści przez nich przekazanych, 

również mogą stać się celem propagatorów niewłaściwych wiadomości.  

Za przykład może posłużyć Ministerstwo Zdrowia w Polsce, które miało 

wysyłać sms–y o treści zapowiadających przeprowadzenie masowych 

szczepień, co się okazało oczywiście fałszywe. To jednak pokazuje,  

w jakim stopniu państwowe struktury są chronione i odporne na różnego 

rodzaju nielegalne i nieetyczne praktyki. Obywatele zobligowani są do 

zaufania wszelkim decyzjom wydawanych przez sprawujących władzę,  

w nadziei, że implementowane przez nich rozwiązania wyrażają 

pragnienie zabezpieczenie dobrobytu społeczności. Jednakże nie 

poświadcza to o tym, że rządowe media nie mogą stać się ofiarą hakerów, 

a w struktury decyzyjne odporne są na wszelkie usterki. Wystąpienie 

„fałszywego alarmu” podważa wiarygodność polityków, których 

wypowiedzi i podjęte decyzje będą w następnej kolejności dokładnie 

analizowane i brane z większą rezerwą, co nie służy politycznemu 

wizerunkowi medialnemu. Można jednak wysunąć wniosek, że o ile 

wypowiedź Cunial miał charakter globalny, o tyle wprowadzenie 

„zamętu informacyjnego” w obrębie państwa, ma przyczynić się do 

wywołania chaosu na skalę krajową.   

 Kolejnym źródłem właściwych informacji, oprócz rządowych 

ośrodków, powinny być osoby cieszące się autorytetem w danej 

dziedzinie. Tak miało być w przypadku Tasuku Honjo, laureata nagrody 

Nobla w 2018 r. w dziedzinie medycyny za przedstawienie badań, 

dotyczących, jak odpowiednio skoordynować system odpornościowy  

w walce z nowotworem. Jego wypowiedź, opublikowana przez 

Uniwersytet w Kito 22 kwietnia, dotyczyła pochodzenia koronawirusa, 

wskazując bezpośrednio na Chiny. Miało to zatem potwierdzić, że wirus 

jest sztuczny, ponieważ, gdyby wyewoluował w sposób naturalny, to nie 

byłby w stanie przystosować się do zmiennych warunków panujących  

w różnych częściach świata. Japończyk miał potwierdzić swoją opinię 

wieloletnim doświadczeniem i współpracą z laboratorium  

w Wuhan. Wkrótce (27 kwietnia) pojawiło się sprostowanie ze strony 

profesora, ubolewającego nad faktem, że pod jego nazwiskiem 

rozpowszechniono wadliwą informację. Błąd miał dotyczyć słowa 

„wyprodukowane” (manufactured), zastępujące właściwe pojęcie - 

„pochodzące” (originated). Również dalekie od prawdy okazało się 
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odwołanie do jego pracy z laboratorium w Wuhan
19

. Opinia uznanego 

przez Akademię naukowca powinna stanowić najbardziej wiarygodne 

źródło wśród wszystkich dostępnych. Jak się okazuje, nawet tego nie 

może być pewny odbiorca, od którego wymaga się sprawdzenia 

informacji i zestawienia jej z innymi źródłami.    

 Przykład profesora Honjo wskazuje na powody, dla których 

zmanipulowano jego poglądami. Albo zostało to wykonane celowo, żeby 

podważyć autorytet naukowca albo by zaostrzyć napięte od dawna relacje 

między Chinami a Japonią oraz Chinami i resztą państw, obarczających 

ChRL za wywołanie pandemii. Widać różnicę w zarzuceniu państwu 

winy za przyczynienie się do świadomego wyprodukowania szkodliwego 

wirusa, a stwierdzeniem, że wirus pochodzi z tego regionu. Podczas 

kiedy jedna narracja jest wyraźnie oskarżająca, typowo propagandowa 

wykreowana przez domniemanego przeciwnika polityki Chin  

i zaogniająca relacje między nadawcą wypowiedzi a odbiorcą, o tyle 

druga jest stwierdzeniem faktu, opartego na przesłankach empirycznych.  

 Na ryzyko ataku ze strony dezinformacji narażone są nie tylko 

jednostki, ale także wielkie koncerny, czy inne podmioty zbiorowe.   

W tym przypadku można odnieść się do casusu   firmy farmaceutycznej 

„Pioneer” w Iraku, która rzekomo miał opublikować informację,  

że naukowcom udało się wynaleźć lekarstwo na koronawirusa. 

Następnego dnia firma wydała sprostowanie, że miał to być lek na walkę 

z malarią wśród zarażonych Irakijczyków. Podobnie było z kolejną firmą 

w Iraku – „Samaraa”, która także miała wynaleźć szczepionkę na 

COVID-19. Jak zatem widać, centra badawcze również mogą stać się 

ofiarą dezinformacji, jednak tym razem nie szkodząc wizerunkowi 

podmiotu, lecz tworząc atmosferę przekłamanych detali.  

 Opublikowanie w mediach artykułu, którego tytuł mógłby 

sugerować, że udało się wynaleźć szczepionkę czy inne remedium na 

wirusa, od razu przyciąga uwagę opinii publicznej i większych ośrodków 

naukowych, które są w stanie zainwestować w badania i wysłać swoich 

najlepszych pracowników. Do tej idei przyłączają się także państwa, 

które zainwestują spory kapitał, a organizacje międzynarodowe utworzą 

fundusz, zbierający finanse na opłacenie badań, udoskonalenie nowego 

leku i rozpowszechnienie go po świecie. Jak się jednak okazało, był to 

kolejny fake news, który wzbudził tylko szansę na nadzieję szybkiego 

                                                      
19

 False Claim: Japanese Nobel laureate Tasuku Honjo said coronavirus was 

manufactured. 
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zakończenia pandemii. Takie rozpowszechnianie częściowo 

prawdziwych informacji, rodzi pytanie, jaki był cel takiej dezinformacji? 

Czy żeby zwrócić uwagę na sytuację wewnątrz kraju i zainteresować się 

nim? Czy może, by zebrać fundusze przez podmiot, który zainicjował 

quasi-potwierdzoną informację, niekoniecznie z przeznaczeniem 

przekazania ich laboratorium i szpitalom?  

 Dezinformacja, jak zostało wyżej przedstawione, dotyka 

podmiotów najbardziej odpowiedzialnych za dobro i bezpieczeństwo 

państwa, jak grupy rządzące, politycy, uznane autorytety w dziedzinie 

nauki oraz ośrodki badawcze. Manipulowanie treścią objawia się także  

w odniesieniu do sposobów i metod samodzielnego zwalczania 

koronawirusa. Mnogość wiadomości na temat tego, czy maseczki 

chronią, czy raczej doprowadzają do niedotlenienia i zapalenia płuc,  

a w ostateczności do zwiększenia podatności złapania pandemicznego 

wirusa, doprowadza do konsternacji wśród członków społeczeństwa,  

nie wiedząc, czy mają przestrzegać wprowadzonych przez  państwo 

nowych reguł i być może narazić swoje zdrowie na szwank, czy 

lekceważyć wydane polecenia i kierować się wskazówkami 

opublikowanymi na forach i stronach internetowych.        

 Nawet jeśli odbiorca przekazu uświadomi sobie nielogiczność 

zagrożenia jakie ma wypływać z noszenia maseczek, zacznie się 

zastanawiać, skąd pojawia się taka liczba licznych ostrzeżeń przed ich 

zakładaniem. W ostateczności, jednostka może dojść do wniosku, że jeśli 

tyle przedstawicieli danego konceptu zwraca uwagę na przeciwwskazania 

noszeniu maseczek, to może rzeczywiście nie należy ich nosić. 

„Informatyczne rozdarcie” doprowadza do wewnętrznego niepokoju 

odbiorcy, który z jednej strony musi przestrzegać prawa, ale z drugiej 

chce siebie chronić. Kto może przynieść rozwiązanie, skoro wszelkie 

ośrodki społecznego zaufania szerzą dezinformację?   

 W następnej kolejności pojawiają się tematy związane  

z zapobieganiem zarażenia się COVID–19. Rekomendowanie różnego 

rodzaju tradycyjnych, czy nawet nie sprawdzonych mikstur lub 

substancji, mających chronić przed wirusem, zyskują na popularności 

zwłaszcza w środowiskach, do których zasięg medialny nie jest zanadto 

zróżnicowany oraz dominuje jedno ze źródeł informacji. Przedstawiciele 

WHO skomentowali ten powszechny trend deklarując, że produkty 

pochodzenia naturalnego, czy wykonane w domowy sposób, mogą 

jedynie złagodzić objawy, podnieść odporność lub przyczynić się do 
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komfortu psychicznego stosującego, jednak nie wpłyną znacząco na 

zapobiegnięcie zarażenia.      

 Analogicznie w sferze medialnej rozpowszechniają się fałszywe 

informacje dotyczące metod zwalczania wirusa, np. poprzez wystawianie 

się na promieniowanie słoneczne, zażywanie takich produktów, jak 

lukrecja, czosnek oraz wykonywanie takich czynności, jak choćby 

golenie brody (taki pogląd pojawił się w jednej z nigeryjskich gazet). 

Niebezpieczna, choć szybko zdementowana, informacja pojawiła się  

w sprawie uśmiercania zwierząt, które miały być nosicielami wirusa. 

Gdyby jednak odpowiednie podmioty nie zareagowałyby wystarczająco 

wcześniej, ludzkość tak podatna na proste i skrajne wypowiedzi, mogłaby 

przyczynić się do niespotykanej eksterminacji najbardziej niewinnych 

stworzeń.  

 Fake news’y odwołujące się domowych terapii i radzenia sobie  

z pandemią w większości nie są nacechowane złą wolą wyniszczenia 

większej części populacji (choć należy stwierdzić, że informacja 

nawołująca do zdjęcia maseczek ma bądź co bądź charakter 

buntowniczy). Przeważnie mają humorystyczny wydźwięk, mało 

szkodliwy, odwołujący się bardziej do zdrowego rozsądku, niż 

zaawansowanych mechanizmów reagowania i zabezpieczenia przed 

koronawirusem. Nie uchroniło to jednakże przed zrodzeniem się dość 

niebezpiecznej informacji o istnieniu środka, który może uchronić 

ludzkość przed pandemią, tj. hydroksychlorochina.   

 Hydroksychlorochina to lek stosowany przez osoby cierpiące na 

zapalenie stawów i toczeń. Amerykańska konserwatywna telewizja Fox 

News rozpowszechniła fałszywy pogląd, promujący skuteczność leków, 

poprzez zapraszanie gości, którzy około trzysta razy zachwalali lek.  

To stanowisko podchwycił prezydent Donald Trump, wyraźnie 

wspierając zażywanie hydroksychlorochiny w swoich wypowiedziach. 

Głowa państwa nie wspomniała jednak o skutkach ubocznych, jakie lek 

może wywołać przy jego niewłaściwym stosowaniu (mogą wystąpić 

m.in. arytmia, prowadząca nawet do śmiertelnego zawału). Dodatkowo, 

nierozważne propagowanie niezawodnej siły środka leczniczego,  

w konsekwencji przyczyni się do jego limitacji dla tych, którzy naprawdę 

go potrzebują. 
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4. Media a dezinformacja 

  Przypadek  hydroksychlorochiny wykazał dodatkowy aspekt 

dezinformacji, otóż sprzężenie między obozem rządzącym a mediami. 

Kiedy występuje swoiste powiązanie między, w tym przypadku głową 

państwa, a tylko jednym rodzajem mediów, rodzi się pewnego 

specyficzna wzajemna więź, obfitująca w obopólne korzyści. Politycy 

posiadający wsparcie jednej ze stron sceny medialnej, sprzyjającej danej 

orientacji politycznej. Z drugiej strony, dana stacja czy redakcja uzyska 

wyjątkowe miejsce w środowisku politycznym i zdecydowanie większe 

wsparcie finansowe z racji udzielenia jej wysokiego kredytu zaufania. 

Nie tak powinna wyglądać wolność i bezstronność medialna, bazując  

w tym przypadku na faworyzacji i bezgranicznym zaufaniu. Można 

zatem przypuszczać, że wszelka dezinformacja, nie tylko na temat 

koronawirusa, może rodzić się m.in. z takiej relacji władza – media, które 

nawzajem się uzupełniają w kole niepotwierdzonych i zmanipulowanych 

informacji, służących jednej i drugiej stronie.    

 Niestety, rzadko więź zawarta między władzą a sprzyjającymi jej 

poglądom mediami idzie w parze z merytorycznością przekazu. Program 

prowadzony przez amerykańskiego konserwatystę Rusha Limbaugha 

(którego audytorium słuchaczy osiąga liczbę 15 milionów tygodniowo), 

przedstawiał takie informacje, jak utożsamianie pochodzenia  

koronawirusa od 19 wirusa (prawda jest taka, że nazwano go tak,  

z powodu odkrycia w 2019 roku), czy porównywanie siły wirusa do 

kataru. Dziennikarze telewizji Fox News również rozpowszechniają fake 

news’y, które miały podkreślić efektywność władzy w radzeniu sobie  

z niebezpieczeństwem. Początkowo telewizja lekceważyła ostrzeżenia  

o wirusie, uważając to za niewłaściwą histerię, i propagandę ze strony 

opozycji liberalnej. Kiedy jednak pandemia nadeszła, zaczęto lekceważyć 

liczbę zgonów, podkreślając fakt, że danego dnia nikt zmarł na  

COVID-19, przyrównując wyniki do liczby osób, które zginęły  

w wypadkach, lub odeszły z powodu grypy, albo palenia papierosów. 

Taki zabieg ma na celu jak najmniejsze zmobilizowanie środków, 

wprowadzających zawczasu odpowiedni system reakcji na nadejście  

i zwalczanie wirusa, co jednocześnie wiązałoby  się z obciążeniem 

budżetu. W tym przypadku, bardziej liczy się interes grup rządzących niż 

dobro ogółu.    

 O wiadomościach na temat koronawirusa, opinia publiczna 

dowiaduje się z mediów masowych, które na bieżąco informują  

o wydarzeniach z kraju i na świecie.  Środki masowe wzmacniają 
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wspólnotę i przynależność do niej, która jednoczy się pod względem 

psychospołecznym
20

. 

 Nowe media wywierają większy wpływ na nieograniczone 

audytorium, powtarzając niektóre przekazy wielokrotnie
21
, utrwalając, 

tak schemat tak zwanego społeczeństwa masowego w fazie szoku 

informatycznego, które uniemożliwia odbiorcom przekazu medialnego 

efektywną i właściwą analizę dostarczanych danych
22
. Jak pokazały ba-

dania przeprowadzone w Brazylii, Kanadzie, we Francji, Niemczech, 

Włoszech, Japonii, Afryce Południowej, Korei Południowej, Wielkiej 

Brytanii i Stanach Zjednoczonych przez Edelman Trust Barometer, aż 

45% ankietowanych ma problem ze znalezieniem właściwych 

informacji
23
, co wynika ze strategii kierowanej przez niektóre podmioty, 

w tym dwa najbardziej znaczące i możliwe do określenia, czyli Rosję  

i Chiny. Ich polityka, mająca wzmocnić własny wizerunek, poprzez 

wzajemne wzmacnianie swojej retoryki dotyczącej podkreślenia słabości 

polityki USA i UE, wpływa na odczytywanie danych informacji i ich 

rozumowanie metodą narzuconą przez Kreml i Pekin. Badania opinii 

publicznej wykazały, iż we Włoszech i na Słowacji wzrosła społeczna 

sympatia do Rosji i Chin, zaś spadła do UE i NATO. Z kolei  

w Serbii i na Węgier wzmocniły się poglądy prochińskie
24

. Wszystko  

w wyniku doskonałego opanowania narzędzi i metody szerzenia 

dezinformacji.   

 Choć media miały przyczynić się do ułatwienia dostępu do 

informacji i odpowiednio kształtować opinię obywateli, stały się one 

podmiotem nowych zagrożeń wynikających z rozwoju technologii 

informacyjnych. Ich przekaz jest odpowiednio nakierowany na 

wzbudzenie emocji i wywołanie oczekiwanej reakcji. W literaturze 

utrwalił się termin zwany „efektem CNN”, który potwierdza,  

że w przypadku przekazu telewizyjnego (choć można to także zastosować 

do funkcjonowania Internetu) poprzez emitowane obrazy, dąży się do 

                                                      
20

 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 424.  
21

 M.G. Roskin, R. L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones, Wprowadzenie do nauk 

politycznych, Poznań 2001, s. 216. 
22

 T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki, Kraków 2005,  

s. 396. 
23

 Felaktig information frodas i kristid. 
24

 A. Legucka, M. Przychodniak, Dezinformacja Chin i Rosji w trakcie pandemii 

COVID-19. 
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wywołania empatii po stronie odbiorców, którzy wyrażą swoje poparcie 

dla jednej strony, a  nie oszczędzą słów krytyki w kierunku drugiej. 

 Media są zdolne do ubarwiania historii, zwiększanie ich 

dramaturgii poprzez operowanie zdjęciami oraz filmikami ukazującymi 

rannych, poległych, pogrążonych w żałobie, znajdujących się na granicy 

egzystencji. Odbiorca jest „atakowany” takimi obrazami, co powoduje  

u niego apatię, zobojętnienie i przyzwyczajenie do tego rodzaju 

widoków. Uświadamia go to tylko o powszechności takich zjawisk, 

których on, przeciętny obywatel, nic nie może zrobić
25

.   

 Internet bez wątpienia posiada monopol na rozpowszechnianie 

wiadomości, również dlatego, że niektóre stacje telewizyjne czy radiowe 

przeniosły się do przestrzeni cybernetycznej. Internet stanowi też 

pierwsze medium, do którego odbiorca ma najszybszy dostęp.  

Ze względu na swoją otwartość, niską kontrolę i możliwe do obejścia 

ograniczenia, staje się przestrzenią, w której wszystko i wszyscy mogą 

publikować, licząc na to że znajdą się wśród oponentów, także wierni 

zwolennicy danej teorii czy też para-teorii. Internet przejmuje role 

tradycyjnych środków przekazu, stając się centrum wymiany opinii. Ilość 

publikowanych opinii i wola użytkowników, nie znajduje się pod 

kontrolą władz państwowych, co wytwarza próżnię do tworzenia 

przestrzeni zakłamanych informacji i kreowania jej podstawowej funkcji 

perswazyjnej. Nowe medium umożliwia szybkość dystrybucji przekazu 

oraz jego zasięg społeczny oraz techniczny
26

.    

 Współczesne realia dotyczące rewolucji mediów, przyczyniły się 

do zatarcia definicji nadawcy, treści i odbiorcy. YouTube, który 

zadebiutował w 2005 r., nie stanowi tylko platformy dla znanych firm, 

lecz stwarza okazję do zarobkowania zwykłym obywatelom, na co dzień 

parających się innym zajęciami, co przyczynia się do tworzenia innego 

poziomu merytoryczności, odmiennego skupienia się na wykorzystanych 

środkach technicznych czy też efektach specjalnych. Pojawia się 

bezpośrednia reakcja na filmiki pod postacią pola komentarzowego,  

a użytkownicy danych portali mogą w czasie rzeczywistym ze sobą 

rozmawiać
27

.   

                                                      
25

 W. Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, 

Warszawa 2012, s. 57-58.  
26

 R. Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Warszawa 2016, s. 58-60.  
27

 M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i 

kulturowe, Kraków 2012, s. 41-42.  
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 Nieważne czy tradycyjną czy zrewolucjonizowaną 

technologicznie metodą, telewizja, radio, prasa oraz Internet przyczyniają 

się do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Raz umieszczone 

filmiki, posty, wypowiedzi, wpisy stają się dostępne dla nieograniczonej 

publiki. Zjawisko to nie stanowiłoby problemu, gdyby nie ukazywane 

przez nich treści wykraczające poza definicję prawdy. Za przykład może 

posłużyć filmik, pokazujący domniemany targ z Wuhan i sprzedawane na 

nim zwierzęta. Fake’iem okazała się lokalizacja targu, znajdujący się   

w Indonezji, a nie w Chinach. Bardzo często w przygotowaniu filmików 

video uwzględnia się wszelkie techniki, które mają przykuć uwagę 

odbiorcy, wpłynąć na niego emocjonalnie, spowodować, że będzie chciał 

się podzielić multimedialnym przekazem z innymi. W tym celu, 

wykorzystuje się odpowiedni podkład dźwiękowy, wyzwalający smutek, 

przerażenie lub gniew, dodaje zdjęcia potęgujące wizualne wrażenie oraz 

posługuje się odpowiednio przygotowanym tekstem lub wybiórczo 

wybranymi fragmentami tekstów połączonych tak, aby stanowił spójną 

całość.    

 Zasłyszane  i zobaczone wiadomości wzbudzają pewne emocje, 

tworzą postawy i przekonania, którymi jednostka chce się podzielić  

z innymi wyznającymi  ten sam system wartości i poglądy. Tworzą się 

większe ugrupowania, skupiska, których siła oddziaływania rośnie.  

W tych zbiorowiskach nie ma złotego środka, który potrafiłby stanowić 

łagodne ujście energii i jej destrukcyjności. Przyczynia się do 

zmaterializowania swoich postaw poprzez fizyczną redakcję.    

 Jedną z konsekwencji jaką wywoła dezinformacja medialna była 

reakcja Brytyjczyków i Irlandczyków podpalających maszty 

telekomunikacyjne sieci 5G, które mają przyczynić się do wzmożenia 

podatności na szkodliwy patogen. Władze podjęły decyzję o powołaniu 

komisji zwalczającej dezinformację. Do inicjatywy przyłączyły się także 

portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter, które mają 

reagować i blokować szkodliwe dla odbiorców  treści
28

. 

 Dezinformacja pojawia się w różnych środowiskach o zasięgu 

lokalnym lub światowym. Jej celem jest zachwianie wierzenia w jeden 

stan rzeczy oraz wprowadzenie niepewności i poczucia zagrożenia. Ma to 

podważyć wiarygodność państwa, jako podmiotu zdolnego do 

zabezpieczenia własnych interesów oraz zagwarantować dobrobyt 

                                                      
28

  W. Siewierski, Koronawirus: Fake news o sieci 5G powodem podpaleń 

masztów telekomunikacyjnych. 
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obywatelom kreując obraz państwa, jako zacofanego, łatwowiernego lub 

skrajnie radykalnego w swoich wierzeniach. W ostateczności 

dezinformacja wpływa na relacje między państwami, podważając 

fundamenty tych stosunków, które od dłuższego czasu są nadwyrężone 

przez liczne konflikty lub nierozwiązane spory. Zgodnie z poglądami 

głoszonymi przez szkołę realizmu, stosunki międzynarodowe to 

płaszczyzna wiecznej walki między jej podmiotami. Pokój jest tylko 

chwilą wytchnienia, aby zebrać siły na prowadzenie kolejnej walki
29

. 

 Kolejną kwestią jest niemożność przypisania jednolitego 

autorstwa dezinformacji. Nawet jeżeli osoba popularna w przestrzeni 

publicznej wyraża swoje zdanie, które jest mało logiczne lub niezwykle 

konserwatywne w swoim przekazie, to musiała czerpać inspirację   

z konkretnego zmanipulowanego źródła. Wskazuje się, że za 

dezinformacją stoją określone państwa, których polityka sprowadza się 

między innymi do manipulowaniem relacjami dyplomatycznymi między 

innymi państwami. Autorstwo można przypisać także organizacjom 

pozapaństwowym, których celem jest atakowanie suwerenności oraz 

poczucia bezpieczeństwa państwa poprzez stosowanie środków soft 

power.    

 Wpływ zarówno terytorialnych, jaki quasi-państwowych aktorów 

przejawia się wpierw w mediach, z których wiedzę czerpią rządzący  

i zwykli obywatele. W przestrzeni medialnej  przytaczane są także 

odpowiedzi, publikowane artykuły oraz prace, które przedostają się do 

innych nośników w sposób fragmentaryczny, tak aby wzbudzić 

ciekawość opinii publicznej.  W ostateczności, prawdziwy przekaz jest 

ukryty pod postacią otoczki jaką stworzono, w celu dezinformacji. 

Czasami fałsz medialny da się wykryć i go zdemaskować, niekiedy 

jednak przekazuje się go dalej, nie zwracając uwagi na zawarty w danym 

przekazie podstęp. W  ten sposób fake news rozpowszechnia się dalej 

„zarażając” poprawnie sformułowane opinie, wkradając się w wrażliwe 

środowiska, podważając fundamenty, nie tylko naszego psychicznego 

komfortu, ile sięgając indywidualnej percepcji zagrożenia. W rezultacie, 

dezinformacja staję się przyczyną społecznego niezadowolenia, 

wychodzeniem na ulicę oraz popadaniem w zbiorowy obłęd. Niewiele 

brakuje, aby obalić rząd i wprowadzić anarchię. Takiego radykalnego 

rozwiązania żadne z państw nie chciałoby doczekać. Jednak żeby temu 

zaradzić trzeba zwalczać dezinformację, która choć początkowo wydaje 
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się być niewinnym żartem, może przerodzić się w poważne zagrożenie 

stabilność państwa.  

5. Zapobiegnie dezinformacji  

   W obliczu koronawirusa dezinformacja po raz kolejny 

uaktywniła się, pokazując swoją moc i nieobliczalność. Aby zapobiec 

negatywnym skutkom dezinformacji, wprowadza się odpowiednie środki 

na poziomie krajowym oraz globalnym. W pierwszym przypadku można 

powołać się na rozwiązanie implementowane przez Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, które zapowiedziały karę grzywny w wysokości 20,000 dirham  

(5,500 dolarów) za szerzenie nieprawdziwych informacji
30

. W skali glo-

balnej warto przytoczyć przykład Unii Europejskiej. Szefowa KE Ursula 

Von der Leyen zdecydowała, że należy podjąć walkę z dezinformacją  

i fake news’ami w cyberprzestrzeni, które w większości pochodzą  

z rosyjskich serwerów lub prokremlowskich stronników, którzy 

zniekształcają obraz rzeczywistej sytuacji na Zachodzie. Dyrektor 

generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus odwoływał się do 

państw, organizacji, a także przedsiębiorstw, aby zwalczali powszechną 

dezinformację dostępnymi środkami
31
. Współpracować muszą także duże 

przedsiębiorstwa technologiczne, regulujące przestrzeń internetową, 

wolną od nieprawdziwych informacji. Również wolę współpracy 

wyraziły  media społecznościowe
32

 i popularne strony w walce z dezin-

formacją i fake news’ami. Mają one blokować autorów nieprawdziwych 

postów oraz zgłaszać nieetyczne zachowania. YouTube zapowiedział,  

że będzie starać się zapobiegać niewłaściwemu informowania publiki. 

Proponowano by rzetelne informacje publikowali przedstawiciele władzy 

oraz związani z instytucjami ochrony zdrowia. Jak się okazało, nie 

cieszyły się one zbytnią popularnością, z powodu posługiwania się 

fachowym językiem i brakiem treści umilającej oglądanie
33

.     

 Jednym z działań zapobiegających rozpowszechnianiu 

fałszywych informacje są aktualizowane i chronione odpowiednim 

oprogramowaniem strony rządowe, które krótko i treściwie odpowiadają 

na najczęściej zadawane pytania, dotyczące sytuacji na świecie, liczby 

                                                      
30

 UAE announces $5,500 fine for coronavirus fake news. 
31

A. Ibrahim: 'Fake news' spreads around coronavirus treatments in Iraq. 
32

 WHO za pośrednictwem aplikacji WhatsApp oraz Messenger ma regulować 

dostęp do rzetelnych informacji. 
33

Coronavirus: False claims viewed by millions on YouTube. 



B. Bieniek: Między prawdą a fake news’em. Dezinformacja w czasie pandemii 

koronawirusa 

452 

 

zakażonych oraz sprawdzonych sposób redukujących znaczący poziom 

zagrożenia zarażenia się pandemicznym wirusem.   

 Państwa oraz organizacje międzynarodowe podejmują każdą 

możliwą próbę, aby móc zniweczyć negatywny wpływ złowrogich 

mediów, szczególnie oddziałujących na grupy najbardziej narażone na 

przyjęcie szkodliwych treści za prawdziwe. Badania przeprowadzone 

przez Age UK survey, wskazały że w Wielkiej Brytanii najbardziej 

narażone są osoby po 65 roku życia i żyjące samotnie
34

. Stwierdzono 

także, że około 40% dorosłych jest podatna na wpływ dezinformacji i ma 

problemy z odróżnieniem prawdziwych informacji od fałszywych
35

. 

 Wszelkie próby zapobiegania dezinformacji dotyczą nowego 

rodzaju społeczeństwa, zwanego „społeczeństwem niebezpieczeństwa”. 

Członkowie tej wspólnoty uczeni są jak analizować informacje, filtrować 

treść, co jednak prowadzi w konsekwencji do nieufność do zbiorowości 

pierwotnych, jak rodzina, rówieśnicy, ale także do struktury państwowej. 

Zmienić należy także przekonanie, że zagrożenie jest jedynie widoczne  

fizycznie, przyznając że zdecydowanie dominuje efekt psychologiczny, 

którego moc polega na modyfikowaniu racjonalnego przebiegu 

podejmowania decyzji
36

. 

Zakończenie 

  Dezinformacja działa przez cały czas. Czasami nie zdajemy sobie 

sprawy z jej oddziaływania, biernie podporządkowując się jej 

przekazowi. O jej obecności dowiadujemy się w sytuacjach istotnych dla 

danego społeczeństwa lub globalnej ludzkości. Takim zjawiskiem jest 

bez wątpienia wybuch pandemii koronawirusa. Sytuacja sama w sobie 

stanowi powód do niepokojów wewnątrz państw, jednak jej efekt 

wzmocniony jest przez działania liderów, którzy podejmują mniej lub 

bardziej szokujące decyzje. Jedną z nich było zapewne postanowienie 

prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o opuszczeniu 

WHO, z powodu niezapobiegnięcie wybuchu pandemii oraz zbyt 

spolegliwej postawy wobec Chińskiej Republiki Ludowej. USA stanowią 

państwo, które najwięcej łożyło na utrzymanie organizacji (w zeszły roku 

przeznaczyła 400 milionów dolarów), zatem odejście tak hojnego 
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 D. Child, Fighting fake news: The new front in the coronavirus battle. 
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darczyńcy z pewnością odbije się na efektach organizacji w przyszłości
37

. 

W ślad za Waszyngtonem podążyła także Brazylia, zapowiadając 

opuszczenie struktur. Takie zachowania pogarszają obecną sytuację,  

co stanowi ujmę dla organizacji, która powinna cieszyć się szacunkiem  

i uznaniem opinii międzynarodowej. Kiedy podważa się istnienie 

podmiotu, który odpowiedzialny jest za propagowanie odpowiednich 

treści, wówczas sens działania takiej instytucji pozbawiony jest sensu,  

a społeczność międzynarodowa traci jedne z wyspecjalizowanych 

podmiotów.    

 W przypadku analizy mechanizmu działania dezinformacji, 

zadaje się pytanie, kto za stoi za takim działaniem? W przypadku 

koronawirusa, wskazuje się na działalność Kremla (podmioty takie jak 

RT, Sputniki, podtrzymują chińską retorykę, obwiniając USA za użycie 

bomby biologicznej, próbując skłócić Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej z resztą świata, jednocześnie podkreślając słabość UE  

w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych), Pekinu (ChRL oskarżają USA 

o powstanie COVID–19, przedstawiając obecny stan Chin, jako państwa, 

które doskonale poradziło sobie z obecną pandemią
38

) oraz jako efekt 

amerykańsko-chińskiej wojny gospodarczej. Podmioty te nawzajem się 

uzupełniają, czerpią inspiracje, posługują się tymi samymi narzędziami, 

tworzą, modyfikując, aktualizują, uzupełniają daną błędną informację, 

przyczyniając się do jej powtarzalności i tym samym trwałości przez 

dłuższy czas w sieci. Niewłaściwa informacja wpływa na zaostrzenie się 

obecnego kryzysu, destabilizację władzy i wzrost przestępczości 

cybernetycznej, jak mówi Johan Farka z Uniwersytetu w Malmö
39

.  

 Warto również zwrócić uwagę, na jakich kwestiach społeczno-

politycznych dezinformacja skupia się najczęściej, nieważne czy 

wiadomość dotyczy walki zbrojnej czy epidemii. Za przyczyny takiego,  

a nie innego stanu, dezinformacyjne źródła wskazują religię (judaizm, 

islam), środowisko LGBT (homofobiczne poglądy to mechanizm  

i strategia wykorzystywana w obliczu nadchodzących zagrożeń, chaosu  

i zła
40
), imigrację, czy działalność partii opozycyjnych. Zarzuty są łatwo 

kreowane i przyswajalne w środowiskach, gdzie mocno zakorzenione są 

krzywdzące stereotypy i uprzedzenia, dodatkowo umacniane przez dane 
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 Backlash against Trump exiting WHO as virus grips Latin, America. 
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39

 Felaktig information… 
40
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stacje, programy, czy witryny internetowe. Początków dominacji jednej 

kategorii społecznej nad drugą miało miejsce już wraz z wynalezieniem 

druku i pojawieniem się prasy, co zwiększyło możliwości manipulowania 

dostępnym mediami w kreowaniu wizerunku właściwego dla interesu 

wybranej grupy
41

.      

 Wreszcie należy wskazać, na czym polega istota dezinformacji – 

aby przytoczyć takie argumenty, żeby odbiorca uwierzył w to, w co chce 

uwierzyć. Przekonanie do odmiennego poglądu rzadko się sprawdza, 

natomiast umocnienie opinii poprzez dodawanie kolejnych informacji, 

które mają potwierdzić, również nieprawdziwą wiedzę, jest o wiele ła-

twiejszą operacją
42
. Taką rolę pełnią media masowe, które mogą wzmo-

cnić wyznawanie danego systemu wartości, ale nie nawrócą na zmianę 

przekonań lub będzie to znaczącym wyzwaniem do pokonania
43

. To dzia-

łanie zastępcze, łagodzące agresywne metody przekonywania obywateli 

danego państwa do takiego lub innego stanu rzeczy i systemu wartości. 

Jak mówił Sun Tzu w swoim słynnym dziele „Sztuka wojenna”: 

„Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki”
44

.   
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Fake news w dobie pandemii COVID-19 

Fake News During the COVID-19 Pandemic 

 

Abstrakt  

 Opracowanie skupia swoją uwagę na zjawisku fake newsów 

pojawiających się w przestrzeni informacyjnej w okresie pandemii 

COVID-19. W jej ramach podjęto analizę działań dezinformacyjnych  

i propagandowych w XXI wieku z uwzględnieniem możliwości, które 

daje nam przestrzeń internetowa. W części dotyczącej studium przypadku 

zostały przedstawione przykłady fake newsów pojawiających się w tym 

szczególnym okresie. Celem publikacji jest zaakcentowanie konieczności 

podchodzenia z ograniczonym zaufaniem do pojawiających się 

wiadomości, korzystania z rzetelnych źródeł informacji oraz 

dokonywania ich właściwej selekcji. 

Słowa kluczowe:  

propaganda, dezinformacja, fake news, pandemia, koronawirus,  

COVID-19 

Abstract  

 This paper focuses upon the phenomenon of fake news within the 

information area during COVID-19 pandemic. Within its framework, 

analysis of disinformation and propaganda actions in the 21st century was 

conducted, including possibilities provided by the Internet area. Study 

case includes examples of fake news prominent in this particular period. 

The purpose of this paper is to emphasize the necessity of approaching 

the news with a limited trust, using reliable sources of information and 

selecting them accurately. 
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1. Wprowadzenie 

 Rozwój cyberprzestrzeni, powszechny dostęp do Internetu, 

wielość serwisów informacyjnych, popularyzacja portali 

społecznościowych, dzięki którym tak naprawdę każdy z nas może 

tworzyć i udostępniać informacje powoduje, że jesteśmy w momencie,  

w którym powinniśmy podchodzić do przekazywanych wiadomości 

zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania i dokonywać ich selekcji. Nie 

jest to zadanie proste, ponieważ szerokie spectrum tematyczne informacji 

wykracza w większości poza wiedzę uzyskaną w ramach wykształcenia, 

wykonywanego zawodu i zainteresowań. Elementem utrudniającym 

dokonywanie prawidłowej selekcji jest to, że każdy z nas kieruje się 

różnymi poglądami i często korzystamy tylko z takich źródeł, które 

wpisują się w nasze preferencje. Przeprowadzane badania wskazują,  

że przeciętna osoba nie posiada dobrze rozwiniętej umiejętności 

wykrywania i rozpoznawania informacji nieprawdziwych. Na dziesięć 

fałszywych wiadomości przeciętna osoba jest w stanie zidentyfikować 

przynajmniej pięć z nich. Wniosek jest taki, że prawie połowa 

kłamliwych informacji nie jest rozpoznawana
1
. Łatwowierność i ukierun-

kowanie na pozyskiwanie informacji z konkretnych źródeł, ograniczając 

a nawet eliminując newsy innych portali powoduje, że w wielu sytuacjach 

nie mamy prawidłowego oglądu na rzeczywistą sytuację i przez to 

możemy stać się ofiarami prostych manipulacji.  

 Niepozorne fake newsy mogą mieć związek z celową 

dezinformacją, działalnością propagandową, co staje się szczególnie 

niebezpieczne w okresie konkretnego zagrożenia. Aktualnie takim 

zagrożeniem jest pandemia nowego koronawirusa SARS-Cov-2 

wywołującego zakaźną chorobę COVID-19
2
. W ostatnim czasie zostało 

                                                      
1

 Zob. P. Zegarow, Dlaczego wierzymy w dezinformację? – analiza 

mechanizmów psychologicznych, [w:] Zjawisko dezinformacji w dobre rewolucji 

cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes, red. M. Wrzosek, Warszawa 

2019, s. 30. 
2

 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Ochrona przed koronawirusem, 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady, dostęp 14.06.2020. 
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podanych wiele informacji dotyczących metod zapobiegania i sposobów 

zarażenia, leczenia, ale także działalności instytucji państwowych  

i międzynarodowych. Wszystkie te informacje mają wspólny mianownik 

– COVID-19. Jest to szczególny moment, ponieważ zagrożenie nową 

chorobą wzbudza poczucie niepewności, a nawet strachu, co jest 

związane z codzienną dawką informacji o ilości osób zakażonych, 

zgonów, czy wprowadzaniu ograniczeń. W takiej sytuacji urzeczywistnia 

się szczególnie potrzeba dostępu do sprawdzonych i rzetelnych 

informacji, zwłaszcza tych, które mają związek z naszym zdrowiem. 

 W tytule publikacji użyto popularnego sformułowania „fake 

news”, który może kryć za sobą celowe działania, których możemy nie 

być świadomi. Przedmiotem rozważań będzie przedstawienie działalności 

dezinformacyjnej i propagandy w nawiązaniu do pandemii choroby 

COVID-19. Zostaną wskazane przykłady fake newsów pojawiających się 

w obiegu informacyjnym w tym szczególnym okresie, konsekwencje 

przekazywania nierzetelnych i niesprawdzonych informacji, często 

zmyślonych lub zniekształconych, kto może stać za takimi działaniami 

oraz jak ta sytuacja może wpływać na nasze bezpieczeństwo. 

2. Fake news, dezinformacja a propaganda 

 Na pierwszy rzut oka zachowania wpisujące się w prowadzenie 

dezinformacji i propagandy mogą być zbliżone do siebie. W pewnym 

zakresie tak jest, lecz nie do końca. Dla prawidłowego rozumienia 

wskazanych terminów należy pochylić się również nad terminem „fake 

news”.  

 W słownikowym znaczeniu pojęcie „dezinformacja” 

przedstawiane jest jako „wprowadzenie w błąd przez podanie fałszywych 

informacji; nieprawdziwa, myląca informacja”
3
. Propagandę tłumaczy się 

jako „szerzenie jakichś poglądów, idei, haseł mające na celu pozyskanie 

kogoś dla jakiejś idei lub akcji”
4
. W literaturze przedmiotu propagandę 

przedstawia się jako świadomą i inteligentną manipulację faktami, które 

to działanie ukierunkowane jest na odpowiednie kształtowanie poglądów 

                                                      
3
 Słownik języka polskiego. Tom pierwszy. A-K, red. M. Szymczak, Warszawa 

1978, s. 390. 
4
 Słownik języka polskiego. Tom drugi. L-P, red. M. Szymczak, Warszawa 1979, 

s. 937. 
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i zachowań
5
. Dezinformacja traktowana jest z zasady jako informacja 

wadliwa, fałszywa, kłamliwa, wprowadzająca odbiorcę w błąd
6
. Cam-

bridge Dictionary przedstawia pojęcie „fake news” jako fałszywe 

historie, które wydawać by się mogły najnowszymi wiadomościami, 

rozpowszechniane w Internecie lub za pomocą innych mass mediów, 

najczęściej w celu wpłynięcia na poglądy polityczne lub jako żart
7
.  

W kolejnych rozdziałach uwaga zostanie skupiona na zjawisku 

dezinformacji i działalności propagandowej, jednakże trzeba mieć na 

uwadze, że dokonując ich analizy może dochodzić do krzyżowania się 

tych zagadnień. 

 2.1. Dezinformacja 

 W literaturze przedmiotu przytacza się wiele definicji 

dezinformacji, które kładą nacisk na różne elementy. W „Encyklopedii 

szpiegostwa” definiowana jest jako: „Celowa fałszywa informacja, która 

ma wpłynąć na określoną grupę ludzi lub całą populację. Jest to jedna  

z podstawowych metod pracy operacyjnej wywiadu, służąca wpłynięciu 

na postępowanie przeciwnika, by zachował się korzystnie dla służby 

wywiadowczej”
8
.  

 Marek Świeczek stworzył następującą definicję: „(…) 

dezinformacja to proces wpływania na zachowanie podmiotu 

dezinformowanego przez zniekształcanie postrzegania przez niego 

rzeczywistości, prowadzące ofiarę dezinformacji do podejmowania 

działań zgodnych z obrazem zdeformowanym, a zarazem 

odpowiadających interesom podmiotu dezinformującego. Jest to proces 

planowany i przeprowadzany przez wyspecjalizowane instytucje 

państwowe, które dysponują odpowiednimi do tego zasobami i starają się 

                                                      
5
 E.L. Bernays, Propaganda, New York 2004, s. 9; K. Liedel, T. Serafin, 

Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011, s. 86. 
6
 K. Liedel, T. Serafin, op. cit., s. 86; T. Kacała, Dezinformacja i propaganda w 

kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2015, nr 2, s. 51. 
7
 „False stories that appear to be news, spread on the internet or using other 

media, usually created to influence political views or as a joke”, Cambridge 

Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fake-news,  

dostęp 14.06.2020. 
8
 K. Wojciechowski (tłum.), Encyklopedia szpiegostwa, Warszawa 1995, s. 72-

73; M. Świerczek, „System matrioszek”, czyli dezinformacja doskonała. Wstęp 

do zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2018, nr 19, s. 211. 
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zapanować nad różnymi kanałami uzyskiwania informacji przez podmiot 

dezinformowany”
9
. 

 Z punktu zastosowania celowej dezinformacji ważnym jest aby 

odpowiednio zidentyfikować oponenta oraz właściwie wypaczyć 

mechanizm analityczny. Natomiast w przypadku propagandy ważnym 

jest konsekwencja działania i jej długotrwałość. W ramach ciekawostki 

należy zauważyć, że na terenie Chin poszukuje się początków działań 

wpisujących się w dezinformację. W literaturze przedmiotu wskazuje się 

podręcznik taktyki prowadzenia wojny, opracowany przez Sun Tzu na 

przełomie V i VI w. p.n.e., który dezinformację opisał odnosząc się do 

przykładu przywódcy udającego osobę mało zdolną, który swoją 

aktywność osłania biernością. Takie działanie charakteryzuje przywódcę 

zdolnego
10

.  

 Jednym z celów dezinformacji jest osiągnięcie stanu psychozy, 

który polega na jednomyślności członków grupy docelowej oraz 

nieracjonalne uodpornienie na argumenty strony przeciwnej. Francuski 

pisarz Vladimir Volkoff wskazywał na różne metody dezinformacji, 

przykładowo poprzez negację i/lub odwrócenie faktów, łączenie prawdy  

i kłamstwa, modyfikacje motywów, okoliczności czy nierówna repre-

zentacja
11
. Można również spotkać rozróżnienie dezinformacji w zna-

czeniu węższym i szerszym
12

.  

 Wskazuje się, że działania mające za zadanie manipulowanie 

stanowiskiem opinii publicznej, obok modelowej dezinformacji, 

zawierają w sobie również elementy cenzury. Takie zachowania polegają 

na blokowaniu wiadomości zgodnych z prawdą oraz wiadomości „białej 

propagandy” – wyolbrzymiania osiągnięć podmiotu, którego dobra opinia 

jest celem działań. Dokonuje się również podziału na dezinformację 

taktyczną mającą na celu wywołać określone reakcje jednostki, grup czy 

społeczeństw w konkretnej kwestii, oraz dezinformację strategiczną, 

która przejawia się jako wieloletni proces kreowania nieprawdziwego 

                                                      
9
 M. Świerczek, op. cit., s. 213-214. 

10
 K. Liedel, T. Serafin, op. cit., s. 87. 

11
 Zob. szer. V. Volkoff, Petite histoire de la désinformation: du cheval de Troie 

à Internet, Paris 1999; K. Liedel, T. Serafin, op. cit., s. 90-91. 
12

 T. Kacała, op. cit., s. 51. 



M. Jaśkowiec: Fake news w dobie pandemii COVID-19 

462 

 

obrazu rzeczywistości politycznej, ukierunkowanej na zmianę oceny 

danej sytuacji oraz trwałą zmianę psychiki zbiorowości
13

. 

 Termin dezinformacja znany jest także w prawie karnym. 

Przestępstwo określane jako dezinformacja bądź dezinformacja 

wywiadowcza zostało opisane w przepisie art. 132 Kodeksu karnego
14

. 

Strona przedmiotowa niniejszego przestępstwa może polegać na: 

1. Wprowadzeniu w błąd polskiego organu państwowego przez 

dostarczenie podrobionych lub przerobionych dokumentów albo 

innych przedmiotów; 

2. Wprowadzeniu w błąd polskiego organu państwowego przez 

ukrywanie prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości 

mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Wprowadzenie w błąd jest określane jako zachowanie, które 

polega na wytworzeniu mylnego wyobrażenia o rzeczywistości. Takie 

działanie przejawia się jako wytworzony stan nieświadomości 

obiektywnie istniejących faktów lub uznania za istniejące fakty, które 

nigdy nie wystąpiły. Wskazane wyliczenie zachowań objętych zakresem 

kryminalizacji ma charakter zamknięty. Zatem zachowanie, które będzie 

polegało na wykorzystaniu błędu, w którym pozostaje polski organ 

państwowy, nie będzie stanowiło przestępstwa w myśl art. 132 k.k.
15

 

 2.2. Propaganda 

 Propaganda jako działalność celowa jest ukierunkowana na 

potencjalnego przeciwnika lub opinię, często jest też stosowana  

w stosunku do własnego społeczeństwa. W literaturze przedmiotu można 

znaleźć określenie propagandy jako czynności związanej  

z „komunikowaniem pewnego punktu widzenia, mającym na celu 

skłonienie odbiorcy do dobrowolnego przyjęcia tego punktu widzenia za 

swój”
16
; przedstawia się ją jako „technikę wpływania na zachowania 

                                                      
13

 K. Kuczma, Dezinformacja jako instrument zwalczania polskich planów 

dywersyfikacji źródeł energii, „Securitologia” 2016, nr 2, s. 180. 
14

 Ustawa z dnia 6 VI 1997 roku – Kodeks karny (t.j. Dz.U.2019.1950). 
15

 S. Hoc, Komentarz do art. 132, [w:] Kodeks karny. Komentarz,  

red. R.A. Stefański, Warszawa 2018, s. 860. 
16

 A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2004, s. 17. 
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obywateli, kierowania opinią publiczną i manipulowania”, która opiera 

się na osiągnięciach z zakresu psychologii, socjologii czy politologii
17

. 

 Poszukując informacji dotyczących definicji propagandy, obok 

niej wskazuje się dwa inne terminy, mianowicie – perswazję i agitację. 

Perswazja bazuje na środkach przekonywania, które swoje podłoże 

znajdują w uczuciach, pragnieniach i aspiracjach adresatów, a ich 

znajomość przełoży się na skuteczność podejmowania działań. Natomiast 

celem agitacji, jest szybkie, doraźne osiąganie określonego rodzaju 

zachowania się ludzi, które jest pożądane dla danego podmiotu, co stoi 

niejako w opozycji do propagandy, która dąży do bardziej 

ugruntowanych celów – cechuje ją długotrwałość
18

. 

 W literaturze przedstawia się wiele definicji propagandy
19

. Przy-

kładowo Francis Graham Wilson propagandę powiązał z kształtowaniem 

opinii publicznej: „(…) propaganda stanowi technikę kształtowania 

opinii; polega ona na manipulowaniu symbolami bez odwoływania się do 

rozumu (…). Propaganda jest główną techniką kontrolowania  

i kierowania masowymi akcjami w kontrowersyjnych kwestiach 

nowoczesnego świata”
20

. 

 Trzeba mieć na uwadze, że może dochodzić do krzyżowania się 

tych dwóch pojęć, tj. propagandy i dezinformacji, a nawet terminu fake 

news. Marek Świerczek wskazuje, że „pod pojęciem dezinformacja 

rozumie się zarówno propagandę (we wszystkich jej odmianach (…)), jak 

i tzw. fake news, które często są z upodobaniem pozyskiwane  

                                                      
17

 B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, 

Wrocław 1999, s. 32; T. Kacała, op. cit., s. 51, 53-54. 
18

 G. Urbanek, Propaganda w mediach ery web 2.0. Przykłady wykorzystania 

propagandy w filmach internetowych do komunikacji politycznej, „Security, 

Economy & Law” 2017, nr 4, s. 220; K. Stelmach, Propaganda polityczna  

w filmie internetowym: uwarunkowania – tendencje – przejawy – narzędzia – 

memy, [w:] Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy  

i praktyka komunikowania politycznego, red. M. Kolczyński, Katowice 2013,  

s. 133. 
19

 J. Ellul, Propaganda, New York 1965, s. 9; B. Dobek-Ostrowska, 

Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2011, s. 207; A. Pratkanis, 

E. Aronson, op. cit., s. 17; H.M. Kula, Propaganda współczesna. Istota – 

właściwości, Toruń 2005, s. 82; G. Urbanek, op. cit., s. 219-221; T. Kacała, op. 

cit., s. 53-54. 
20

 S. Kuśmierski, A. Frydrychowicz, Podstawy wiedzy o propagandzie, 

Warszawa 1980, s. 38; G. Urbanek, op. cit., s. 221. 
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i analizowane jako niezwykle poważne zagrożenie bezpieczeństwa 

państwa, choć jak dotąd nie ma wiarygodnych wyników badań, 

wskazujących na długofalową skuteczność posługiwania się nimi”
21

. 

 Słusznym jest podkreślenie, że dezinformacja, tak jak  

i propaganda nie są celem samym w sobie. Taki rodzaj działalności jest 

tylko narzędziem-środkiem, do osiągnięcia zamierzonego celu. Same  

w sobie nie stanowią zagrożenia dla istnienia naszego państwa. Jeżeli 

jednak weźmiemy pod uwagę, że bezpieczeństwo państwa jest związane 

bezpośrednio z rozwojem, to w tej kwestii działania te mogą powodować 

szkodliwe skutki, którymi mogą być pojawiające się sytuacje kryzysowe. 

Jako takie sytuacje kryzysowe nie są niczym nadzwyczajnym, jednak 

mimo tego należy skupiać uwagę na podejmowaniu środków 

profilaktycznych. Znamienna jest tutaj wiedza i świadomość obywateli na 

temat mechanizmów dezinformacji i propagandy
22

. 

3. XXI wiek, czyli nowa rzeczywistość i czas nowych zagrożeń 

 Przełom XX i XXI wieku to czas, który charakteryzuje się bardzo 

dużą dynamiką zmian. Jesteśmy świadkami powstawania nowych 

możliwości i narzędzi działania w Internecie, sposobów pozyskiwania  

i przekazywania informacji. Jesteśmy w punkcie, w którym tak naprawdę 

mało co może nas ograniczać pod względem technologicznym, 

terytorialnym i dziedzinowym. Powszechny dostęp do sieci internetowej 

powoduje zacieranie się granic pomiędzy sferą publiczną i prywatną. 

Każdy z nas może stać się anonimowym użytkownikiem wirtualnej 

przestrzeni. Ten nowy rozdział w historii świata stawia nowe zadania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli
23

. 

 Zagadnienie dezinformacji i propagandy może mieć odniesienie 

do przedmiotu bezpieczeństwa każdego z państw. Biorąc za przykład 

państwo polskie – to jaką rolę pełnimy w demokratyzacji Europy 

Środkowo-Wschodniej; będąc krajem, któremu przyświeca idea 

demokracji, może być postrzegany jako przeszkoda dla realizacji założeń 

geopolitycznych innych państw. Dlatego też mogą być podejmowane 

                                                      
21

 M. Świerczek, op. cit., s. 210. 
22

 T. Kacała, op. cit., s. 64. 
23

 I. Dudziuk, Wywiad i kontrwywiad w aspekcie walki informacyjnej XXI wieku, 

[w:] Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI 

wieku, red. M. Górka, Warszawa 2016, s. 40. 
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różne działania informacyjne dążące do zakłócenia prawidłowego 

funkcjonowania oraz destabilizacji sytuacji wewnątrz kraju
24

. 

 Wirtualna rzeczywistość jest zagospodarowana między innymi 

przez działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą. Taka działalność 

ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa. 

Aktualnie mamy, do czynienia z nową przestrzenią walki informacyjnej – 

siecią internetową, tworząc przy tym pojęcie „cyberwywiadu”
25

.  

To pojęcie i związana z nim działalność ma znaczenie dla zrozumienia 

tematyki dalszych rozważań. Należy mieć jednak na uwadze, że nie 

każdy fake news musi być od razu kojarzony z działalnością 

wywiadowczą. Jednak warto mieć na uwadze, że i z takim działaniem 

możemy mieć do czynienia.  

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dokumencie 

podsumowującym ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego państwa  

i obywateli w okresie od 2015 do 2019 roku podaje, że w ostatnich latach 

katalog niebezpieczeństw poszerzył się i zawiera elementy tzw. wojny 

hybrydowej. Agencja wskazuje m.in. na zagrożenia związane  

z działalnością polityczną Federacji Rosyjskiej, podkreślając, że nasze 

państwo szczególnie jest narażone na działalność o charakterze 

hybrydowym, zwłaszcza propagandę i dezinformację, przykładowo  

z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Takie zachowania są 

podstawowym narzędziem wojny informacyjnej, która jest wymierzona 

w bezpieczeństwo i wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej, a jej 

elementem jest dążenie do zakłamywania sytuacji politycznej  

i społecznej. Takie działanie ma swój cel we wprowadzaniu podziałów 

wśród obywateli oraz pogłębiania polaryzacji nastrojów społecznych
26

. 

Tak jak wskazywano w rozdziale drugim, mając na uwadze, że nie ma 

jednej modelowej definicji dezinformacji, to jednak często w nich 

pojawiają się odwołania właśnie do działalności operacyjnej wywiadu lub 

innych służb.  

                                                      
24

 T. Kacała, op. cit., s. 63. 
25

 I. Dudziuk, op. cit., s. 40. 
26

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ochrona bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i obywateli w latach 2015-2019, 

https://abw.gov.pl/pl/aktualnosci-1/1589,OCHRONA-BEZPIECZENSTWA-

WEWNETRZNEGO-PANSTWA-I-OBYWATELI-W-LATACH-2015-

2019.html, dostęp 14.06.2020. 
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 Dowodem realnego zagrożenia jakie płynie z tego typu 

działalności w ramach wojny hybrydowej jest sytuacja Ukrainy  

i Bliskiego Wschodu. Sytuacja Ukrainy jest dobrym przykładem tego, 

jakie możliwości daje wykorzystanie informacji, a dokładnie chodzi  

o sposób w jaki doszło do aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję. 

Wskazuje się, że zastosowane przez Rosję działania informacyjno-

propagandowe miały na celu „podporządkowanie elit i społeczeństw 

innych państw w sposób niezauważalny, przy wykorzystaniu różnych 

tajnych i jawnych kanałów (służb specjalnych, dyplomatycznych, 

medialnych), oddziaływania psychologicznego, dywersji ideologicznej  

i politycznej”
27
. Przegląd literatury przedmiotu pod kątem sposobów pro-

wadzenia wojny hybrydowej potwierdza opracowanie ABW.  

 Innym przykładem działalności dezinformacyjnej jest sprawa 

rzekomego zabójstwa polskiego żołnierza przez obywatela USA podczas 

sprzeczki, która pojawiła się na portalach samorządów terytorialnych 

oraz w lokalnych mediach. Udostępniony komunikat dotyczył 

poszukiwania za zabójstwo żołnierza. Został szczegółowo przygotowany, 

a podawano w nim wzrost, kolor oczu, czy budowę sylwetki. Jednakże po 

analizie wskazanego komunikatu można było zauważyć, że brak jest 

autora tekstu, styl formułowania informacji jest nieprofesjonalny,  

w dodatku zawierał błędy stylistyczne. Natomiast w samej treści 

znajdowały się następujące treści: „Żandarmeria Wojskowa wspólnie  

z Dowództwem Wojsk USA w Polsce postanowiły o przekazaniu pewnej 

kwoty cywilom, którzy posiadają pozwolenie na broń (w tym 

myśliwską), za pomoc w poszukiwaniu uciekłego przestępcy”. Kwoty 

opiewały na sumę 300 zł (plus 100 zł za udział psa myśliwskiego) za 

udział w akcji poszukiwawczej z bronią, a za zatrzymanie przestępcy 

gwarantowano kwotę 5.000 dolarów. Już sama w sobie treść komunikatu 

podważała jego wiarygodność
28

.  

 Na kanwie niniejszego zagadnienia wskazuje się, że za pionierów 

nowoczesnych działań propagandowo-informacyjnych należy traktować 

Rosjan, którzy stworzyli odpowiednio zorganizowany system organów 

                                                      
27

 J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – 

studium przypadku, Warszawa 2014, s. 5; Ł. Skoneczny, Wojna hybrydowa – 

wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego. Wojna hybrydowa – wydanie specjalne” 2015, s. 47. 
28

 CERT Polska, Techniczne aspekty realizacji kampanii dezinformacyjnych,  

[w:] Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. 

Społeczeństwo. Polityka. Biznes, red. M. Wrzosek, Warszawa 2019, s. 15. 
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państwowych, instytucji naukowych i powiązanych z nimi mediów. Taka 

struktura jest odpowiedzialna za tworzenie strategii, wykonywanie 

działań na płaszczyźnie walki informacyjnej i dokonywanie ich 

koordynacji. Jaki zatem jest cel podejmowania takich działań? Cel jest 

prosty – kształtowanie i manipulowanie poglądami rosyjskiego 

społeczeństwa oraz wpływanie na społeczność międzynarodową zgodnie 

z interesem Moskwy
29

.  

 Jak wynika ze Słownika kontrwywiadowczego KGB z 1973 roku 

strategia dezinformacji konstruowana była dwutorowo – jako 

wprowadzenie w błąd i wywieranie wpływu. Tego rodzaju działania, 

sprowadzające się de facto do manipulacji rzeczywistością,  

są narzędziem długofalowego działania ukierunkowanego na 

destabilizację, podsycanie konfliktów pomiędzy członkami Sojuszu 

Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej oraz osłabianie integracji 

państw
30

.  

 Temat dezinformacji jako określonego działania strategicznego 

jest bardzo rozbudowany i ciężko jest w ramach jednego opracowania 

poruszyć każdy element składający się na jego strukturę, zwłaszcza, że 

celem jest zasygnalizowanie możliwość łączenia celowej działalności 

informacyjnej z działalnością wywiadowczą. Słusznym jest podnoszenie 

o konieczności kompleksowego podejścia i oceny przedmiotowej sprawy. 

Nie jest prawidłowym działaniem skupianie się na poszczególnych fake 

newsach. Wymaga się patrzenia na niniejszy problem szeroko mając na 

uwadze strategiczne cele danego państwa – autora manipulacji 

informacją, oczekiwane skutki oraz prowadzenie dalszych badań 

dotyczących tego typu działań
31

. 

 Takie oddziaływanie na odbiorców, mające podłoże 

psychologiczne, stopniowo i często wręcz niezauważalne przynosi po 

pewnym czasie konkretne efekty i powoduje bardzo poważne 

konsekwencje. Jest to działalność długofalowa, proces ciągły, 

rozciągnięty w czasie,  który jawi się jako systemowa, zintegrowana 

aktywność państwa prowadzona różnymi kanałami (dyplomatycznymi, 

politycznymi, społecznymi, medialnymi) na wielu płaszczyznach,  

                                                      
29

 Ł. Skoneczny, op. cit., s. 48. 
30

 Zob. J. Darczewska, Dezinformacja – rosyjska broń strategiczna, 

https://rcb.gov.pl/dezinformacja-rosyjska-bron-strategiczna/, dostęp 14.06.2020. 
31

 Ibidem. 
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co sprawia, że nie ma jednego uniwersalnego modelu dezinformacji
32

. 

Dlatego też tak ważny jest dostęp do rzetelnych informacji, aktywność 

odbiorcy w zakresie ich weryfikacji i przez to dokonywanie właściwej 

selekcji źródeł wiadomości. 

 Działalność propagandowa swoje skutki odciska na wielu 

płaszczyznach. Biuro Przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa  

i Współpracy w Europie do spraw Wolności Mediów wskazuje,  

że działalność propagandowa wyrządza również szkodę wolności 

mediów w zakresie ich niezależności. Propaganda niszczy istotę 

dziennikarstwa, a dziennikarze stają się zakładnikami, co do zasady 

danego rządu. Jeżeli media są przedmiotem takiego zjawiska,  

to dziennikarze często są zmuszani bądź przekupywani do bycia 

dostarczycielami dokładnie przygotowanych informacji. Gdy propaganda 

zaczyna dominować, dochodzi do naruszenia pluralizmu mediów oraz 

podważenia podstaw demokracji, a sama staje się narzędziem 

ustanawiania ustroju autorytarnego. Przedstawicielka OBWE do spraw 

Wolności Mediów podnosi, że propaganda staje się szczególnie 

niebezpieczna, gdy jest uprawiana przez media będące w rękach rządów 

państwowych bądź gdy są przez nie zarządzane. Dwie wojny światowe 

oraz zimna wojna udowodniły, ze taki proceder jest bardzo 

niebezpieczny
33

. 

4. Studium przypadku 

 Wraz z odnotowaniem pierwszego i kolejnych przypadków 

zachorowań na COVID-19 pojawiały się nowe informacje związane  

z tym szczególnym okresem. Pierwszy potwierdzony przypadek 

zakażenia stwierdzono 4 marca 2020 roku. Pacjent, który przyjechał 

autokarem z Niemiec, został ulokowany w szpitalu w Zielonej Górze
34

. 

Na rządowej stronie poświęconej tematyce koronawirusa pojawiła się 

zakładka „Walczymy z fałszywymi informacjami” mająca za zadanie 

                                                      
32

 Ibidem. 
33

 A. Krajewski (tłum.), Propaganda i wolność mediów, Dokument nieformalny 

(non-paper) Biura Przedstawiciela Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy  

w Europie do spraw wolności mediów, Wiedeń 2015, s. 8. 
34

 Ministerstwo Zdrowia, Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce, 
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udzielać odpowiedzi na pytania pojawiające się w przestrzeni mass 

mediów
35

. 

 Światowa Organizacja Zdrowia także podjęła działania na rzecz 

udostępniania wiarygodnych informacji dotyczących COVID-19.  

Na stronach WHO można znaleźć krótkie, rzeczowe informacje 

dotyczące koronawirusa i pożądanych sposobów zachowania
36

. 

 Również serwis internetowy CyberDefence24.pl skierował swoją 

uwagę na tematykę fake newsów pojawiających się w obiegu 

medialnym
37
. Co kilka dni niniejszy serwis aktualizował spis fake new-

sów, z którymi mieliśmy styczność. Na dzień 14 czerwca 2020 roku 

odnotowano 105 przypadków. 

 Jedna z pierwszych informacji dotyczyła możliwości zarażenia 

się chorobą COVID-19 od zwierząt domowych i poddawania naszych 

pupili eutanazji. Tą informacją zajęła się również Krajowa Izba 

Lekarsko-Weterynaryjna
38

. W specjalnych komunikacie Krajowej Izby 

możemy przeczytać, że informacje o masowym oddawaniu zwierząt 

towarzyszących do eutanazji jest typowym fake newsem. Izba nie 

zaobserwowała takiego zjawiska w zakładach leczniczych oraz 

stanowczo podkreśliła, zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia 

i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, że nasi podopieczni nie 

przenoszą koronawirusa. Hurtownie leków weterynaryjnych nie 

odnotowały zwiększonego zapotrzebowania na środki stosowane przy 

dokonaniu eutanazji zwierząt. Podkreślono również, że polskie prawo nie 

przewiduje przeprowadzenia eutanazji na życzenie. Zgodnie z procedurą, 

taki zabieg jest ostatecznością, gdy stan zdrowia zwierzęcia jest bardzo 

zły, prowadzący do cierpienia przy braku możliwości jego wyleczenia 

lub poprawy komfortu życia. Istnieje także możliwość poddania eutanazji 

                                                      
35

 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Walczymy z fałszywymi informacjami, 
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dostęp 14.06.2020. 
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 World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the 
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37

 CyberDefence24.pl, Krótki przewodnik po fake newsach o koronawirusie, 
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zwierzęcia bardzo agresywnego zagrażającego ludziom, jednak każdy 

taki przypadek lekarz weterynarii rozpatruje indywidualnie. 

 W przestrzeni medialnej pojawiła się również informacja 

dotycząca picia alkoholu, który rzekomo ma chronić przed wirusem. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wskazuje, że picie alkoholu nie 

chroni przed wirusem, wręcz przeciwnie obniża odporność organizmu,  

co w okresie zagrożenia zarażenia koronawirusem ma szczególne 

znaczenie. Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała specjalną 

broszurę dotyczącą zależności pomiędzy spożywaniem alkoholu  

a chorobą COVID-19
39
. WHO stanowczo stwierdza, że picie alkoholu  

w żaden sposób nie uchroni przed zarażeniem koronawirusem. Mocny 

alkohol nie zabija również wirusa w wydychanym powietrzu.  

Co najwyżej alkohol o stężeniu co najmniej 60% działa jako środek 

dezynfekujący. Obok informacji dotyczącej spożywania alkoholu pojawił 

się także temat picia wody. O ile częste spożywanie odpowiedniej ilości 

wody jest samo w sobie bardzo zdrowe, to jednak w żaden sposób nie 

uchroni nas przed COVID-19. 

 Wywołującym uśmiech na twarzy była również wiadomość  

o konieczności dokonywania zakupów produktów spożywczych na zapas, 

jakoby sklepy w wyniku pandemii miały zostać pozamykane,  

a produktów żywnościowych miało zabraknąć. To również fake news. 

Sklepy spożywcze, drogerie i apteki nie zostały zamknięte – także te  

w galeriach i centrach handlowych. W dobie pandemii również nie 

zabraknie żywności. W tej kwestii wypowiedziała się wicepremier, 

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Minister uspokajała tym,  

że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie,  

a zakłady są w stanie produkować i dostarczać potrzebne nam towary
40

. 

 Kolejnym fake newsem była informacja o wprowadzeniu wojsk 

na ulice, zamykaniu miast, a nawet otoczeniu Warszawy kordonem 
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sanitarnym. W tej sprawie wypowiedział się Minister Obrony Narodowej 

Mariusz Błaszczak, który zdementował te informacje i jednocześnie 

apelował o czerpanie informacji z wiarygodnych źródeł. Zapewnił 

równocześnie, że wojsko wspiera inne służby w zapewnianiu 

bezpieczeństwa dając za przykład żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 

którzy m.in. mierzą podróżnym temperaturę oraz zbierają formularze 

lokalizacyjne
41

. 

 Temat koronawirusa dotknął również technologię łączności 

bezprzewodowej 5G. W sieci pojawiały się informacje, według których 

wirusy przenoszone są przez fale radiowe, a kraje nieposiadające 

działającej sieci 5G są wolne od koronawirusa. Sieć 5G dodatkowo 

osłabia ludzki system immunologiczny, przez co czyni go bardziej 

podatnym na infekcje
42
. W tej sprawie stanowisko zajął Urząd Komuni-

kacji Elektronicznej. W komunikacie z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

możemy przeczytać, że sieć 5G generuje mniejsze poziomy narażenia na 

pola elektromagnetyczne niż sieć 4G i nie ma nic wspólnego z pandemią 

COVID-19. Zgodnie z oświadczeniem WHO wirusy nie są przenoszone 

drogą fal radiowych, a koronawirus rozprzestrzenia się również  

w państwach, które nie posiadają działających sieci 5G
43

. 

 Serwis Cyberdefence24.pl odnotował również informację łączącą 

koronawirusa z warunkami pogodowymi. Rzekomo słońce i świeże 

powietrze jest skutecznym środkiem w walce z chorobą COVID-19. Nic 

bardziej mylnego. Jesteśmy narażeni na infekcję niezależnie od tego jak 

bardzo jest słonecznie i ciepło
44

. 
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 Dnia 6 kwietnia 2020 roku serwis Polsat News opublikował 

informację o wykryciu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy farmy 

botów szerzących fake newsy o sytuacji w kraju w związku z chorobą 

COVID-19 i namawiających do obalenia ładu konstytucyjnego. 

Wykorzystując fałszywe dane osobowe utworzono i zarządzano ponad  

5 tys. kont użytkowników w mediach społecznościowych. Jak podaje 

serwis za komunikatem SBU sprzęt i specjalne oprogramowanie zostało 

nabyte przez rosyjskie pozabankowe systemy płatnicze, które są 

zabronione na Ukrainie
45

. 

 Wykorzystywanie pandemii choroby COVID-19 przez 

cyberprzestępców stało się przedmiotem dokumentu przygotowanego 

przez Interpol
46
. Odnotowano znaczną ilość domen internetowych, które 

zawierają w swoich nazwach terminy takie jak „koronawirus” czy 

„covid19”. Wiele z nich oczywiście jest legalnymi stronami, jednak 

należy mieć na uwadze, że cyberprzestępcy codziennie tworzą nowe 

witryny, dzięki którym mogą prowadzić kampanie spamowe, ataki 

phishingowe lub rozprzestrzeniać złośliwe oprogramowanie. Interpol 

zachęca do wykonywania kopii zapasowych ważnych plików  

i przetrzymywania ich na bezpiecznych nośnikach bądź w chmurze. 

Czynnościami prewencyjnymi będzie także posiadanie najnowszego 

oprogramowania antywirusowego, pobieranie aplikacji i programów  

z zaufanych platform, nieotwieranie linków oraz załączników e-maili od 

nieznanych nadawców. Świadomość zagrożenia na pewno przełoży się na 

nasze bezpieczeństwo w sieci internetowej. 

5. Podsumowanie 

 Chociaż tematyka propagandy i dezinformacji nie jest niczym 

nowym, to jednak nawet tak szczególny okres, jak pandemia choroby 

COVID-19, a może przede wszystkim właśnie sytuacje kryzysowe, mogą 

                                                                                                                        
busters/web-mythbusters/mb-sun-exposure.png?sfvrsn=658ce588_4,  

dostęp 14.06.2020. 
45

 Polsat News, Kierowana z Rosji farma botów szerząca fake newsy o Covid-19. 

Wykryły ją ukraińskie służby, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-04-

06/kierowana-z-rosji-farma-botow-szerzaca-fake-newsy-o-covid-19-wykryly-ja-

ukrainskie-sluzby/; Служба безпеки України, СБУ викрила ботоферму, через 

яку поширювали фейки про COVID-19 та заклики до повалення 

конституційного ладу (відео),  https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/-

view/7401#.1iNAj3zj.dpbs, dostęp 14.06.2020. 
46

 Interpol, COVID-19 cyberthreats, https://www.interpol.int/Crimes/Cyber-

crime/COVID-19-cyberthreats, dostęp 14.06.2020. 



M. Jaśkowiec: Fake news w dobie pandemii COVID-19 

473 

 

stać się przedmiotem tego rodzaju działań. Wskazane przykłady fake 

newsów, które pojawiały i będą pojawiać się w przestrzeni informacyjnej 

mają na celu uświadomić konieczność korzystania z wiarygodnych źródeł 

wiadomości. Sytuacja w kraju, za granicą, przedstawianie stopnia 

radzenia sobie z pandemią, ich ocena, działalność władz państwowych, 

uzasadnianie podejmowanych decyzji – to tematy, które mogą stać się 

przedmiotem celowych działań informacyjnych. Łatwowierność oraz 

nieświadomość takiego zagrożenia powoduje, że niniejsze zjawisko staje 

się szczególnie niebezpieczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę ich skalę oraz 

potencjalne skutki. Okres pandemii COVID-19 jest szczególnym czasem, 

ponieważ jej skutki odczuwalne są na wielu płaszczyznach codziennego 

funkcjonowania. Może zatem zostać wykorzystany do kształtowania 

określonych, pożądanych poglądów i zachowań, osiągnięcia 

jednomyślności i uodpornienia na inne argumenty oraz kierowania opinią 

publiczną. Warto pamiętać, że takie zabiegi nie są celem samym w sobie, 

lecz stanowią narzędzie do osiągania określonego celu. Jaki to cel? 

Zgodny z interesem podmiotu stosującego takie techniki. Dlatego też 

znamienna jest wiedza i świadomość oraz aktywność odbiorców 

informacji, aby dokonywali ich właściwej selekcji oraz oceny. 
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Abstrakt  
 Wolność wypowiedzi to podstawowe prawo człowieka  

i fundament demokratycznego państwa. Przyjmuje się w doktrynie, że 

źródłem tej wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. 

Orzecznictwo polskich sądów, jak i innych państw, jest zgodne co do 

tego, że swoboda wypowiedzi nie jest nieograniczona. Można przyjąć,  

że o rzeczywistej swobodzie wypowiedzi przesądzają jej granice przyjęte  

w prawie. Przykładem takiej granicy jest mowa nienawiści, z którą 

powszechnie kojarzone są zachowania wymierzone w stronę medyków  

w czasie panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

Słowa kluczowe:  
wolność wypowiedzi, mowa nienawiści, medyk 

Abstract  

 Freedom of expression is a fundamental human right and the 

foundation of a democratic state. It is accepted in the doctrine that the 

source of this freedom is the inherent and inalienable dignity of the 

human being. The case-law of Polish courts, as well as other states 

emphasizes that freedom of expression is not unlimited. It can be 

assumed that the real freedom of expression is determined by the 

boundaries adopted by law. An example of the limit of freedom of 

expression is hate speech, which is commonly associated with behavior 

directed at medics during the prevailing SARS-CoV-2 coronavirus 

pandemic in Poland. 

Key words:  

freedom of expression, hate speech, medic 
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 Swoboda wypowiedzi jest jedną z podstawowych wolności 

człowieka. Ma ona znaczący wpływ na samorealizację jednostki i jej 

rozwój intelektualny. Owa swoboda uwidacznia się zarówno poprzez 

wyrażanie swoich poglądów, jak i zbieranie informacji. Należy 

podkreślić, że wolność wypowiedzi nie może obejmować tylko tych 

przychylnych informacji i poglądów, bowiem wypacza to jej istotę. 

Istnienie pluralizmu w życiu społecznym, a w konsekwencji tolerancji  

i otwartości przesądza o dojrzałości społeczeństwa w znaczeniu 

kulturowym. Wolność wypowiedzi stanowi zatem fundament 

społeczeństwa demokratycznego, która nabiera szczególnego znaczenia 

w czasie dyskusji o podstawowych wartościach, czy w trudnych 

społecznie momentach. W doktrynie przyjmuje się, że nie można 

absolutyzować wolności wypowiedzi, zwłaszcza w taki sposób, który 

prowadziłby do naruszania innych wartości chronionych konstytucyjnie, 

czy praw i wolności innych osób. Dlatego też uzasadnione jest 

twierdzenie, że o rzeczywistej obecności wolności słowa w państwie 

(społeczeństwie) decydują jej granice. Jedną z granic stanowi  

tzw. „mowa nienawiści”. W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2  

w Polsce można było zaobserwować pewne szczególne zachowania  

m.in. wobec pracowników służby zdrowia, które zostały uznane przez 

media jako przejawy mowy nienawiści. 

 Celem niniejszego artykułu jest – w pierwszej kolejności – 

przybliżenie zagadnienia wolności wypowiedzi. Następnie biorąc pod 

uwagę klauzulę demokratycznego państwa prawnego konieczne jest 

ustalenie granic tej wolności. Mając na względzie kazusy dostarczone 

przez życie w czasie trwającej pandemii uzasadnione jest rozważenie 

instytucji „mowy nienawiści” oraz jej relacji z wolnością wypowiedzi. 

 Mówiąc o „wolności słowa” należy zdawać sobie sprawę, iż jest 

to pojęcie złożone. Jest ono pochodną wolności myśli, która ma charakter 

absolutny i bezwarunkowy. Zagadnienie to nie powinno się ograniczać 

tylko do kategorii w znaczeniu sensu stricto. Obejmuje ono wszelkie 

przejawy uzewnętrzniania własnych myśli wobec innych osób, przy czym 

nie ma znaczenia forma wyrażania owych poglądów, gdyż jak słusznie 

zauważył TK, może to nastąpić w różny sposób, zarówno słownie  

(w mowie i piśmie), ale także za pomocą obrazów, czy też nosząc 

określony ubiór lub odznaki
1
.  

                                                      
1
 Wyrok TK z dnia 20.07.2011 r., sygn. akt K 9/11, OTK ZU 6A/2011, poz. 61. 
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 Źródłem wolności słowa jest godność osoby ludzkiej, która jest 

przyrodzona i niezbywalna, a organy władzy publicznej zobowiązane są 

do jej szanowania i ochrony
2
. Konstytucja RP

3
 w art. 30 nadaje pojęciu 

godności ludzkiej charakter wartości konstytucyjnej o podstawowym 

znaczeniu, przez pryzmat której należy dokonywać wykładni 

postanowień Konstytucji RP. To godność człowieka stanowi źródło jego 

wolności i praw. Można skonstatować, że rola unormowań 

konstytucyjnych sprowadza się do potwierdzenia istnienia tej wolności 

oraz ustanowienia niezbędnych gwarancji, koniecznych ograniczeń
4
. Dla-

tego też TK trafnie stwierdził, że odwołując się do aksjologii 

konstytucyjnej, zbudowanej na fundamencie przyrodzonej i niezbywalnej 

godności człowieka, zobowiązuje ona ustawodawcę do tworzenia prawa 

zorientowanego na dobro osoby ludzkiej
5
. W konsekwencji demokra-

tyczne państwo prawne to takie, które opiera się na poszanowaniu 

człowieka. 

 Elementem składającym się na treść zasady wolności jednostki, 

w związku z przynależną jej godnością, jest m.in. wolność słowa, o której 

stanowi art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Ustrojodawca przesądził,  

że „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz 

pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Konstytucja RP we 

wskazanym przepisie stanowi o trzech odrębnych wolnościach, które są 

ze sobą powiązane i współzależne, a mianowicie: wolność wyrażania 

poglądów, wolność pozyskiwania oraz rozpowszechniania informacji
6
. 

Swoboda wypowiedzi została ujęta w rozdziale II Konstytucji RP pt. 

„Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, w katalogu 

wolności i praw osobistych, zatem ściśle związanych z osobą człowieka  

i obywatela. Powyższe akcentuje, iż „wolności słowa” nie można 

nadawać wyłącznie charakteru wolności politycznej, z czym głównie jest 

                                                      
2
 Zob. 1) Uchwała TK z dnia 02.03.1994 r., sygn. akt W 3/93, OTK ZU 1994, 

poz. 17; 2) Wyrok TK z dnia 15.10.2002 r., sygn. akt SK 6/02, OTK ZU 

5A/2002, poz. 65; 3) Postanowienie TK z dnia 22.07.2015 r., sygn. akt SK 

20/14, OTK ZU 7A/2015, poz. 115; 4) Wyrok TK z dnia 22.01.2013 r., sygn. akt 

P 46/09, OTK ZU 1A/2013, poz. 3; 5) Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. 

Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999. 
3
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz. U., nr 78, poz. 

483, ze zm.). 
4
 Zob.: Wyrok TK z dnia 18.02.2004 r., sygn. akt P 21/02, OTK ZU 2A/2004, 

poz. 9. 
5
 Wyrok TK z dnia 19.06.2012 r., sygn. akt P 41/10, OTK ZU 6A/2012, poz. 65. 

6
 Wyrok TK z dnia 20.02.2007 r., sygn. akt P 1/06, OTK ZU 2A/2007, poz. 11. 
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kojarzona w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach 

społecznościowych. W orzecznictwie TK wyróżnia się dwie sfery 

wolności wypowiedzi, tj. 1) w znaczeniu indywidualnych praw człowieka 

i obywatela w sferze życia prywatnego oraz 2) w sferze życia 

publicznego i politycznego. Wolność słowa ma zatem charakter 

mieszany
7
, gdyż nie można jej ograniczyć wyłącznie do uczestnictwa  

w jednym z możliwych dyskursów (w szczególności politycznego)
8
. 

Wolność wypowiedzi wiąże się także z bardziej szczegółowymi prawami, 

takimi jak np. wolność komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), 

prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 

pełniących funkcje publiczne (art. 61 Konstytucji RP), czy też prawo do 

informacji o stanie i ochronie środowiska (art. 74 ust. 3 Konstytucji RP). 

Wreszcie TK uznaje, że wolność wypowiedzi i wolność prasy są wobec 

siebie komplementarne
9
. Podkreślenia wymaga fakt, że zakres wolności 

wypowiedzi wyznaczają także akty prawne o charakterze 

międzynarodowym
10

. 

 Ustrojodawca w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przyjął,  

że „każdemu” zapewnia się wolność wypowiedzi. Termin „każdy” należy 

rozumieć tutaj szeroko; wolność wypowiedzi jest zagwarantowana 

każdemu podmiotowi podlegającemu jurysdykcji państwa polskiego, bez 

względu na jego np. rasę, kolor skóry, orientację seksualną, sytuację 

                                                      
7
 Wyrok TK z dnia 20.07.2011 r., sygn. akt K 9/11, OTK ZU 6A/2011, poz. 61. 

8
 Wyrok TK z dnia 12.05.2008 r., sygn. akt SK 43/05, OTK ZU 4A/2008, poz. 

57. 
9
 Ibidem. 

10
 Można wskazać m.in. art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., 

zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 

(Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.), który stanowi, że „Każdy ma prawo 

do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów 

oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz 

publicznych i bez względu na granice państwowe”. Także Powszechna 

Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10.12.1948 r. w art. 19 stwierdza: „Każdy 

człowiek ma prawo do wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje 

swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i 

rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na 

granice”. Również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 

07.12.2000 r. w art. 11 ust. 1 potwierdza, że „Każdy ma prawo do wolności 

wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz 

otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz 

publicznych i bez względu na granice państwowe”. 
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majątkową. TK zajął stanowisko, że podmiotem wolności słowa, o której 

stanowi Konstytucja RP, są nie tylko osoby fizyczne, ale również 

podmioty zbiorowe, do których należy zaliczyć także partie polityczne  

i komitety wyborcze. TK wyszedł z założenia, że również im przysługuje 

owa wolność, gdyż „[instytucje – wtrącenie M.S.] składają się przecież  

z osób fizycznych i w ich imieniu się wypowiadają”
11

. 

 W obrocie prawnym funkcjonują m.in. osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Byty te nie są 

rozumne, nie posiadają zdolności do wypowiadania się czy 

komunikowania; zostały upodmiotowione wyłącznie w sferze prawnej. 

Zatem korzystanie przez wskazane podmioty z wolności słowa jest 

następstwem wypowiadania się przez konkretne osoby fizyczne.  

W związku z tym omawiana wolność jest właściwa człowiekowi, 

ponieważ to właśnie te podmioty stosunków prawnych posiadają własne 

poglądy i mogą pozyskiwać, i rozpowszechniać informacje. W sensie 

prawnym, osoby fizyczne mogą korzystać z tej wolności we własnym 

imieniu i na własną odpowiedzialność, albo w imieniu i na rzecz 

instytucji. W tej kwestii zajął stanowisko TK. Zgodnie z jego 

orzeczeniem, wypowiadanie się przez osobę fizyczną w imieniu instytucji 

i tak sprowadza się do realizowania przez tę osobę swojej wolności 

wypowiedzi, i tym samym nie jest ona wyłącznie ustami instytucji
12

. 

 W dyskursie publicznym dość powszechne są wypowiedzi,  

że wolność słowa jest fundamentem demokracji. Jak najbardziej należy 

zgodzić się z takim stwierdzeniem. Przy tym warto jeszcze raz 

podkreślić, co już zostało wspomniane na wstępie, że wolność słowa,  

a w tym wolność myślenia i w następstwie wolność mówienia tego co się 

myśli sprzyja rozwojowi człowieka, poszerza jego horyzont poznawczy 

czy umożliwia wymianę myśli z otoczeniem i przez to dostrzeżenie 

innych poglądów. Szansa nieskrępowanego uzewnętrznienia swoich 

myśli umożliwia (państwu) poznanie poglądów danego środowiska  

i zrozumienie ich przesłania. A natura rei wolności słowa, nie można 

mówić tylko o tych twierdzeniach, które są społecznie akceptowalne. 

Wolność słowa to także te poglądy, które nie są społecznie uznane lub 

                                                      
11

 Wyrok TK z dnia 20.07.2011 r., sygn. akt K 9/11, OTK ZU 6A/2011, poz. 61. 
12

 Wyrok TK z dnia 30.10.2006 r., sygn. akt P 10/06, OTK ZU 9A/2006, poz. 

128. 
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wywołują skrajne emocje bądź są oburzające
13
. Wolność dla „innych 

prawd” jest pożądana, ponieważ daje upust społecznym emocjom.  

W społeczeństwie jest wówczas dostrzegalna konkurencja 

światopoglądów. Prowadzone są debaty publiczne, konferencje, na 

których obywatele mają możliwość zabrania głosu, a przez to 

uświadomienie reszty społeczeństwa. In praxi prowadzi to do 

wykształcenia się społeczeństwa obywatelskiego. Wzmacnia to poczucia 

przynależności jednostki do państwa. Można zaryzykować stwierdzenie, 

że istnienie państwa demokratycznego nie byłoby możliwe bez burzliwej 

wymiany poglądów. Często konsekwencją prowadzenia debaty  

w społeczeństwie jest zachowanie przejrzystości w życiu publicznym, co 

w państwie prawa wydaje się istotne
14

. 

 TK akcentuje w swoim orzecznictwie, że wolności słowa nie 

można absolutyzować, zwłaszcza jeśli dochodziłoby do naruszenia 

innych wartości chronionych konstytucyjnie, tj. godności, czci, uczuć 

religijnych
15
. Art. 54 Konstytucji RP nie odwołuje się w swojej treści do 

art. 31 ust. 3 Konstytucji. W orzecznictwie TK podkreśla się, że  

art. 31 ust. 3 ma charakter zasady ogólnej i znajduje zastosowanie także 

wtedy, gdy przepis Konstytucji RP o tym expressis verbis nie stanowi. 

Można stwierdzić, że proporcjonalność ograniczeń jest dopełnieniem 

normy z art. 54 ust. 1
16
. Oczywiste jest, że przyjęcie przez ustawodawcę 

ograniczenia wolności wypowiedzi musi odpowiadać wymaganiom 

przyjętym w ustawie zasadniczej
17

. Z drugiej strony zgłaszanie pod ad-

resem ustawodawcy postulatów de lege ferenda penalizacji 

poszczególnych zachowań z zakresu wolność wypowiedzi jako 

społecznie nieakceptowalnych, tj. uznanych tak przez pewną grupę osób, 

prowadzi do ograniczenia wolności słowa, na której opiera się ustrój 

demokratyczny. Rodzajem wypowiedzi, które w ocenie społeczeństwa 

                                                      
13

 Wyrok TK z dnia 23.03.2006 r., sygn. akt K 4/06, OTK ZU 3A/2006, poz. 32. 

Zob.: Wyrok ETPCz z dnia 23.04.1992 r. w sprawie Castells v. Hiszpania 

(skarga nr 11798/85). 
14

 Zob.: Wyrok TK z dnia 12.02.2015 r., sygn. akt SK 70/13, OTK ZU 2A/2015, 

poz. 14. 
15

 Wyrok TK z dnia 25.11.2008 r., sygn. akt K 5/08, OTK ZU 9A/2008, poz. 

169. 
16

 Wyrok TK z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt SK 16/07, OTK ZU 3A/2008, poz. 

45. 
17

 Zob. np.: 1) Wyrok TK z dnia 22.02.2005 r., sygn. akt K 10/04, OTK ZU 

2A/2005, poz. 17; 2) Wyrok TK z dnia 28.09.2006 r., sygn. akt K 45/04, OTK 

ZU 8A/2006, poz. 111. 



M. Suska: Mowa nienawiści w czasach pandemii 

484 

 

nie zasługują na korzystanie z zagwarantowanej konstytucyjnie wolności 

słowa jest tzw. „mowa nienawiści” (ang. hate speech, niem. Hassrede). 

 Zjawisko mowy nienawiści zostało zdefiniowane w rekomendacji 

Komitetu Ministrów Rady Europy w 1997 r. Pojęcie to jest rozumiane 

jako „wszelkie formy wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub 

usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne 

formy nienawiści oparte na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną 

przez agresywny nacjonalizm, etnocentryzm, dyskryminację oraz 

wrogość wobec mniejszości, imigrantów i osób o pochodzeniu 

imigranckim”
18
. Znaczny wkład w wypełnienie treścią pojęcia mowy 

nienawiści ma ETPCz. W każdej sprawie dokonuje on oceny wyrażeń, 

które mogłyby szerzyć nienawiść, co w konsekwencji prowadziłoby do 

pozbawienia ich ochrony wynikającej ze swobody wypowiedzi.  

W jednym z orzeczeń sąd ten zajął stanowisko, że nie jest uprawnioną 

krytyką, w tym polityczną, taka wypowiedź, która zmierza do 

zaprzeczenia innym prawom i wartościom chronionym w Konwencji
19

, 

tym samym nie podlega ona ochronie wolności wyrażania opinii
20

. Z licz-

nego orzecznictwa ETPCz dominuje przekaz, że mowa nienawiści 

stanowi nadużycie wolności słowa, przez co jest wyłączona spod ochrony 

wolności wypowiedzi. Penalizacja mowy nienawiści zyskuje coraz 

szersze grono zwolenników. Argumentem przemawiającym za 

karalnością tejże jest przeciwdziałanie krzywdzie osobom dotkniętym 

poniżającymi, obraźliwymi opiniami
21
. Orzecznictwo TK zdaje się rozpa-

trywać zagadnienie mowy nienawiści głównie na gruncie negacjonizmu 

(kłamstwo oświęcimskie). Z uwagi na historię Polski i wrażliwość 

społeczną w tym zakresie, niezwykle ważne jest potwierdzanie 

                                                      
18

 Rekomendacja nr R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy dotycząca 

„mowy nienawiści” z dnia 30.10.1997 r. 
19

 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 
20

 Decyzja ETPCz z dnia 27.06.2017 r. w sprawie Belkacem v. Belgia (skarga nr 

34367/14). Zob.: Wyrok ETPCz z dnia 07.12.1976 r. w sprawie Handyside v. 

Wielka Brytania (skarga nr 5493/72). 
21

 Zob.: 1) Wyrok ETPC z dnia 24.02.2009 r. w sprawie Długołęcki v. Polska 

(skarga nr 23806/03); 2) Demenko A., Prawnokarna ochrona wolności 

wypowiedzi. Zarys problemu [w:] Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza 

wybranych zagadnień, red. Biłgorajski A., Katowice 2014, s. 36-49; 3) Porwisz 

M., Ochrona prawnokarna ofiar przestępstw motywowanych nienawiścią [w:] 

Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, 

red. Pływaczewski W., Duda M., Olsztyn 2017, s. 74-87. 
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niedopuszczalności zaprzeczania zbrodniom przeciwko ludzkości,  

i znieważania na tle rasowym ofiar tych zbrodni
22

. W ocenie TK mowa 

nienawiści nie mieści się w aksjologii demokratycznej przestrzeni 

prawnej. Charakteryzuje się ona treściami wyrażającymi nienawiść 

rasową i narodowościową, czy propagującymi ideologię totalitaryzmu, 

przy czym nie jest to numerus clausus granic swobody wypowiedzi,  

jak zaznaczył TK
23

. 

 W czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 szczególnie 

zaangażowaną grupą zawodową, zarówno w Polsce, jak i na całym 

świecie, w zwalczaniu tego wirusa byli medycy – w znaczeniu sensu 

largo. Polskie media okrzyknęły tę grupę społeczną bohaterami. Często 

podczas konferencji organizowanych przez KPRM dało się słyszeć 

określenie, iż jest to grupa stojąca na pierwszej linii frontu. 

Zaangażowanie w walce z rozprzestrzeniającym się wirusem wymagało 

bezpośredniego kontaktu z zarażonymi osobami, czy materiałem 

biologicznym osób potencjalnie zakażonych wirusem. Część z medyków 

postanowiła tymczasowo zamieszkać w innym miejscu, by nie narażać 

swojej rodziny, co niewątpliwie było trudnym emocjonalnie przeżyciem. 

W Internecie pojawiły się różnego rodzaju akcje mające na celu wsparcie 

tej grupy w tym trudnym okresie. Polegały one m.in. na sponsorowaniu 

posiłku, który następnie miał być przekazany medykowi
24

, namalowaniu 

na kartce bohaterów w czasie epidemii
25
, przesłaniu podziękowania za 

troskę z ich strony
26
, czy wyrażenie gestem wsparcia dla nich poprzez 

oklaski w dn. 07.04.2020 r.
27

 Doszło jednak również do sytuacji, które 

nie zyskały społecznego poparcia. Mowa tu np. o zwróceniu się z prośbą 

do medyków by powstrzymali się w danym sklepie od zakupów, czy też 

                                                      
22

 1) Decyzja ETPCz o niedopuszczalności z dnia 24.06.2003 r., sprawa Garaudy 

v. Francja (skarga nr 65831/01); 2) Postanowienie TK z dnia 08.03.2011 r., sygn. 

akt K 29/08, OTK ZU 2A/2011, poz. 14; 3) Wyrok TK z dnia 17.01.2019 r., 

sygn. akt K 1/18, OTK ZU A/2019, poz. 6. 
23

 Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r., sygn. akt P 3/06, OTK ZU 9A/2006, poz. 121. 
24

 [https://ratuszova.pl/blog/2020/03/27/akcja-posilek-dla-medyka/],   

stan na dzień: 06.06.2020 r. 
25

 [https://radioszczecin.pl/1,403155,wsparcie-dla-tych-ktorzy-sa-na-pierwszej-

linii-f], stan na dzień: 06.06.2020 r. 
26

 [https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/konkursy-i-olimpiady/221-

41-akcja-korona-dla-medyka], stan na dzień: 06.06.2020 r. 
27

 [https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-oklaski-dla-

medykow-w-ramach-akcji-brawa-dla-was,1011939.html],  

stan na dzień 06.06.2020 r. 
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wypraszano rodziny medyków ze sklepu
28

 oraz niszczono auta będące 

własnością medyków
29

. Medycy, jak wskazują, nie rozumieją ostra-

cyzmu, który ich spotyka, tym bardziej nie rozumieją dlaczego ludzie 

boją się przebywać w ich pobliżu
30
. Część osób popierała zachowania, 

mające na celu ograniczenie kontaktu z medykami; w odniesieniu zaś do 

ww. zachowań jednoznacznie zostały one uznane jako mowa nienawiści. 

 Człowiek racjonalnie myślący obawia się o swoje zdrowie.  

W czasach współczesnych nie było jak dotąd zagrożenia 

wirusologicznego w takiej skali, które na całym świecie spowodowałoby 

powszechną troskę o zdrowie i życie ludzkie. Jednostka mając 

świadomość, że osoba przebywająca w jego pobliżu może być zarażona 

wirusem, podejmie wszelkie środki ostrożności, które miałyby 

zagwarantować mu ochronę. Zachowania, które miały miejsce w Polsce 

w stosunku do medyków były nieprzyzwoite. Czy uprawnione jest 

określanie ich mianem mowy nienawiści? Pojęcie mowy nienawiści jest 

nieostre i niewątpliwie jego zakres znaczeniowy jest nieprecyzyjny. 

Wydaje się, iż obejmuje ono zjawiska o silnie negatywnym zabarwieniu. 

Jednostki obawiając się o swoje zdrowie podjęły środki, które miały 

ograniczyć ich kontakt z medykiem
31

 oraz wypowiedziały się w ramach 

obowiązującej sytuacji o swoim niezadowoleniu, czy strachu; wyraziły 

swoją opinię. Co więcej, nie zyskały one takim zachowaniem 

społecznego poparcia, bo właśnie nazwano je mową nienawiści.  

A przecież każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, w omawianym 

przypadku była to obawa przed kontaktem z medykami. Został publicznie 

poruszony społeczny problem, ale niekoniecznie w stopniu uwłaczającym 

medykom. Z obwieszczeń na sklepie z prośbą o powstrzymanie się  

w robieniu zakupów przez medyków wybrzmiewał nieprzyjazny 

wydźwięk dla tej grupy społecznej. Sprawy te zostały zgłoszone na 

                                                      
28

 [https://polskatimes.pl/koniec-oklaskow-pora-na-hejt-agresja-wobec-medy-

kow-coraz-czestsza-dostaje-sie-tez-nauczycielom/ar/c1-14960022],  

stan na dzień: 06.06.2020 r. 
29

 [https://dziennikzachodni.pl/atak-na-pielegniarke-w-gliwicach-wandale-znisz-

czyli-auto-przez-koronawirusa-apeluje-do-medykow-w-calym-kraju-aby-nie-da-

li-sie/ar/c1-14941026], stan na dzień: 06.06.2020 r. 
30

 [https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,25880662,zaraz-syfa-

nam-przyniesie-do-sklepu-nie-wpuszczamy-lekarze.html],  

stan na dzień: 06.06.2020 r. 
31

 Zob.: 1) Wyrok TK z dnia 05.05.2004 r., sygn. akt P 2/03, OTK ZU 5A/2004, 

poz. 39; 2) Wyrok TK z dnia 12.05.2008 r., sygn. akt SK 43/05, OTK ZU 

4A/2008, poz. 57. 
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policję. Czy nieprzyjazne wypowiedzi mogą być sankcjonowane? 

Odpowiedź na to pytanie powinna być raczej negatywna. Pluralistyczne 

demokratyczne państwo prawa zakłada wolność wypowiedzi. 

Konstytucja RP w art. 54 ust. 1 gwarantuje wolność słowa i nie ogranicza 

tej wolności w taki sposób, że wylicza kryteria, wedle których 

wypowiedź miałaby zostać skonstruowana. 

 Jest uzasadnione spostrzeżenie, że państwo powinno 

maksymalnie możliwie powstrzymywać się od ingerencji w swobodę 

wymiany poglądów. Określenie „mowa nienawiści” bywa w ostatnich 

czasach zbyt łatwo wykorzystywane dla nazwania różnych sytuacji, które 

nie wpisują się w kanon wypowiedzi poprawnie politycznych. Jest to 

narzędzie niebezpieczne, ponieważ odbiera ludziom odwagę w wyrażaniu 

swoich poglądów. Co gorsze, zabranie głosu w sprawie, niekiedy 

prowadzi do konsekwencji prawnych, choć celem udziału w debacie jest 

wymiana swoich poglądów z otoczeniem. Każdorazowo wypowiedź, 

zachowanie, czy gest zawierające przekaz dyskryminujący muszą być 

rozważane z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.  

Nie można dopuścić do płytkiego pojmowania wolności wypowiedzi  

a przez to narzucanie jej granic, które wypaczają sens tej wolności. 

Należy przeciwstawiać się poglądom, które próbują sprowadzać 

wypowiedzi niepowszechne do mowy nienawiści, czy dyskryminujących. 

Demokratyczne państwo prawa zakłada istnienie pluralistycznego 

społeczeństwa
32
. Jednocześnie nie mogą być w społeczeństwie akcepto-

walne zachowania, które są agresywne, nawołujące do przemocy  

i nakierowane wyłącznie na wyrządzenie krzywdy drugiej osobie. 

Argumenty ad personam, czy posługiwanie się językiem marginesu 

społecznego nie mogą być usprawiedliwieniem dla swobody 

wypowiedzi.  

 Można zaryzykować stwierdzenie, że wolność wypowiedzi we 

współczesności stała się osobliwą wolnością. Konstytucja RP gwarantuje 

każdemu swobodę wypowiedzi, przy czym orzecznictwo sądów 

potwierdza, iż nie ma ona charakteru absolutnego. Nie ulega wątpliwości, 

że bez nieskrępowanej wymiany poglądów nie byłoby szansy na 

niezakłócone funkcjonowanie państwa opartego na ustroju 

demokratycznym, który wymusza tolerancję na rzecz innych poglądów. 

System prawny nie daje jednak jednoznacznej gwarancji adresatom norm 

                                                      
32

 Wyrok TK z dnia 06.10.2015 r., sygn. akt SK 54/13, OTK ZU 9A/2015, poz. 

142; 2) Wyrok TK z dnia 26.06.2019 r., sygn. akt K 16/17, OTK ZU A/2019, 

poz. 49. 
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prawnych, co do tego jaka treść i zakres wolności wypowiedzi im 

przysługuje. Nie zostały sprecyzowane granice wolności wypowiedzi, 

które są istotnie płynne. Mogłoby się wydawać, że wolność wypowiedzi 

w teraźniejszości jest swobodna, a ludzie są nieskrępowani  

w wypowiadaniu swoich myśli. Okazuje się, iż niezwykle łatwo jest 

posądzić kogoś o dyskryminację, czy nietolerancję i postawić znak 

równości pomiędzy jego zachowaniem a mową nienawiści, pomimo,  

iż doszło do wyrażenia swojej opinii. Być może niedopuszczanie do 

swobodnej wypowiedzi wynika z powszechnie przyjętego rozumowania 

wolności wypowiedzi, która coraz częściej nie obejmuje wypowiedzi 

innych, niż mających poparcie większości. Oceniając zachowanie jako 

godzące w wolność wypowiedzi, konieczne jest za każdym razem 

dokonywanie wszechstronnej oceny m.in. okoliczności, w których doszło 

do wypowiedzi, nadawcy tej wypowiedzi i motywów. 

 Zachowania w czasie pandemii koronawirusa wymierzone  

w kierunku – zwłaszcza – medyków są przejawem wolności słowa. Nie 

należy jednak brać pod uwagę zachowań, których celem było zniszczenie 

mienia medyków, gdyż ewidentnie stanowiło to czyn zabroniony. 

Motywem postępowań ograniczających kontakt z tą grupą społeczną była 

ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Wydaje się, iż nie wypełniają one 

znamion mowy nienawiści; są one raczej świadectwem populistycznego 

postępowania. Nie ulega wątpliwości, że polskie społeczeństwo uczy się 

idei wolności wypowiedzi. Cały czas jesteśmy w fazie nauki wzajemnej 

tolerancji. Nadmierna ingerencja w sferę swobody wypowiedzi powoduje 

strach i unikanie dyskusji w obawie przed karą, a to demotywuje życie 

społeczne. 
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Wykonanie zobowiązania wobec ograniczenia 

działalności gospodarczej - analiza prawna 

Implementation of the Obligation and the Limitation of Economic 

Activity - Legal Analysis 

 

Abstrakt  

 Głównym celem powyższego artykułu jest prezentacja ogólnych 

mechanizmów prawnych związanych z modyfikacją zobowiązania, która 

to modyfikacja jest skutkiem wystąpienia zdarzeń obiektywnie 

niemożliwych do przewidzenia. Mechanizmy te zostały ujęte  

w kontekście wystąpienia pandemii koronawirusa, a także następstw 

prawnych i faktycznych, które w negatywnym stopniu dotykają podmioty 

gospodarcze, a zwłaszcza te które podlegają ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej. Refleksja autorów nie zamyka się na 

dokonaniu czystej subsumpcji obecnych zdarzeń faktycznych, oraz litery 

prawa, ale stara się uchwycić modelowe konsekwencje zastosowania 

tychże norm, a dalej wskazać na efektywność prawa w tej dziedzinie. 

Nadto autorzy konstruują postulaty propozycji rozwiązywania 

powstałych sporów pomiędzy stronami stosunku zobowiązaniowego  

w nurcie konsensualizmu. 

Słowa kluczowe:  

wykonanie zobowiązania, ograniczenie działalności gospodarczej, 

umowa najmu, niemożliwość świadczenia 
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Abstract  

 The main purpose of the article is to present general legal 

mechanisms related with modification of obligations, which is the 

consequence of events objectively impossible to predict. These 

mechanisms have been recognised in the context of the occurrence of the 

coronavirus pandemic as well as the legal and factual implications, which 

have a negative impact on economic operators, in particular those which 

are subject to a restriction on the conduct of an economic activity. The 

authors' reflection is not confined to the pure subconsumption of current 

events and the letter of law, but seeks to capture the model consequences 

of the application of these standards and to further indicate the efficiency 

of the law in this area. 

Key words:  

performance of obligation, tenancy agreement, suspension of trading 

 

 Prawidłowe funkcjonowanie porządku prawnego warunkowane 

jest istnieniem mechanizmów w swej istocie odnoszącej się do 

zapobiegania sytuacjom wymykającym się racjonalnemu postrzeganiu 

rzeczywistości, a nawet długofalowego planowania. Porządek prawny 

zabezpieczający pewność funkcjonowania innych systemów, jak system 

gospodarczy, ekonomiczny, społeczny, wyżej wskazane mechanizmy 

powinien posiadać rozwinięte w takim stopniu, by każdorazowo odnosiły 

się do zaistniałej sytuacji. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę 

wykonania zobowiązania, w którym to jedną ze stron jest podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą, która uległa ograniczeniu  

w związku z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 531, 

nowelizowane 24 marca i 25 marca) a następnie rozporządzenia  

z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

(Dz.U. z 2020 r., poz. 566, nowelizowane 7 kwietnia)
1
. Inspiracją do 

                                                      
1

 Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 
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podjęcia tego tematu są liczne problemy natury praktycznej, związane  

z funkcjonowaniem działalności gospodarczej, która na skutek kreacji 

norm związanych z szeroko pojętym reżimem sanitarnym została 

dotknięta prawną regulacją, która u swojej podstawy posiadała realizację 

celu w postaci zapobieżenia rozprzestrzeniania pandemii COVID-19. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, z dnia 31 marca 2020 roku, w rozdziale IV. wprowadziło 

czasowe ograniczenie działalności gospodarczej. Analizując niniejsze 

rozporządzenie można rodzajowo wyodrębnić obszary działalności 

gospodarczej, które to uległy ograniczeniu. Jest to: 

1. działalność gospodarcza związana z organizacją imprez; 

2. działalność gospodarcza o charakterze restauracyjnym; 

3. działalność gospodarcza w postaci prowadzenia zakładów 

piercingu, zakładów tatuaży, zakładów fryzjerskich, siłowni, itd.; 

4. działalność hotelarska
2
. 

 Paragraf 9 wzmiankowanego rozporządzenia ograniczenie 

prowadzenia działalności rodzajowo ujętych w punktach 1-3 wprowadzał 

poprzez całkowity zakaz prowadzenia działalności.  

 Nie wdając się w szczegółowe rozważania dotyczące 

racjonalności, oraz celowości wstrzymania prowadzenia działalności 

gospodarczej przez wyodrębnione rodzajowo, oraz celowo grupy 

przedsiębiorców stwierdzić należy, iż wszelkie akty normotwórcze 

wydane w trakcie rozprzestrzeniania się choroby docelowo dążyły do 

ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli. Przykład państw Unii 

Europejskiej zarówno w swoim pozytywnym i negatywnym wydźwięku 

wskazał kierunek wymuszony przez ogólnoświatową sytuację, którym 

należało podążać chociażby po to, by wykazać dochowanie wszelkich 

staranności i uniknąć zarzutów zlekceważenia sytuacji. Powyższe akty 

                                                                                                                        
374), rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 531, 

nowelizowane 24 marca i 25 marca), rozporządzenie z 31 marca 2020 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 566, nowelizowane  

7 kwietnia). 
2
 M. Kamiński, Umowy najmu – jak przetrwać na rynku nieruchomości w dobie 

koronakryzysu?, Nieruchomości 2020, Nr 5, Str. 39. 
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normotwórcze swoją doniosłość uwypuklają w wielu aspektach 

funkcjonowania przedsiębiorców, których działalność gospodarcze 

została wstrzymana. Przedsiębiorcy ci bowiem pozostają stronami  

w wielu stosunkach zobowiązaniowych. Niniejszy artykuł nie obejmuje 

jednak tematyki szeroko pojętej redystrybucji dóbr w postaci wsparcia 

przedsiębiorców, ani też nie analizuje polityki pomocowej rządu, mającej 

na celu utrzymanie obecnej liczby miejsc pracy, oraz stanu obrotu 

gospodarczego sprzed wybuchu pandemii. Wskazać natomiast należy,  

iż przedsiębiorcy znaleźli w bardzo delikatnej sytuacji, w której to przed 

prawem stanowionym musieli postawić niepisane zasady, zwłaszcza 

zasadę zaufania pomiędzy przedsiębiorcami, jednocześnie uwzględniając 

budżet prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,  

co wielokrotnie było równoznaczne z częściowym, bądź całościowym 

budżetem rodzinnym.  

 Przedstawione tło wydarzeń faktycznych prowadzi do 

wyklarowania tezy, zgodnie z którą obecne unormowania w sposób co 

najmniej niepełny i niewystarczający modyfikowały stosunek 

zobowiązaniowy, którego to warunki uległy diametralnej dyferencjacji  

w związku z obiektywną zmianą zaistniałą w świecie rzeczywistym.  

Z dogmatycznego punktu widzenia taka teza nie znajduje racji bytu ze 

względu na teoretycznie całościowy i zupełny, wyczerpany przez 

ustawodawcę zakres regulacji kształtujący sytuację prawną stron 

stosunku zobowiązaniowego podczas, obiektywnie niemożliwych do 

uwzględnienia, nadzwyczajnych sytuacji faktycznych. Należy jednak 

pamiętać, iż negatywne konsekwencje zaistniałej sytuacji występują nie 

tylko wśród przedsiębiorców prowadzących ograniczoną działalność 

gospodarczą. Finansowe skutki pandemii dotykają wszystkich 

uczestników obrotu gospodarczego
3
. W związku z tym, dbałość o stabil-

ność finansową prowadzonych przedsiębiorstw może zniechęcać 

poszczególnych członków obrotu gospodarczego do polubownego  

i konsensualnego rozstrzygnięcia sporu wynikłego z braku możliwości 

wywiązania się z zobowiązania w takim stopniu, w jakim to pierwotnie 

zostało umówione. Oczywiście, nie można negować, iż część podmiotów 

szanując współpracę, oraz realizując politykę długofalowych kontaktów 

handlowych, będzie skłonna modyfikować wcześniejsze ustalenia. 

Jednakże należy wziąć także pod uwagę, iż przykłady działalności 

                                                      
3
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów  

z dnia 2 kwietnia 2020 r., Bruksela, s. 2. 
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gospodarczej jak: siłownie, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, 

restauracje z racji koncepcji definiowania celów biznesowych  

tj. określonej liczby odbiorców produktu lub usługi, w sensie 

gospodarczym stoją w dużo słabszej pozycji negocjacyjnej od 

potencjalnej drugiej strony stosunku zobowiązaniowego, który to posiada 

możliwości i narzędzia narzucenia, czy też egzekwowania spełnienia 

należnego świadczenia. W takiej to sytuacji dochodzi do aktualizacji 

norm prawnych w artykule określonych jako mechanizmy zapobiegające 

negatywnym skutkom zdarzeń faktycznych niemożliwych do 

przewidzenia. Wydaje się, że właściwa gradacja powyższych 

mechanizmów pozwoli na spójne wkomponowanie w konkretne stosunki 

zobowiązaniowe, co w kontekście teoretycznym pozwoli na weryfikację 

postawionej wyżej tezy.  

 Na wstępie analizy prawnej należy stworzyć model swoistej 

gradacji, wokół której będziemy się poruszać. W odniesieniu do wyżej 

przytoczonych stwierdzeń warto zaznaczyć, iż dwa pierwsze elementy 

nie mają charakteru powszechnego, a ich zastosowanie każdorazowo 

może napotykać na przeszkody związane ze zróżnicowaną pozycją 

podmiotów w obrocie gospodarczym. Abstrahując jednak od 

powyższego, modyfikacja stosunku zobowiązaniowego może nastąpić 

przez: 

 zawarte w umowie odpowiednie klauzule; 

 przeprowadzenie renegocjacji; 

 powołanie się na niemożliwość świadczenia; 

 zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus
4
. 

 Szczególną uwagę poświęcić należy znaczeniu oraz skutkom 

ewentualnego zastosowania dwóch ostatnich elementów.  

 Komentując przepisy dotyczące niezawinionej niemożliwości 

spełnienia świadczenia, analizie należy poddać normę artykułu 475 oraz 

495 Kodeksu Cywilnego. Konkretyzując, dopowiedzieć należy,  

iż przytoczone normy dotyczą następczej niezawinionej niemożliwości 

spełnienia świadczenia. Rozumienie niemożliwości sprowadza się do 

braku możliwości zachowania się dłużnika zgodnie ze sposobem 

                                                      
4
 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w dobie pandemii 

– o konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków, Studia Prawa 

Prywatnego 2020, Nr 2, in fine. 
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wyznaczonym poprzez treść zobowiązania
5
. Następcza niemożliwość 

spełnienia świadczenia musi odznaczać się wystąpieniem braku 

możliwości spełnienia świadczenia, który to brak wystąpił po powstaniu 

zobowiązania. W doktrynie wskazuje się, iż niemożliwość ta musi mieć 

charakter trwały, zupełny i obiektywny. Nie będą więc miały tu 

zastosowania stany chwilowe, które jedynie przenoszą w czasie termin 

spełnienia świadczenia. Jak wskazuje Szanciło
6
 stan taki odznaczać się 

musi stabilnością oraz nieprzemijalnością. Zarówno doktryna jak  

i judykatura zgodne są co do obiektywnego charakteru niemożliwości. 

Znaczy to, iż niemożliwość świadczenia odnosi się nie do konkretnego 

kontrahenta danej umowy ale do każdego. Niemożliwość ta musi leżeć 

poza sferą możliwości i działalności dłużnika
7
. Wystąpienie niemożli-

wości niezawinionej prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania ex nunc.  

 Klauzula rebus sic stantibus („skoro sprawy przybrały taki 

obrót”) zawarta w artykule 357
 1 

Kodeksu Cywilnego stwarza szczególne 

środki prawne na wypadek zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych,  

w których bezwzględne wykonanie treści zobowiązania mogłoby 

przynieść rażąco krzywdzący rezultat dla jednej ze stron stosunku 

zobowiązaniowego
8
.  

 Przesłankami zastosowania art. 357
1
 KC są: 

 nadzwyczajna zmiana stosunków; 

 nadmierna trudność w spełnieniu świadczenia lub groźba rażącej 

straty dla jednej ze stron; 

 związek przyczynowy między zmianą stosunków a utrudnieniami 

w wykonaniu zobowiązania czy groźbą straty; 

 nieprzewidzenie przez strony przy zawieraniu umowy wpływu 

zmiany stosunków na wykonanie zobowiązania. 

 Podstawową przesłanką zastosowania klauzuli rebus sic stantibus 

jest zaistnienie zmiany stosunków, która ma charakter nadzwyczajny. 

Nadzwyczajna zmiana stosunków istotnie wykracza poza granice 

                                                      
5
 J. M. Kondek, Kodeks Cywilny. Komentarz. red. K. Osajda, 2020, wyd. 25, 

Legalis, art. 475, Nb 1. 
6
 M. Załucki, Kodeks Cywilny. Komentarz. Rzeszów, 2019, Legalis, art. 475, Nb. 

1. 
7
 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt I 

ACa 737/13. 
8
 R. Morek Kodeks Cywilny. Komentarz. red. K. Osajda, 2020, wyd. 25. 
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normalnego ryzyka kontraktowego, z którym należy się zawsze liczyć 

przy wykonywaniu umowy danego rodzaju
9
. Owa nadzwyczajność po-

winna mieć charakter powszechny, niezależny od woli stron, 

wykraczający poza typowe ryzyko gospodarcze
10

. W orzecznictwie wska-

zuje się, iż pojęcie nadzwyczajnej zmiany stosunków dotyczyć może 

również stosunków prawnych, oraz stosunków społeczno-gospodarczych 

związanych ze zmianą norm prawnych
11
. Głównym celem klauzuli jest 

ochrona zobowiązania przed zdarzeniami, których strony stosunku 

zobowiązaniowego nie brały pod uwagę przy kształtowaniu treści 

zobowiązania.   

 W kontekście okresu pandemii rozpoczęto refleksję nad 

zastosowaniem reguły w celu modyfikacji zobowiązań
12
. Wydaje się 

jednak, że obecna sytuacja nie spełnia wszystkich przesłanek 

pozwalających zastosować klauzulę. W doktrynie przyjmuje się, iż to nie 

nagłość zdarzenia, ale nagłość skutków tego zdarzenia ma znaczenie przy 

zastosowaniu omawianej instytucji. Gospodarczych skutków pandemii 

nie można jednoznacznie utożsamiać z dynamiczną zmianą stosunków 

prawnych. Różnorodność takich skutków w kontekście podmiotów 

prowadzących ograniczoną działalność gospodarczą sprawia, że nie 

każde pogorszenie sytuacji finansowej będzie mogło być uznane za nagły 

skutek, a przez to zastosowanie reguły nie będzie tu możliwe.  

  Jaka jest relacja tych dwóch mechanizmów. W doktrynie panuje 

spór, czy nadmierne trudności finansowe związane ze spełnieniem 

świadczenia mogą zostać utożsamione z gospodarczą niemożliwością 

świadczenia. Zaliczenie niemożliwości gospodarczej jako sfery 

aktualizującej normy artykułów 475 i 495 Kodeksu Cywilnego 

jednocześnie implikuje swoistą gradację pomiędzy niemożliwością 

świadczenia a zastosowaniem reguły rebus sic stantibus. Pod pojęciem 

gradacji rozumiane jest tutaj stworzenie poszczególnych etapów 

modyfikacji zobowiązania, z tym zastrzeżeniem, że owa modyfikacja 

                                                      
9
 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r., sygn. akt III CK 305/05. 

10
 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2019 r., sygn. akt I CSK 

640/18. 
11

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2007 r., sygn. akt III CSK 452/06; 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt III CSK 202/07; 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r., sygn. akt IV CSK 290/06. 
12

 B. Nowak-Górski, D. Mróz, K. Olszak, Stosowanie klauzuli rebus sic stantibus 

w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2, Monitor Prawniczy, Nr 10, Legalis, Nb. 
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odbywa się na innych płaszczyznach oraz do swej aktualizacji potrzebuje 

innych przesłanek. W opinii piszących złożoność obrotu prawnego 

wymaga istnienia dwóch różnych, ale istotowo odnoszących się do 

rodzajowo jednolitej konieczności przeprowadzenia zmian w treści 

stosunku zobowiązaniowego. Powyższe twierdzenie nie stoi jednak  

w sprzeczności z tezą o wątpliwej skuteczności przytoczonych 

mechanizmów w kontekście tonowania negatywnych skutków 

wystąpienia wirusa COVID-19.  

  Powyższe rozważania ulegają konkretyzacji na płaszczyźnie 

bezpośrednio związanej z węzłem zobowiązaniowym, który to jest 

typowy dla przedsiębiorców prowadzących ograniczoną działalność 

gospodarczą. Chcąc więc upraktycznić w/w wywód autorzy wskazują na 

umowę najmu. Przedmiot świadczenia wynikły z tego zobowiązania 

zazwyczaj jest znaczną częścią wydatków, które w związku  

z prowadzeniem działalności gospodarczej musi ponieść przedsiębiorca. 

W sytuacji czasowego, zupełnego zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy stanęli przed koniecznością pokrywania 

kwoty czynszu z rezerw zgromadzonych w trakcie niczym 

niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji 

koniecznym stało się dla w/w podmiotów znaczne obniżenie kosztów 

prowadzenia działalności. Oczywisty jest, że pierwszym etapem 

wdrożenia takiej redukcji było podjęcie negocjacji z partnerem, który to 

był drugą stroną wiążącej umowy najmu. W przypadku bezskuteczności 

negocjacji najemcy celem obniżenia kwoty pobieranej przez 

wynajmującego pozostanie jedynie wykorzystanie opisanych 

mechanizmów prawnych. W zakresie skorzystania z norm dotyczących 

niemożliwości świadczenia warta wskazania jest konsekwencja dla 

podmiotu, który to na taką niemożliwość się powołał. Zbudujmy zatem 

model postępowania przedsiębiorcy objętego ograniczeniem działalności 

gospodarczej. Podmiot taki ma zerową możliwość dochodową -  

z wyłączeniem zakładów, które marketingowo poradziły sobie  

z wirusem, poprzez sprzedawanie usług „na przyszłość” - dlatego też ich 

świadczenie stało się niemożliwe do spełnienia. Bezspornym jest, że nie 

zachodzi wina niemożliwości spełnienia tego świadczenia. Ściślej rzecz 

ujmując, niemożliwość ta nie wynika ani z natury prawnej, ani 

faktycznej. Ustawodawca bowiem tworząc ustawy związane  

z COVID-19 nie przewidział żadnych regulacji związanych z umową 

najmu małych powierzchni, przeznaczonych na cele usługowe. 

Traktowanie więc braku spełnienia świadczenia, jakim jest czynsz 

należny tytułem najmu jako niemożliwość prawną, staje w sprzeczności  
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z rozumieniem pojęcia prawnej niemożliwości. Nie jest ani wzbronione, 

ani tym bardziej zakazane pobieranie, bądź spłacanie tej należności. 

Jedyną sferą niemożliwości jaką możemy rozpatrywać w powyższym 

stanie rzeczy jest niemożliwość gospodarcza. Abstrahując od 

doktrynalnych sporów, które zostały poruszone wyżej, pragniemy 

wskazać, iż kluczowe w rozumieniu modyfikacji świadczeń na skutek 

niemożliwości świadczenia jest jego prawidłowe rozumienie. To podmiot 

powołujący się na straty finansowe, deklarujący brak finansowej 

możliwości spełnienia świadczenia jest stroną stosunku najmu, po 

którego stronie występuje brak takiego świadczenia. Nie można więc 

stwierdzić, że zawarte w umowie przeznaczenie wynajmowanego lokalu 

dla celów usługowych jest immanentnym i konstytutywnym elementem 

tejże umowy, idąc dalej powyższym rozumowaniem brak prowadzenia 

aktywnej działalności w lokalu nie przesądza o tym, że wynajmujący 

świadczenia nie spełnia. Po stronie wynajmującego bowiem normami 

Kodeksu Cywilnego ustalone są skonkretyzowane obowiązki.  

W doktrynie podkreśla się, iż umowa najmu jest umową mającą na celu 

umożliwienie korzystania z rzeczy lub korzystania z praw
13

. Nadto arty-

kuł 659 Kodeksu Cywilnego obliguje stronę wynajmującą do wydania 

przedmiotu lokalu. To jest obowiązek, z którego jest rozliczana strona 

wynajmująca. Nie można więc przyjąć, że brak prowadzenia działalności 

w najmowanym lokalu jest brakiem świadczenia ze strony najmującego, 

przeciwnie więc wynajmujący pozostaje w sytuacji, w której wiąże go 

umowa najmu, posiadaczem lokalu jest najemca, który w tym lokalu 

przechowuje swoje ruchomości, będące częścią jego przedsiębiorstwa. 

Zatem przyjęcie, że należność pobierana z tytułu najmu nie przysługuje 

byłoby nie tylko interpretacją wbrew zasadom słuszności, ale przede 

wszystkim byłoby wykładnią contra legem. Jednoznacznie należy 

stwierdzić, iż należność przyjęta tytułem najmu nie stanowi 

bezpodstawnego wzbogacenia w myśl artykułu 475 Kodeksu Cywilnego. 

Zdarzające się przypadki powoływania się na artykuł 475 Kodeksu 

Cywilnego przez mikroprzedsiębiorców wydają się być pochodną braku 

rozumienia konsekwencji zastosowania tej normy. W takim przypadku 

stosunek zobowiązaniowy wygasa. Jakie niesie to za sobą konsekwencje? 

Lokal powinien pozostać zwolniony, powinno nastąpić przekazanie 

lokalu wynajmującemu. W innym przypadku wynajmującemu 

przysługuje roszczenie aktualizowane normami dotyczącymi 

bezumownego najmu. Co więcej, sytuacja taka może prowadzić do 

                                                      
13

E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, 2019, wyd. 9, Legalis, Nb. art. 659, 

Nb.  3. 
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większych należności niż dotychczasowe świadczenie, ponieważ na 

drodze sądowej wynajmujący będzie miał możliwość modyfikowania 

wartości przedmiotu sporu poprzez opinię biegłego. Wynajmujący nie 

może dochodzić swoich roszczeń na gruncie odpowiedzialności 

kontraktowej. Obecna sytuacja bowiem jest okolicznością stanowiącą 

przesłankę ekskulpującą. Zatem znajdujemy się w sytuacji, w której to 

dłużnik - najemca popada w zwłokę, z drugiej zaś strony wierzyciel - 

wynajmujący nie może liczyć na odszkodowanie, a odzyskanie umownie 

przewidzianych należności jest możliwe tylko na drodze sądowej. Ta zaś 

niesie za sobą ryzyko w postaci sądowej modyfikacji stosunku 

zobowiązaniowego poprzez zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus, 

wprawdzie autorzy podzielają stanowisko doktryny, iż reguła ta nie 

powinna mieć zastosowania w obecnej sytuacji ze względu na swoją 

konstrukcję prawną, ale też nie można wykluczyć, iż Sąd mając na 

uwadze względy słusznościowe w ramach swojej dyskrecjonalnej władzy 

skorzysta z uprawnienia do modyfikacji tego świadczenia.  

 Jaka jest więc przyczyna stanu faktyczno-prawnego, w którym to 

zastosowanie norm przewidzianych dla stanów obiektywnie 

niemożliwych do przewidzenia powoduje niepewność po stronach 

stosunku zobowiązaniowego? W pierwszej kolejności należy zwrócić 

uwagę na okoliczność swoistej nietypowości obecnego stanu 

faktycznego. Działania prawodawcy balansują pomiędzy ochroną 

zdrowia i życia obywateli a próbą utrzymania stabilizacji gospodarczej. 

Obiektywne ujecie tej perspektywy implikuje twierdzenie o braku 

możliwości takiego uregulowania modyfikacji zmian zobowiązań aby 

zachować subminimalne poszanowanie interesu obu stron. Nadto 

powszechność wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 sprawia,  

że kontekst stosowania norm modyfikacji zobowiązań mają znaczenie nie 

tylko na bezpośrednie strony stosunku cywilnoprawnego ale także na 

tendencje rozwoju praktyki wzajemnego obciążania się negatywnymi 

finansowymi skutkami obecnego okresu, która to praktyka wystąpi 

między podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym. 

Zastosowanie norm o niemożliwości świadczenie prowadzące do 

wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego prowadzić mogłoby do 

uwikłania stron w długotrwałe konflikty oraz obciążałoby strony 

dodatkowymi obowiązkami, które w dobie pandemii mogą powodować 

nadmierne koszty oraz trudności nieproporcjonalne do spodziewanych 

korzyści w postaci ustania stosunku cywilnoprawnego. W takiej sytuacji 

nawet prawidłowe zastosowanie norm modyfikujących zobowiązanie 

doprowadzałoby do skutku odwrotnego niż zamierzony ratio legis 
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wskazanych mechanizmów to jak najmocniejsze zachowanie zasady 

pacta sunt servanda przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych 

skutków sytuacji nieprzewidzianych. Kluczowym jest więc utrzymanie 

przedsiębiorstw dotkniętych skutkami prawnymi koronawirusa w obrocie 

gospodarczym, gdyż ich eliminacja z tego obrotu znacznie pogarszałaby  

i tak już poważną sytuację gospodarczą i ekonomiczną.  

 W kontekście powyższego należy pochylić się nad propozycjami 

poszczególnych przedsiębiorców dotyczącymi zmiany stosunku 

zobowiązaniowego w postaci wprowadzenia do umów normy 

zakładającej ograniczenie lub całkowite zaprzestanie płacenia należności 

tytułem najmu lokalu w skutek stanów wyjątkowych, stanu 

epidemiologicznego, oraz innych sytuacji związanych z siłą wyższą. 

Stanowisko autorów w odniesieniu do takich propozycji nie jest jednolite. 

Wzbogacenie umowy o takie postanowienia z pewnością jest pokłosiem 

patu prawnego i ekonomicznego w jakim znaleźliśmy się w związku  

z koronawirusem. Dlatego więc należy docenić wszelkie aktywności 

nakierowane na konsensualne rozstrzygnięcie sporu, bądź też 

konsensualne wypracowanie mechanizmów, które w ramach 

poszczególnej umowy, w zależności od kontekstu sytuacyjnego będą 

wprowadzały swoistą elastyczność w myśl zasady zaufania do drugiej 

strony stosunku zobowiązaniowego. Z pewnością taka elastyczność 

odciążałaby, przynajmniej w założeniu, sądownictwo po okresie trwania 

siły wyższej. Jak wskazuje profesor Adam Brzozowski klauzule umowne 

kładą nacisk na efekt suspensywny oraz adaptacyjny nie na efekt 

ekstensywny, rozumiany jako rozwiązanie umowy
14

. W dalszej kolej-

ności warto podnieść okoliczność czasu, która kluczową rolę w sytuacji 

gwałtownej redukcji przychodów
15

. Należy jednak zwrócić uwagę na 

fakt, iż zbyt szerokie ujęcie stanów prowadzących do wstrzymania, bądź 

anulowania należności tytułem najmu będzie prowadziło do 

wykorzystywania i nadużywania takiego postanowienia w majestacie 

prawa poprzez twierdzenie o dotrzymywaniu umowy. Istniejące ryzyko 

prowadzić może do pogłębienia się sporów na gruncie procesu, w którym 

to wielokrotnie wynajmujący jako podmiot wyposażony w większe 

zdolności poza prawne będzie stroną dominującą. Dlatego też autorzy 

zalecają by kryterium w oparciu o które skonstruowane zostaje 

wyłączenie świadczenia było terminem ostrym w sposób niemalże zero 

                                                      
14

 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w dobie 

pandemii – o konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków, „Studia 

Prawa Prywatnego 2020”, Nr 2, str. 7. 
15

 Ibidem. 
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jedynkowy pozwalający na dokonanie prostej subsumcji stanu 

faktycznego do postanowień umownych. Powyższe jest o tyle istotne,  

iż nie w każdym okresie trwania siły wyższej możliwości zarobkowe 

poszczególnych podmiotów obrotu gospodarczego są wyłączone.   

 Przechodząc do oceny powyższych uregulowań zauważyć należy, 

iż w kontekście prezentowanych rozważań mechanizmy modyfikujące 

świadczenie nie spełniają należytej roli. Jednakże nie jest to kwestia 

samej konstrukcji analizowanych norm ale wyjątkowości  

i powszechności zdarzeń, których to skutki mogą być trudne do 

wyeliminowania nawet przy użyciu konstrukcji figur prawnych specjalnie 

przeznaczonych do zastosowania właśnie w sytuacji kryzysowej. O ile 

dyskusyjne jest zastosowanie przepisów o niemożliwości świadczenia  

i w tym kontekście zastosowanie to pozostaje w gestii dyskrecjonalnej 

władzy sędziego, a w istocie determinowane będzie poddaniem pod 

szczególną analizę każdej umowy in concreto to reguła rebus sic 

stantibus może być normą o charakterze interwencjonistycznym. Nie 

można zapomnieć, iż stosowanie reguły rebus sic stantibus nie jest formą 

aktualizującą swoje zastosowanie w związku z ponoszeniem ryzyka 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez konkretny podmiot. 

Konkretyzując, nie może stać się ona regulacją wspierającą tylko jedną 

stronę stosunku zobowiązaniowego w sytuacji gdy strona ta odznacza się 

ujemnym bilansem finansowym.  

 Mając na uwadze powyższe rozważania należy przyjąć,  

iż mechanizmy przyjęte w obowiązującym Kodeksie Cywilnym nie mogą 

znaleźć pełnego zastosowania w zaistniałej sytuacji. Utrzymanie się  

w ramach obrotu gospodarczego, niwelowanie skutków finansowych 

pandemii, a także prowadzenie długofalowej współpracy wielu 

gospodarczych podmiotów nakazuje szeroko zakrojoną współpracę. 

Sięganie do omawianych mechanizmów kodeksu cywilnego nie daje 

gwarancji dynamicznego rozwiązania sporu. Stan pandemii wymaga 

działań o charakterze poza prawnym. Z pewnością nie jest to czas na 

stosowanie tak zakrojonych norm modyfikacji zobowiązania.  
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Abstrakt  

 Wybuch ogólnoświatowej pandemii COVID-19 spowodował 

nałożenie na społeczeństwo wielu obostrzeń mających na celu 

zapobieżenie negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się zakażenia 

wirusem. W ślad za obostrzeniami mogliśmy obserwować powolny 

paraliż w większości sfer działalności gospodarczej państwa. 

Następstwem zbyt długiego paraliżu gospodarczego państwa jest kryzys. 

W celu uniknięcia kryzysu gospodarczego prawodawca uchwalił szereg 

zmian mających usprawnić działanie w wielu sektorach gospodarki 

państwowej, między innymi funkcjonowanie spółek kapitałowych. 

Konkretne zmiany pozwoliły na możliwie sprawne kierowanie spółkami, 

z jednoczesnym zachowaniem obostrzeń i nakazów dotyczących 

bezpieczeństwa jednostek.  

Słowa kluczowe:  

pandemia, tarcza antykryzysowa, spółki kapitałowe 

Abstract  

 The outbreak of the global pandemic of COVID-19 has imposed 

a large number of restrictions on society to prevent the spread of the 

virus. Following the restrictions, we could observe a slow paralysis in 

most spheres of the state's economic activity. The consequence of 

excessive paralysis of the state’s business is a crisis. In order to avoid an 
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economic crisis, the legislator enacted a number of changes to improve 

the operation of many sectors of the state economy, including the 

operation of limited companies. Exact changes allowed the companies to 

be managed as efficiently as possible, while maintaining restrictions and 

orders concerning the safety of individuals.  

Key words:  

pandemic, anti-crisis shield, capital companies 

 

Wstęp 

 Wybuch pandemii COVID-19 spowodował nagły paraliż  

w większości sfer życia w Polsce i na świecie. Nowa rzeczywistość 

wymagała zdecydowanej reakcji, między innymi ze strony prawodawcy. 

Specjalnie uchwalone akty prawne miały umożliwić sprawniejsze 

działanie wielu instytucji, przede wszystkim służby zdrowia czy 

szkolnictwa. Sferą, która stanęła w obliczu znacznych utrudnień jest 

jednak także sektor spółek kapitałowych, których niektóre działania stały 

się niemożliwe w obliczu wprowadzonych obostrzeń. Na dzień dzisiejszy 

(10.06.2020 roku) uchwalone zostały cztery tak zwane Tarcze 

antykryzysowe, zawierające zmiany do obowiązujących ustaw, które 

mają umożliwić jak najsprawniejsze funkcjonowanie państwa  

z zachowaniem obostrzeń spowodowanych sytuacją nadzwyczajną. 

Artykuł będzie stopniową analizą kolejno wprowadzonych zmian do 

ustawy Kodeks Spółek Handlowych, które miały umożliwić spółkom 

kapitałowym możliwie normalne funkcjonowanie pomimo 

wszechobecnego rygoru. Prześledzone zostaną trzy akty prawne 

uchwalone jako tak zwane Tarcze antykryzysowe, a wprowadzone przez 

nie zmiany zostaną porównane ze stanem prawnym sprzed epidemii.  

Wybuch epidemii COVID-19 – ruch ustawodawczy 

 Do zarejestrowania pierwszych przypadków zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 doszło w Chinach w grudniu 2019 roku
1
. 

Choroba COVID-19 powodowana przez wirusa a objawiająca się przede 

wszystkim gorączką, kaszlem, dusznościami i problemami  

z oddychaniem, zaczęła stopniowo rozprzestrzeniać się na świecie.  

                                                      
1

 https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/228535,covid-19-aktualny-

stan-wiedzy – dostęp 13.06.2020. 
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W Polsce pierwszy przypadek, zgodnie ze źródłami rządowymi, został 

oficjalnie potwierdzony 4 marca 2020 roku. Obecnie liczba aktualnie 

chorych w Polsce wynosi 13 676, odnotowano 1 222 przypadki  

śmiertelne, a od początku epidemii łącznie 28 577 przypadków 

zakażenia
2
. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health 

Organisation – WHO) wynika, że liczba aktualnych zakażeń na świecie 

wynosi na chwilę obecną 3 531 663, w związku z zakażeniem zmarło do 

tej pory 426 427 osób, a łączna liczba odnotowanych przypadków od 

początku epidemii wynosi 7 682 831. W krajach europejskich ma miejsce 

obecnie faza wygasania epidemii i spadku ilości zachorowań i zgonów. 

Zarówno życie codzienne jak i sprawne funkcjonowanie państwa wraca 

do normalności. Aby to jednak było możliwe, od początku obecności 

wirusa w kraju, podejmowane były działania ustawodawcze, mające na  

celu zmniejszenie dotkliwości negatywnych skutków pandemii oraz 

usprawnienia działania państwa podczas panujących obostrzeń. 

Uchwalone zostały między innymi cztery akty prawne zwane Traczami 

antykryzysowymi, które wprowadzały zmiany do już obowiązującego 

prawodawstwa. Pierwszy taki akt prawny został uchwalony 31 marca 

2020 roku, kolejne trzy kolejne 16 kwietnia, 14 maja i 4 czerwca 2020 

roku. 

Tracza antykryzysowa 1.0 

 31 marca 2020 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw. Na gruncie tej ustawy w życie weszły pierwsze zmiany do 

Kodeksu Spółek Handlowych, mające na celu usprawnienie  

i umożliwienie funkcjonowania spółek kapitałowych w czasie trwania 

epidemii. Pierwsze z nich dotyczyły sposobu udziału w posiedzeniu 

zarządu oraz w posiedzeniu rady nadzorczej spółki kapitałowej. 

Dotychczasowe regulacje Kodeksu Spółek Handlowych (art. 208) 

stanowiły, iż uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

wymagalne dla każdej czynności przekraczającej granice zwykłego 

zarządu, oraz dla każdej czynności zwykłego zarządu w razie sprzeciwu 

jednego z pozostałych członków zarządu, mogły być podjęte tylko przy 

prawidłowym powiadomieniu wszystkich członków zarządu  

o posiedzeniu, na którym miały zostać podjęte uchwały. Taką samą 

                                                      
2

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-

2 - aktualizacja 13.06.2020. 
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regulację zawierał art. 371
3
 odnoszący się do podejmowania uchwał 

przez zarząd spółki akcyjnej
4
. W sytuacji, w jakiej znalazł się świat przez 

rozpowszechniającą się epidemię COVID-19, gdzie organizowanie 

wszelkich spotkań, w których miałaby brać udział większa liczba osób 

stała się niemożliwa, niemożliwe stało się także organizowanie posiedzeń 

niezbędnych dla podejmowania uchwał istotnych dla funkcjonowania 

spółek. W świetle przepisów wynikających z ustawodawstwa Tarczy 

antykryzysowej, zarówno w posiedzeniu zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej, członkowie zarządu 

uczestniczyć mogą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Ponadto zarząd może podejmować 

uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość a członkowie zarządu 

mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. Wszystkie te zmiany 

mogą być stosowane, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej
5
.  

 Podobne trudności napotkała organizacja posiedzeń rad 

nadzorczych spółek, które zgodnie z regulacjami Kodeksu Spółek 

Handlowych, są niezbędne dla podjęcia uchwał tego organu. Artykuł 222 

Kodeksu Spółek Handlowych odnoszący się do podejmowania uchwał 

przez radę nadzorczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi 

bowiem, że rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu 

obecna jest co najmniej połowa członków rady, a wszyscy członkowie 

zostali zaproszeni, a artykuł 388
6
 Kodeksu Spółek Handlowych regulu-

jący tę samą kwestię dla spółek akcyjnych zawiera identycznie 

uregulowanie
7
. Zgodnie z treścią uchwały z dnia 31 marca 2020 roku  

w posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie 

rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady 

nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka rady nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może 

                                                      
3

 Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, 

Dz.U.2019.505, art. 208, 371. 
4
 A. Kidyba, Prawo handlowe, wydanie 21, Warszawa 2019, s. 424-429. 

5
 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020.568, art. 27 pkt 1, 5. 
6
 Ustawa z dnia 15 września 2000, Dz.U.2019.505, art. 222, 388. 

7
 A. Kidyba,  Prawo handlowe, wydanie 21, Warszawa 2019, s. 439-442. 
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dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady 

nadzorczej. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co 

najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, 

także takim prowadzonym za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość
8
.  

 Wprowadzenie podobnych zmian stało się niezbędne również  

w odniesieniu do zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki 

akcyjnej, których organizacja przy wprowadzonych w życie 

obostrzeniach dotyczących ograniczenia kontaktów międzyludzkich stała 

się niemożliwa. Co prawda zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do 

Kodeksu Spółek Handlowych w roku 2019, zarówno udział  

w zgromadzeniu wspólników jak i walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

już na gruncie obowiązującego ustawodawstwa był możliwy, jednak 

możliwość taka występowała tylko w przypadku, gdy została 

przewidziana zapisem umowy spółki
9
. Zgodnie z wprowadzonymi zmia-

nami zarówno udział w zgromadzeniu wspólników jak i walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy możliwy jest przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. Udział w zgromadzeniu obejmuje 

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób 

uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą 

one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, 

przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia 

wspólników i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa 

głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy 

udział w zgromadzeniu następuje przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo 

zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, 

wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz 

wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał
10

. Infor-

mację taką należy udostępnić najpóźniej cztery dni przed planowanym 

przeprowadzeniem zgromadzenia. Ustalenie zasad udziału   

w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

                                                      
8
 Ustawa z dnia 31 marca 2020, Dz.U.2020.56, art. 27 pkt 2, 6. 

9
 K. Ziemnicka, Ł. Śliwiński, D. Goliszewska Decyzje organów spółek 

kapitałowych podejmowane w trybie zdalnym, 23.03.2020. 
10

 Ustawa z dnia 31 marca 2020, Dz.U.2020.56, art. 27 pkt 3, 4. 
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elektronicznej, należy do kompetencji rady nadzorczej a w razie jej braku 

do kompetencji wspólników. W przypadku spółki publicznej , konieczne 

jest zapewnienie transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy  

w czasie rzeczywistym
11
. Dodatkowym wymaganiem dla spółek akcyj-

nych jest zobowiązanie spółki do niezwłocznego przesłania 

akcjonariuszowi potwierdzenia otrzymania głosu, w przypadku 

przeprowadzenia głosowania podczas walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy spółki
12

.  

 Wdrożenie przedstawionych powyżej zmian znacznie ułatwia 

organom spółki kierowanie nią przez umożliwienie regularnego 

podejmowania uchwał, pomimo wszelkich ograniczeń wprowadzonych  

w związku z sytuacją podwyższonego ryzyka. W praktyce posiedzenia  

i zgromadzenia odbywać się mogą w szczególności za pośrednictwem 

telekonferencji i wideokonferencji za pośrednictwem platform typu 

Skype, WhatsApp czy Zoom. Zmiany te nie tylko są adekwatną 

odpowiedzią na potrzeby wynikające z sytuacji zaistniałej w związku  

z wybuchem epidemii, ale także wyjściem naprzeciw zmianom 

cywilizacyjnym jakich jesteśmy świadkami żyjąc w dobie cyfryzacji  

i rozwoju technologii.  

 Poza zmianami dotyczącymi zdalnego podejmowania decyzji 

przez organy spółek kapitałowych, Tracza antykryzysowa wprowadza 

zmianę do ustawy z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie dotyczącym 

obowiązku spółki polegającego na obligatoryjnym zgłoszeniu 

beneficjenta rzeczywistego spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest 

systemem gromadzącym i przetwarzającym informacje o beneficjentach 

rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią 

lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr gromadzi dane dotyczące 

beneficjentów rzeczywistych spółek jawnych, komandytowych, 

komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 

prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek 

publicznych
13

. Zgodnie ze stanem prawnym sprzed uchwalenia Tarczy 

antykryzysowej, spółki były zobowiązane dokonać zgłoszenia 

                                                      
11

 Ustawa z dnia 31 marca 2020, Dz.U.2020.56, art. 27 pkt 7. 
12

http://kancelaria.media.pl/2020/04/17/zmiany-w-kodeksie-spolek-handlowych-

w-zwiazku-z-wprowadzeniem-tarczy-antykryzysowej/ - dostęp 13.06.2020. 
13

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych 

- dostęp 12.06.2020. 
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beneficjenta rzeczywistego do rejestru, do dnia 13 kwietnia 2020
14

.  

Na gruncie ustawy z dnia 31 marca 2020, termin ten został przesunięty  

o trzy miesiące, spółki mają więc czas na wypełnienie tego obowiązku do 

dnia 13 lipca 2020 roku
15

.  

Tarcza antykryzysowa 2.0 

 16 kwietnia 2020 roku uchwalona została ustawa o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2, tak zwana Tarcza antykryzysowa 2.0. Ustawa ta 

przyniosła ze sobą kolejne zmiany do Kodeksu Spółek Handlowych 

mające wpływ na funkcjonowanie spółek kapitałowych. Ustawa rozwiała 

wątpliwości dotyczące podejmowania przez radę nadzorczą spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, uchwał w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa 

spółki przewiduje głosowanie tajne
16
. Dodany przepis pozwalający na 

podjęcie uchwał w sprawach dla których przewidziano głosowanie tajne 

w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, zawiera jednak zabezpieczenie na 

korzyść wspólnika / akcjonariusza. Stanowi on bowiem, że do podjęcia 

takiej uchwały w wyżej wskazanym trybie może dojść tylko w wypadku, 

gdy żaden wspólnik / akcjonariusz się temu nie sprzeciwi. Do obowiązku 

spółki należy zapewnienie takiego sposobu przeprowadzenia posiedzenia 

rady, który umożliwi uczestnikom przeprowadzenie głosowania 

tajnego
17

. 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 wprowadzono do Kodeksu 

Spółek Handlowych również zmiany dotyczące procesu zapisu na akcje. 

Procedura zapisu na akcje związana jest z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w spółce akcyjnej. Jest on niezbędny w przeprowadzeniu 

subskrypcji zamkniętej i stanowi przyjęcie oferty objęcia akcji
18
. W świe-

                                                      
14

 Ustawa z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu Dz.U.2019.1115, art. 195. 
15

 Ustawa z dnia 31 marca 2020, Dz.U.2020.56, art. 52. 
16

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U.2020.695, art. 29, 

pkt 1, 2. 
17

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1470855,tarcza-antykryzysowa-2-0-

spolki-kapitalowe-glosowanie-na-odleglosc-akcje.html – dostęp 13.06.2020. 
18

 A. Niewęgłowski, Zapis na akcje, 18.04.2020, LEX.sip. 
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tle dotychczasowego ustawodawstwa sporządzony w formie pisemnej na 

formularzu przygotowanym przez spółkę zapis, opatrzony 

własnoręcznym podpisem subskrybenta musiał być złożony spółce lub 

osobie przez nią upoważnionej
19
. Wymaganie takie w dobie ogólnokra-

jowego ograniczenia kontaktów byłoby niewykonalne. Według tekstu 

ustawy zmieniającej ten stan prawny możliwe jest złożenie zapisu na 

akcje w postaci elektronicznej, wymagające wypełnienia formularza 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym. Spełnienie wymagania opatrzenia zapisu podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym jest 

konieczne dla zachowania ważności zapis. Zapis nieopatrzony takim 

podpisem jest nieważny. Zapis przesłany w postaci elektronicznej 

wymaga poświadczenia przez osobę przyjmującą go
20

. Wprowadzenie tej 

zmiany ma ogromne znaczenie dla upłynnienia funkcjonowania 

procedury podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze 

subskrypcji zamkniętej, dając możliwość zdalnego działania 

akcjonariusza nie tylko w przypadku uniemożliwienia dokonania zapisu 

w drodze normalnej procedury, w związku z obostrzeniami 

wprowadzonymi w obliczu pandemii COVID-19. Ustawowe nadanie 

możliwości dokonania zapisu w drodze elektronicznej ułatwi 

przeprowadzanie procedury także w przyszłości, dając akcjonariuszom 

możliwość szybkiego działania za pośrednictwem formularzy dostępnych 

w systemie teleinformatycznym.  

Tarcza antykryzysowa 3.0 

 30 sierpnia 2019 roku uchwalono ustawę o zmianie Kodeksu 

Spółek Handlowych, której większa część przepisów miała wejść w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. W ustawie uregulowano między innymi 

kwestię konieczności dematerializacji akcji spółki akcyjnej, prostej spółki 

akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej. Zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi tą ustawą, wszystkie akcje muszą ulec dematerializacji, 

a dokumenty akcji wydane przez spółkę utracą swoją moc z dniem  

1 stycznia 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy 

w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką 

publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu 

jej akcji w depozycie papierów wartościowych, zapisy jej akcji na 

rachunkach papierów wartościowych. Dokument akcji zachowa tylko  

                                                      
19

 Ustawa z dnia 15 września 2020 r., Dz.U.2019.505, art. 437. 
20

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r., Dz.U.2020.695, art. 29 pkt 3. 
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i wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza 

wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat 

od dnia ustawy w życie. Spółka pięciokrotnie wzywa swoich 

akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki oraz 

udostępnia informację o wezwaniu na swojej stronie internetowej  

w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres 

nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie 

następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia 

spółki. Pierwszego wezwania należy dokonać do dnia 30 czerwca 2020 

roku
21
. W związku z wybuchem epidemii i wprowadzonymi obostrze-

niami zastosowanie się do wyżej wymienionych terminów byłoby dla 

spółki trudne w wykonaniu. Ustawa o zmianie niektórych ustaw  

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, tak zwana Tarcza antywirusowa 3.0. wprowadziła 

w tym zakresie zmiany mające na celu przedłużenie czasu, w jakim 

spółka ma dokonać czynności związanych z dematerializacją akcji. Na 

gruncie ustawy ostateczny termin dokonania pierwszego wezwania 

akcjonariuszy uległ przesunięciu na 30 września 2020. Moc 

obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie natomiast nie z dniem  

1 stycznia 2021 roku, jak przewidywała to pierwotnie ustawa, ale z dniem  

1 marca 2021 roku. Prawodawca dodał również zapis, iż wspomniana 

ustawa z 2019 roku wejdzie w życie 1 marca 2021 roku  (z pewnymi 

wyjątkami), nie, jak było stanowił przepis z wcześniejszego stanu 

prawnego, 1 stycznia 2021 roku
22
.  Biorąc pod uwagę złożoność czyn-

ności związanych z dematerializacją polegających między innymi  

z wyborem rejestru akcjonariuszy i nawiązaniem współpracy  

z odpowiednim domem maklerskim, odłożenie terminów w czasie daje 

spółkom możliwość swobodnego zachowania terminów w nadzwyczajnej 

sytuacji, z której uciążliwościami zmagamy się od marca 2020 roku.  

Tarcza antykryzysowa 4.0 

 Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, tak zwana Tarcza 

antykryzysowa 4.0. wprowadza kolejne zmiany dotyczące 

                                                      
21

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798, art. 15, 16. 
22

   Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 

2020.875, art. 43 pkt 3, 4, 7. 
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funkcjonowania spółek w Polsce, koncentrując się tym razem na 

zagadnieniu dematerializacji akcji spółek będących w upadłości. Tarcza 

wprowadza kolejną zmianę w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r.  

o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 

ustaw. Zgodnie z nowym stanem prawnym spółki, które na dzień 30 

września 2020 znajdą się w upadłości i jeszcze nie dokonały pierwszego 

wezwania akcjonariuszy, o którym mowa była w części poświęconej 

zmianom dotyczącym procedury dematerializacji akcji, wprowadzonym 

na gruncie ustawy z dnia 14 maja 2020, skorzystają z instytucji 

zawieszenia mocy przepisów dotyczących dematerializacji akcji. Stan 

zawieszenia będzie obowiązywać przez czas postępowania 

upadłościowego oraz w ciągu 12 miesięcy od dnia prawomocnego 

ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania 

upadłościowego
23
. Dodatkowo ustawa precyzuje przesunięcie pozosta-

łych terminów w zakresie procedury dematerializacji akcji spółki i tak, 

termin pierwszego wezwania akcjonariuszy ma przypaść nie później niż 

na pierwszy dzień po upływie 6 miesięcy od dnia prawomocnego 

ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania 

upadłościowego. Natomiast akcje w formie dokumentowej zachowają 

swoją moc dowodową przez kolejne 5 lat po upływie 12 miesięcy od dnia 

prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia 

postępowania upadłościowego. Na dzień dzisiejszy ustawa została 

uchwalona przez Sejm a jej tekst, na którym opiera się powyższa analiza 

zmian, to tekst przed rozpatrzeniem stanowiska Senatu.  

Zakończenie 

 Przepisy wprowadzane w życie w obliczu sytuacji nadzwyczajnej 

jaką jest epidemia obejmująca zakres całego kraju powinny mieć na celu 

głównie usprawnienie funkcjonowania poszczególnych sektorów państwa 

i umożliwienie dalszego funkcjonowania gospodarki państwowej. 

Zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych wprowadzone na 

gruncie kolejnych Tarcz antykryzysowych umożliwiły spółkom nie tylko 

podejmowanie uchwał i decyzji strategicznych dla dalszego działania,  

z zachowaniem obostrzeń dotyczących kontaktów międzyludzkich. 

Prawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i w dobie 

cyfryzacji zezwolił na wykorzystanie technologii dla usprawnienia 

                                                      
23

 Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19, - Ustawa przed rozpatrzeniem stanowiska 

senatu, art. 72. 
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funkcjonowania spółek. Widząc, że wyjątkowa sytuacja z jaką przyszło 

nam wszystkim się zmierzyć jest utrudnieniem dla zachowania wcześniej 

ustalonych terminów ustawowych obowiązków spółek, ustawodawca 

zadecydował o przesunięciu tych strategicznych terminów na czas 

bardziej oddalony, dając tym samym możliwość spółką na wywiązanie 

się ze zobowiązań w odpowiednim czasie. Wyjątkowa sytuacja wymaga 

zastosowania wyjątkowych środków. Działania takie jak przeanalizowane 

powyżej muszą być podejmowane ze strony państwa, aby nie dopuścić do 

gospodarczego paraliżu, a co za tym idzie kryzysu w państwie.  
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Calculates the Anti-crisis Shield for Self-employed People 

 

Abstrakt  

 Na podstawie literatury, jak i również innych dostępnych źródeł 

zostały przybliżone rozwiązania utworzone w ramach tarczy 

antykryzysowej dla osób samozatrudnionych, omówione zostało także 

pojęcie samozatrudnienia, tarczy antykryzysowej oraz jej znaczenia  

w obliczu pandemii. Zagadnienie tarczy antykryzysowej obecnie pełni 

bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, dlatego też 

podjęcie powyższych rozważań uznać należy za uzasadnione. 

Słowa kluczowe:  
tarcza antykryzysowa, samozatrudnienie, samozatrudniony, 

mikroprzedsiębiorca, pandemia 

Abstract  

 On the basis of literature as well as other available sources, 

solutions created within the anti-crisis shield for self-employed people 

were discussed, the concept of self-employment, anti-crisis shield and its 

significance in the face of a pandemic were also discussed. The issue of 

the anti-crisis shield currently plays a very important role in the 

functioning of many enterprises, which is why the above considerations 

should be considered justified. 

Key words:  

anti-crisis shield, self-employment, self-employed, microenterprise, 

pandemic 
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Wprowadzenie 

 Wydarzenia, do których doszło na całym świecie w ciągu kilku 

ostatnich miesięcy w znaczący sposób wpłynęły na funkcjonowanie 

gospodarek wielu państw. Problemy gospodarcze zaczęły pojawiać się 

coraz częściej w wielu obszarach. W tym także znacznie ucierpiała 

gospodarka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku wybuchu 

pandemii wywołanej wirusem COVID-19 bardzo duża ilość 

przedsiębiorców poniosła i do chwili obecnej ponosi straty. Rząd 

przygotował tarczę antykryzysową, która stanowi pakiet rozwiązań, 

mających na celu ochronę polskich obywateli oraz państwa przed 

kryzysem. Wskazana wyżej tarcza składa się z pięciu filarów, tj.: ochrona 

miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, finansowanie 

przedsiębiorców, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego 

oraz inwestycje publiczne. 

 Współczesny rynek charakteryzuje się stosunkowo dość dużą 

liczbą osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.  

W polskich oraz europejskich, a także w światowych instytucjach, które 

zajmują się monitorowaniem rynku pracy nie została utworzona jednolita 

definicja samozatrudnienia. Działanie powyższych instytucji skupia się 

przede wszystkim na uwzględnieniu obiektywnych kryteriów prawnych 

dotyczących samozatrudnienia. Jednak w wielu przypadkach pojęcie 

samozatrudnienia odnosi się także do kryteriów subiektywnych. 

Samozatrudnienie stanowi bardzo dobrą formę zarobkową jednak  

w dobie istniejącej pandemii stało się kwestią bardzo problematyczną.  

 Tarczę antykryzysową w Rzeczypospolitej tworzy: ustawa  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawa  

o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), Ustawa  

o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku oraz 

ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tarcza o charakterze 

antykryzysowym przewiduje kilka modeli wsparcia zarówno dla 

przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Do szczególnych przypadków 

zastosowania wspomnianego wsparcia należy zaliczyć przede wszystkim 

osoby samozatrudnione. Celem artykułu jest omówienie problematyki 

tarczy antykryzysowej dla osób samozatrudnionych. Szczególnej analizie 

poddane zostaną trzy formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 

dla osób samozatrudnionych. Pierwszą formą wsparcia jest bezzwrotna 
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pożyczka w wysokości pięciu tysięcy złotych. Drugi rodzaj wsparcia 

stanowi trzy miesięczne świadczenie postojowe, które w chwili obecnej 

wynosi sześć tysięcy złotych. Ostatnią formą wsparcia z jakiej mogą 

skorzystać osoby samozatrudnione jest zwolnienie ze składek ZUS.   

W ramach niniejszej publikacji zostanie zastosowana metoda prawno-

porównawcza po to, aby w jak najlepszy sposób przedstawić 

zastosowanie tarczy antykryzysowej. 

Pojęcie samozatrudnienia 

 Współcześnie na rynku pracy utworzona została przestrzeń, która 

posiada charakter silnie zróżnicowany. Oprócz pełnowartościowych 

miejsc zatrudnienia istnieje wiele innych miejsc pracy, które 

kolokwialnie ujmując są junk jobs, czyli śmieciowymi miejscami pracy. 

Nie każdy podmiot, który jest w wieku produkcyjnym ma możliwość 

nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, umowy 

mianowania na czas nieokreślony bądź określony. W praktyce bardzo 

często zastosowanie znajdują umowy cywilno-prawne np. umowa  

o dzieło, czy umowa zlecenia. Duża grupa społeczeństwa z uwagi ryzyko 

ekonomiczne, a także społeczne nie podejmuje się założenia własnej 

działalności gospodarczej
1
.  

 Pojęcie samozatrudnienia posiada charakter wieloznaczny, przy 

czym charakteryzuje się również wieloznacznością synonimów. W wielu 

publikacjach naukowych, przy omawianiu zagadnień związanych  

z samozatrudnieniem autorzy stosują jednocześnie kilka innych 

terminów. Zostało przyjęte, iż terminy te są synonimami 

samozatrudnienia. Niekiedy doprowadza do wprowadzenia chaosu  

w terminologii tego zjawiska. Wskazane wyżej pojęcie posiada wiele 

synonimów, są nimi m.in. wolny strzelec, właściciel małej firmy, 

przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca, osoba prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą, pracujący na własny rachunek, jednoosobowy 

przedsiębiorca, czy też indywidualny profesjonalista. Dość duża 

dowolność korzystania z tych terminów sprawia trudność  

w kompleksowym badaniu tego zjawiska
2
. 

                                                      
1

 P. Szczypa, Istota samozatrudnienia, [w:] Indywidualna działalność 

gospodarcza (samozatrudnienie) uproszczone formy ewidencji, red. P. Szczypa, 

Warszawa 2014, s. 11.  
2
 M. Skrzek-Lubasińska, Dyskusja nad pojęciem „samozatrudnienie”. Problemy 

definicyjne i analityczne, [w:] Samozatrudnienie konieczność czy wybór 
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 Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo 

przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) działalność gospodarczą stanowi 

zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym 

imieniu i w sposób ciągły
3
. Anna Skórska wskazuje, iż samozatrudnienie 

stanowi pracę na własny rachunek, świadczoną na rzecz jednego bądź 

głównie jednego przedsiębiorcy, w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. Natomiast Włodzimierz Markowski uważa,  

iż samozatrudnienie nie odróżnia się odrębną formą własności. Polega 

ono na uruchomieniu swojej działalności gospodarczej, a także 

wykonywaniu osobistym zleceń, jak i również zleceń na rzecz innych 

podmiotów, przy najczęstszym braku zatrudnienia innych pracowników
4
.  

 Na podstawie ogólnie dostępnych definicji samozatrudnienia, 

które znajdują się w literaturze, a także na podstawie powyższych 

definicji należy wskazać kilka istotnych cech samozatrudnienia. Pojęcie 

samozatrudnienia związane jest z prowadzeniem działalności  

o charakterze gospodarczym, przy czym najmniejszym 

mikroprzedsiębiorstwem stanowi jednoosobowa działalność gospodarcza. 

Osoba samozatrudniona świadczy własne usługi bardzo często na rzecz 

jednego bądź dwóch przedsiębiorców, co nie wyklucza wykonywania 

działalności gospodarczej na rzecz wielu przedsiębiorstw, czy też 

indywidualnych klientów, którzy nie prowadzą działalności 

gospodarczej. Samozatrudnienie polega również na osobistym 

wykonywaniu działalności gospodarczej, czyli bez konieczności 

zatrudniania pracowników, przy jednoczesnej możliwości korzystania  

z usług podwykonawców, jak i również innych przedsiębiorców.  

W sytuacji, gdy osoba samozatrudniona dokonuje zatrudnienia 

pracownika to, co do zasady dochodzi wówczas do przekształcenia 

samozatrudnionego na właściciela mikroprzedsiębiorstwa, czyli 

przedsiębiorstwa zatrudniającego do 10 pracowników bądź małego 

przedsiębiorcę, który zatrudnia od 11 do 50 pracowników
5
.  

                                                                                                                        
przedsiębiorczych?, red. M. Skrzek-Lubasińska, R. Sobiecki, Warszawa 2017, s. 

14-15. 
3
Art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 

poz. 646.  
4
 P. Szczypa, dz.cyt., s. 12. 

5
 A. Piotrowska-Piątek, Badanie postaw z zakresu przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia wśród studentów i absolwentów z regionu świętokrzyskiego, 

Kielce 2012, s. 16-17. 
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 Przeprowadzone badania na terytorium Polski wskazują,  

iż Polacy decydują się na założenie własnego przedsiębiorstwa z kilku 

przyczyn, do których należy zaliczyć wykorzystanie sprzyjających 

okoliczności, brak możliwości znalezienia innej pracy, niezależność,  

a także chęć polepszenia swojej sytuacji zawodowej. Osoby, które 

podejmują się wykonywania indywidualnej działalności gospodarczej 

można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią podmioty 

chcące stworzyć od podstaw własne przedsiębiorstwo, a następnie je 

rozwijać, przy jednoczesnym zarabianiu na siebie i własną rodzinę oraz 

czerpaniu satysfakcji zawodowej. Drugą grupę tworzą osoby, które 

wykonują wolne zawody, czyli pracujący jako tzw. „wolni strzelcy”,  

a ich praca wykonywana jest na rzecz wielu zleceniodawców. Korzystają 

oni w ten sposób ze swobody, jaka wynika z samodzielnej organizacji 

pracy. Trzecia grupa skład się z pracowników, którzy z uwagi na 

zakładane, czy też spodziewane korzyści ekonomiczne bądź w skrajnych 

przypadkach nakłonienie do założenia własnej działalności przez 

pracodawcę podejmują, czy też kontynuują karierę pracowniczą. Działają 

oni pod względem formalnym w zakresie prowadzonej przez siebie 

działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym
6
.  

 Szczególną uwagę należy zwrócić na trzecią grupę osób 

podejmujących się wykonywania działalności gospodarczej. 

Doświadczenia gospodarcze wskazują, iż bardzo często decyzja  

o samozatrudnieniu nie jest podejmowana w sposób dobrowolny. 

Zazwyczaj dotychczasowy bądź potencjalnie nowy pracodawca 

przedstawiają możliwość podjęcia lub kontynuowania świadczenia pracy 

na rzecz danego przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym spełnieniu 

warunku, jakim jest wykonywanie świadczenia nie na etacie, ale  

w ramach innej jednostki o charakterze gospodarczym. Należy jednak 

pamiętać, że wykonywanie przez osobę samozatrudnioną usług nie 

będzie uznawane jako wykonywanie działalności gospodarczej,  

gdy zostaną spełnione łącznie takie warunki jak: zlecający, czyli 

potencjalny bądź dotychczasowy pracodawca ponosi w stosunku do osób 

trzecich wszelką odpowiedzialność za wykonywane czynności, a także za 

ich rezultat oraz za określone wykonanie pracy, czynności są 

wykonywane w miejscu oraz czasie wyznaczonym przez osobę zlecającą, 

a także pod jej kierownictwem, osoba wykonująca dane czynności nie 

ponosi ryzyka o charakterze gospodarczym, które związane jest 

bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. W sytuacji,  

                                                      
6
 P. Szczypa, dz. cyt., s. 12-13. 
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gdy dochodzi do spełnienia wszystkich warunków nie można mówić  

o samozatrudnieniu, gdyż zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym zabronione jest rozliczanie nieuzyskanych dochodów zgodnie  

z zasadami obowiązującymi w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej
7
.  

 W praktyce istnieje przekonanie, iż samozatrudnienie stanowi 

bardzo dobrą formę zarobkowania dla podmiotów, które wykonują wolne 

zawody, a także dla innych osób chcących realizować własne pasje na 

swoich zasadach i na swój rachunek. Szczególna ostrożność powinna 

istnieć w przypadku zaistnienia tylko i wyłącznie „przymusu” ze strony 

potencjalnego bądź dotychczasowego pracodawcy
8
. 

 Samozatrudnionym w praktyce może być każdy kto tylko zechce 

podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak zwrócić 

uwagę na to, że taka osoba powinna posiadać odpowiednie predyspozycje 

do tego. Mowa tutaj nie tylko o wiedzy, czy też posiadanych 

umiejętnościach, ale przede wszystkim o określonych cechach 

osobowości, które są kluczowe w prowadzeniu takiej działalności. 

Katalog cech osobowości osoby samozatrudnionej posiada charakter 

otwarty. Należy jednak pamiętać, że jeśli podmiot nie znajduje u siebie 

żadnej cechy ze wskazanego katalogu to nie może to stanowić przesłanki 

do braku możliwości stania się dobrą osobą samozatrudnioną. Określone 

cechy oczywiście sprzyjają prowadzeniu własnej firmy na swój rachunek, 

ale nie mają one charakteru niezbędnego. Osoby chcące osiągać wyższe 

dochody, a także rozwijać własne pasje również mogą zostać 

samozatrudnionymi. Do katalogu cech sprzyjającym prowadzeniu 

jednoosobowej działalności gospodarczej należy zaliczyć: ambitność  

i motywację do osiągania założonych celów, niezależność, aktywność, 

wychodzenie z inicjatywą, kreatywność, elastyczność, wytrwałość, 

odporność na trudności, towarzyskość, samodzielność, obowiązkowość, 

przywódczość, gotowość do wprowadzenia zmian, otwartość, 

opanowanie, umiejętność działania w zespole, pod presją czasu, 

odporność na porażki, otwartość na nowości, jak i również skupienia na 

ciągłym dążeniu do osiągnięcia doskonałości. Jak już wcześniej 

wspomniano cechy te sprzyjają prowadzeniu jednoosobowej działalności 

                                                      
7
 M. Skrzek-Lubasińska, dz. cyt., s. 17-18. 

8
 P. Szczypa, dz. cyt., s. 14. 
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gospodarczej, ale nie pełnią w ramach prowadzonej działalności głównej 

funkcji
9
. 

 Problematyka samozatrudnienia stanowi bardzo istotne 

zagadnienie pod względem badawczym. Biorąc pod uwagę ogólnie 

dostępne dane statystyczne można dojść do wniosku, że trend 

dokonywania samozatrudnienia utrzymuje się na przestrzeni lat na 

podobnym poziomie w różnych krajach. Pod względem samozatrudnienia 

Polska na tle krajów należących do Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, czy też na tle krajów należących do Unii 

Europejskiej utrzymuje stale dość wysoką pozycję
10

.  

 Każda z form uzyskiwania dochodu posiada zarówno szereg 

zalet, jak i wad. Dokonując analizy samozatrudnienia można w dwojaki 

sposób analizować wady i zalety samozatrudnienia. Samozatrudnienie 

można analizować tylko i wyłącznie w kontekście samozatrudnienia  

a pracą wykonywaną w ramach etatu bądź w oderwaniu od etatowej 

pracy, przy jednoczesnym skupieniu się na kwestiach związanych tylko  

z indywidualną działalnością gospodarczą. Biorąc pod uwagę pierwsze 

kryterium analizy samozatrudnienie posiada takie zalety jak: rozwijanie 

przedsięwzięcia w sposób samodzielny, potencjał zarobkowy  

o charakterze nieograniczonym, budowanie własnej firmy, optymalizacja 

podatkowa, brak osoby nadrzędnej, niezależność w wykonywaniu zadań 

pod względem miejsca i czasu wykonywanej pracy. Natomiast do wad  

w wyżej wskazanym kontekście należy wskazać: podjęcie ryzyka, 

ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym  

i społecznym, brak stałości w uzyskiwaniu dochodów, brak ochrony  

z tytułu kodeksu pracy, niski poziom emerytury, osobista wydajność staje 

się determinantem stawki za pracę
11

.  

 Istnieją również wady i zalety samozatrudnienia w zestawieniu ze 

stosunkiem pracy. Dokonując porównania samozatrudnienia ze 

stosunkiem pracy należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe cechy, 

którymi są: urlop wypoczynkowy, odpowiedzialność za wyrządzoną 

szkodę oraz prawa autorskie. Mając na uwadze urlop wypoczynkowy 

należy wskazać, iż nie istnieje on przy samozatrudnieniu, a w przypadku 

stosunku pracy zasady dotyczące urlopu wypoczynkowego określone są 

w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. nr 24  

                                                      
9
 Tamże, s. 15.  

10
 M. Skrzek-Lubasińska, dz. cyt., s. 62. 

11
 P. Szczypa, dz. cyt., s. 19-20. 
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poz. 141). Zważywszy na odpowiedzialność za szkodę osoba 

samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem (w umowie może 

ona zostać ograniczona). Natomiast przy stosunku pracy pracownik 

będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną nieumyślnie tylko do 

wysokości trzykrotności posiadanego wynagrodzenia, a za szkody 

wyrządzone umyślnie pracownik będzie odpowiadał w pełnej wysokości. 

W nawiązaniu do praw autorskich w samozatrudnieniu konieczne jest 

umowne ustalenie wysokości wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

a w stosunku pracy istnieje domniemanie, iż wynagrodzenie wynikające  

z tytułu przeniesienia praw o charakterze autorskim do utworów 

pracowniczych zostanie skalkulowane z wynagrodzeniem za wykonanie 

pracy
12

. 

 Zupełnie inny katalog wad i zalet samozatrudnienia został 

utworzony w przypadku braku zestawienia samozatrudnienia  

ze stosunkiem pracy. Wówczas rozpatrywane zostają wszelkie  

za i przeciw podjęcia prowadzenia jednoosobowej działalności 

gospodarczej. Do powyżej wskazanego katalogu zalet należy zaliczyć: 

nie podlegająca opłacie rejestracja działalności gospodarczej, stosunkowo 

szybkie założenie i likwidacja działalności gospodarczej, brak obowiązku 

posiadania początkowego kapitału, dostęp do uproszczonych form 

prowadzenia księgowości, obszerny wybór form opodatkowania  

np. podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa, podatek wg skali. 

Natomiast do wad należy zaklasyfikować osobistą odpowiedzialność za 

wszystkie zobowiązania i należności, które wynikają z prowadzenia 

działalności gospodarczej, odpowiedzialność ta może zostać rozciągnięta 

na współmałżonka, osobiste prowadzenie wszelkich spraw związanych  

z przedsiębiorstwem. Podsumowując należy stwierdzić, że nie jest 

możliwe dokonanie jednoznacznej oceny samozatrudnienia. Biorąc pod 

uwagę dość duże zróżnicowanie współczesnego rynku każdy przypadek 

samozatrudnienia powinno rozpatrywać się indywidualnie przez osobę, 

która chce podjąć bądź już podjęła prowadzenie jednoosobowej 

działalności gospodarczej
13

. 

Pojęcie i znaczenie tarczy antykryzysowej w obliczu pandemii 

 Tarczę antykryzysową tworzy pakiet rozwiązań, które zostały 

przygotowane przez rząd w celu ochrony polskiego państwa, ale również 

obywateli przed kryzysem, który został wywołany pandemią COVID-19. 

                                                      
12

 Tamże, s. 22. 
13

 M. Skrzek-Lubasińska, dz. cyt., s. 26-27. 
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Działanie tarczy antykryzysowej opiera się na pięciu filarach, którymi są: 

ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników, finansowanie 

przedsiębiorców, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego 

oraz inwestycje publiczne. Tarcza o charakterze antykryzysowym ma 

także na celu ustabilizowanie polskiej gospodarki. Należy ją również 

rozpatrywać jako pewnego rodzaju impuls inwestycyjny. Szacuje się,  

iż wartość wsparcia, które oferuje tarcza antykryzysowa oraz Tarcza 

Finansowa wynosi ponad 312 mld zł
14

. 

 Pierwszy filar tarczy antykryzysowej skupia się na 

bezpieczeństwie pracowników. Utworzono szereg rozwiązań 

umożliwiających pracodawcom na zachowanie etatów. W wyżej 

wskazanym filarze wartość pomocy wynosi ok. 30 mld zł. Przygotowano 

dopłaty do pensji, aby w jak największym stopniu nie dopuścić do 

zwolnień w zagrożonych miejscach pracy. Pomoc oferowana przez rząd 

przysługuje przedsiębiorcom w dwóch sytuacjach, tj. w okresie, gdy 

został wprowadzony przestój ekonomiczny bądź, gdy został obniżony 

czas wymiaru pracy. W kwestii obniżenia czasu wymiaru pracy w ramach 

tarczy antykryzysowej możliwe jest uzyskanie dopłaty w wysokości 

nawet 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. 

Właściciel przedsiębiorstwa, który dokonał obniżenia wymiaru czasu 

pracy, co związane było ze spadkiem gospodarczych obrotów 

wywołanych epidemią koronawirusa może doprowadzić do obniżenia 

wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%. Obniżenie 

wymiaru czasu pracy nie może wynosić więcej niż do 0,5 etatu, przy 

jednoczesnym zastrzeżeniu zgodnie, z którym wartość wynagrodzenia nie 

może być niższa niż wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy 

uwzględnieniu wymiaru czasu pracy. Natomiast w sytuacji,  

gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wprowadzenie przestoju 

ekonomicznego z uwagi na spadek obrotu to wówczas dopłata ze strony 

rządu będzie wynosiła 50% wartości minimalnego wynagrodzenia
15

. 

 W odniesieniu do obu wyżej wskazanych przypadków, czyli  

w sytuacji, gdy dofinansowuje się wynagrodzenia w okresie przestoju, 

jak i również przy skróceniu wymiaru czasu pracy,  państwo dokonuje 

pokrycia również kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, które są 

należne od pracodawcy. Omówione wyżej rozwiązania dotyczą 

                                                      
14

 Strona internetowa rządu: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, 

dostęp 10 czerwca 2020 roku. 
15

 Strona internetowa rządu: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzyso-

wa/bezpieczenstwo-pracownikow, dostęp 10 czerwca 2020 roku. 
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przedsiębiorstw, które: w okresie dwóch dowolnie wskazanych, 

następujących po sobie miesięcy kalendarzowych po dacie 1 stycznia 

2020 roku do dnia, który poprzedza wniosek o świadczenie, odnotowały 

spadek obrotu o nie mniej niż 15% do obrotów łącznych, które są 

analogiczne z 2 miesiącami ubiegłego roku oraz przedsiębiorstw, które  

w okresie jednego miesiąca kalendarzowego, który został dowolnie 

wskazany, następującym po 1 stycznia 2020 roku do dnia 

poprzedzającego złożenie wniosku o uzyskanie świadczenia, odnotowały 

spadek nie mniejszy niż o 25% w zestawieniu z poprzednim miesiącem
16

.  

 Rząd polski w ramach tarczy antykryzysowej oferuje również 

pomoc dla osób samozatrudnionych oraz dla osób, które świadczą pracę 

w ramach umowy zlecenia i o dzieło. Państwo zobowiązało się do 

wypłacenia takim podmiotom jednorazowego świadczenia z ZUS-u  

w wysokości 2080 zł brutto. Kwota ta stanowi 80% wartości 

minimalnego wynagrodzenia na terytorium Polski. Szacuje się, iż z takie 

rodzaju pomocy będzie mogło skorzystać nawet 2,2 mln podmiotów. 

Dostęp do świadczenia umożliwia zawarcie umowy przed dniem 1 lutego 

2020 roku. W przypadku osoby samozatrudnionej osoba ta musi posiadać 

zarejestrowaną działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku. 

Kolejnym rozwiązaniem w ramach tarczy antykryzysowej jest uzyskanie 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rodzice mający dzieci do lat 8, 

którzy z uwagi na zawieszenie zajęć w przedszkolach, czy też szkołach 

musieli pozostawać w domu z dziećmi, są podmiotami uprawnionymi do 

otrzymania zasiłku opiekuńczego. Z uwagi na ciągle trwającą epidemię 

rząd przedłużył przerwę w szkołach, przez co został również wydłużony 

okres pobierania zasiłku opiekuńczego
17

.  

 Wsparcie państwa w ramach tarczy antykryzysowej przewiduje 

również zawieszenie spłaty kredytu na okres trzech miesięcy. 

Beneficjentami takiej formy pomocy są zarówno klienci indywidualni, 

jak i również przedsiębiorcy. W przypadku klientów indywidualnych 

mowa tutaj o kredytach mieszkaniowych oraz kredytach 

konsumpcyjnych. Natomiast w przypadku przedsiębiorców mowa tutaj  

o kredytach dla nich przeznaczonych, tj. kredytach dla przedsiębiorców. 

Znacznym ułatwieniom podlega szybkie rozpatrywanie wniosku 

klientów, którzy uzasadnili konieczność ubiegania się o odroczenie spłaty 

kredytu ich obecna sytuacja finansowa, która spowodowana jest 

pandemią koronawirusa. Banki nie mogą pobierać żadnych opłat, ani też 

                                                      
16

 Tamże.  
17

 Tamże.  



D. Mikos: Oblicza tarczy antykryzysowej dla osób samozatrudnionych 

529 

 

prowizji za przyjmowanie i rozpatrywanie powyżej wskazanych 

wniosków. Takie rozwiązanie skierowane jest dla klientów banków, 

którzy w sytuacji ogłoszenia stanu epidemicznego posiadali właściwą 

wiarygodnością w aspekcie finansowym, posiadali udokumentowaną 

historię kredytową, a także nie posiadali zaległości, które wynikały  

z ówcześnie zawartych umów. Rząd polski oferował również więcej 

czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. W sytuacji, gdy dany 

podmiot nie zdążył do końca kwietnia na złożenie deklaracji podatkowej 

miał czas na złożenie takiej deklaracji, a także wpłatę podatku do końca 

maja 2020 roku. Ponadto zostały zawieszone i przesunięte w czasie biegi 

terminów dla obowiązkowych organów administracyjnych. 

Niewykonanie w terminie nie będzie rodziło negatywnych skutków dla 

finansów publicznych oraz obywateli. Warto podkreślić, iż podatnik nie 

będzie zobowiązany do poniesienia kosztu opłaty związanej  

z odroczeniem terminu płatności podatku bądź rozłożenia zapłaty 

podatku w systemie ratalnym, czy też rozłożeniem lub odroczeniem 

zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami na raty
18

.  

 Działania podjęte w ramach tarczy antykryzysowej mają również 

na celu walkę ze wzrostem cen. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę 

konsumentów oraz pożyczkobiorców przez wzrostem opłat i cen, które są 

nieuzasadnione. Może dojść do sytuacji, w której zostaną ustalone 

maksymalne ceny bądź marże detaliczne i hurtowe towarów, czy też 

usług, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, ochrony 

zdrowia, a także kosztów utrzymania domowych gospodarstw. 

Przedsiębiorcy, którzy dopuszczą się łamania powyższego zakazu grożą 

sankcje o charakterze finansowym do 5 mln zł. Natomiast, gdy dojdzie do 

wielokrotnego naruszenia albo naruszenia na dużą skalę wówczas Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest uprawniony do nałożenia kary 

w wysokości do 10% obrotu danego przedsiębiorcy. Koszty kredytów 

konsumenckich zostały również obniżone. Ma to na celu ochronę przed 

nadmiernym zadłużaniem się konsumentów. W celu ograniczenia tego 

ryzyka obniżony został dotychczasowy poziom kosztów 

pozaodsetkowych dla konsumenckich kredytów, w tym również 

pożyczek
19

. 

 Drugi filar tarczy antykryzysowej dotyczy finansowania 

przedsiębiorstw. Przewidziane zostały bezzwrotne pożyczki dla firm, 

                                                      
18

 Tamże.  
19

 Polski Fundusz Rozwoju, Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, 

Warszawa 2020, s. 39-41. 
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które będą utrzymywały stałe zatrudnienie. Osoby posiadające mikro 

firmy, czy takie, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, będą 

uprawnione do otrzymania pożyczki w wysokości 5 tyś. zł. Pożyczka ta 

będzie wypłacana przez Fundusz Praca. Ma ona charakter bezzwrotny  

w sytuacji, gdy firma nie dokona zwolnienia swoich pracowników  

w terminie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Szacuje się, iż z tego 

rodzaju pomocy może skorzystać około 500 tyś. mikrofirm.  

W przypadku, gdy kredyt obrotowy został zaciągnięty przez firmę  

i dobiega on końca to przedsiębiorca będzie uprawniony do tego, aby 

kredyt ten wznowić w sposób automatyczny. Regulacje wprowadzone 

przez Komisję Nadzoru Finansowego banki będą mogły obliczyć 

zdolność kredytową na podstawie danych o charakterze finansowym na 

koniec 2019 roku. Rozszerzony został również program gwarancji de 

minimis Banku Gospodarstwa Krajowego dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Do końca 2020 roku podmioty te będą posiadały 

możliwość uzyskania kredytu posiadającego gwarancję de minimis do 

wysokości 3,5 mln zł. Zmiana ta pozwoliła na objęcie gwarancją do 80% 

kwoty kredytu. Także do końca 2020 roku Bank Gospodarstwa 

Krajowego odstąpi od pobierania prowizji od gwarancji należnych i już 

istniejących. Została utworzona możliwość uzyskania z funduszy 

Polskiego Funduszu Rozwoju inwestycji podwyższenia kapitału bądź 

finansowania w postaci obligacji dla średnich i dużych firm. Łączna 

wartość wynosi około 6 mld zł
20

.  

 Z uwagi na zwiększenie ryzyka dotyczącego zaistnienia 

ograniczenia ubezpieczeniowych limitów przez komercyjne podmioty 

wdrożono regulacje umożliwiające zwiększone finansowanie ze strony 

Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w zakresie 

odnoszącym się do ubezpieczeń obrotu handlowego zarówno w kraju, jak 

i również za granicą. Ponadto straty poniesione w trakcie 2020 roku będą 

mogły zostać odliczone przez podatników od dochodu, który został 

uzyskany w 2019 roku. W tymże celu podatnicy będą mogli złożyć 

korektę zeznania za 2019 roku. Z wyżej wskazanego rozwiązania będą 

mogły skorzystać osoby, których przychód osiągnięty w 2020 roku 

padnie o co najmniej 50% w odniesieniu do przychodu, który został 

osiągnięty w 2019 roku. Odliczenia od dochodu z 2019 roku będzie 

można dokonać do wysokości 5 mln zł (nadwyżka zostanie odliczona  

w latach kolejnych). Przedsiębiorstwa będące podatnikami CIT mają 

                                                      
20

 Strona internetowa rządu: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzy-

sowa/finansowanie-przedsiebiorstw, dostęp 10 czerwca 2020 roku. 
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więcej czasu na złożenie rocznego zeznania CIT-8, a także wpłatę 

podatku. Termin ten wydłużono do dnia 31 maja. Natomiast organizacje 

o charakterze pozarządowym mogą to zrobić do dnia 31 lipca
21

.  

 Dla samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorców państwo 

zaoferowało zwolnienie z płacenia składek przez okres trzech miesięcy. 

Mowa tutaj o składkach na ubezpieczenie społeczne, składkach na 

Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy, a także  

o składach na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem ubiegania się  

o powyższe zwolnienie jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 

datą 1 lutego 2020 roku. Zwolnienie z powyższych składek będzie 

przysługiwało, gdy przychód w ramach prowadzonej działalności  

w miesiącu, który poprzedza złożenie wniosku nie będzie wyższy od 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w 2020 roku. Warto podkreślić, iż podatnik nie 

będzie zmuszony do poniesienia kosztu opłaty związanej z odroczeniem 

terminu płatności podatku, czy też rozłożeniem zapłaty podatku  

w systemie ratalnym, bądź rozłożeniem lub odroczeniem na raty zapłaty  

z tytułu zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W odniesieniu do 

składek, do których poboru zobligowany jest Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, w przypadku, gdy zostanie zawarta umowa o rozłożeniu 

danej należności na raty lub o odroczeniu terminu płatności składek 

wówczas przedsiębiorca będzie zwolniony z konieczności uiszczenia 

prolongacyjnej opłaty
22

.  

 Zostały utworzone nowe terminy obowiązków sprawozdawczych 

i matrycy VAT. Odroczono do dnia 1 lipca 2020 roku obowiązek 

złożenia nowych JPK_VAT wraz z deklaracją dla dużych 

przedsiębiorców. Natomiast do dnia 13 lipca 2020 roku odroczono termin 

zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjenta 

Rzeczywistego. Nowo utworzona matryca stawek podatku VAT będzie 

obowiązywała od 1 lipca 2020 roku. W uzależnieniu od typu jednostki 

został wydłużony o 2 lub 3 miesiące termin na sporządzenie 

sprawozdania finansowego. Zawieszony został podatek od detalicznej 

sprzedaży/ Podatnik nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku za 

okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 roku. Jak już wcześniej 

wspomniano został wydłużony czas na złożenie deklaracji podatkowych. 

Osoby, które nie zdążyła na złożenie deklaracji oraz wpłatę podatku do 

                                                      
21

 Tamże.  
22

 Tamże.  
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końca kwietnia, mogły to uczynić do końca maja. Bez pomocy również 

nie zostały firmy transportowe. Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach 

refinansowania obecnych umów leasingowych przeznaczy 1,7 mld zł. 

Rozwiązanie to skierowane jest dla firm, które znajdują się w problemach 

finansowych z powodu pandemii. Ponadto Ci przedsiębiorcy będą 

uprawnieni do skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, które będą 

polegały na przesunięciu płatności rat leasingowych. Odstąpiono także od 

kar za opóźnienia w przetargach publicznych
23

.  

 W obecnej sytuacji bardzo duża liczba firm znajduje się  

w trudnej sytuacji, przez co niekiedy są oni zmuszeni do restrukturyzacji. 

Program „Polityka Nowej Szansy” będzie polegał na pomocy 

skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą 

przez proces restrukturyzacyjny. Celem powyższego programu jest 

ułatwienie ponownego startu w działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać bądź skorzystali z dotacji  

w ramach premii technologicznych, gdzie finansowane jest do 70% 

kwoty innowacyjnej, będą mogli skorzystać z nowych warunków. 

Podmioty znajdujące się w sektorze ekonomii społecznej korzystający  

z pożyczki wykorzystującej fundusze unijne, będą uprawnieni do 

skorzystania z nowych zasad i warunków spłaty zobowiązań. 

Przedsiębiorstwa społeczne mogą skorzystać z wydłużenia karencji  

w spłacie, obniżenia oprocentowania, a także z wakacji kredytowych. 

Wszystkie zmiany w spłatach nastąpią po złożeniu wniosku u danego 

pośrednika finansowego przez przedsiębiorcę. Mikro, małe oraz średnie 

firmy korzystające ze wsparcia z funduszy unijnych mogą skorzystać  

z korzystniejszych warunków spłaty kapitału. Zostały wprowadzone 

nowe zasady obejmujące miesięczne wakacje kredytowe, dodatkową 

karencję w spłacie, brak naliczania odsetek bądź obniżenie 

oprocentowania pożyczek. W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy 

skorzystali z pożyczki za rozwój okołoturystycznego bądź turystycznego 

biznesu warto zaznaczyć, iż mogą się oni ubiegać o uzyskanie 

korzystniejszych warunków spłaty z uwagi na utratę płynności 

finansowej
24

.  

 Trzeci filar tarczy antykryzysowej dotyczy ochrony zdrowia. 

Dofinansowany zostanie system służby zdrowia, a przede wszystkim 

obszarów znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. 

Rozszerzone zostaną kanały informacyjne, tj. Telefoniczna Infolinia 

                                                      
23

 Tamże.  
24

 Tamże. 
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Pacjenta oraz Infolinia dla Lekarzy. Dofinansowana zostanie również 

rozbudowa infrastruktury oraz doposażenie systemu służby zdrowia. 

Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na dostosowanie 

placówek o charakterze medycznym do wymogów wynikających  

z ustawy o dostępności, a także ochrona osób starszych. Zapewniono 

również finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej. Na 

powyższy cel zostanie przeznaczone ok. 7,5 mld zł
25

.  

 Czwarty filar tworzący tarczę antykryzysową jest wzmocnieniem 

systemu finansowego. W ramach wzmocnienia powyższego systemu 

utworzone zostały dwa pakiety, którymi są pakiet regulacyjny Komisji 

Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów oraz pakiet 

płynnościowy Narodowego Banku Polskiego. W ramach współpracy 

Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego opracowany 

specjalny pakiet regulacyjny obejmujący: obniżenie przez Komitet 

Stabilności Finansowej buforów kapitałowych, obniżenie kapitałowego 

bufora po uprzedniej rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej, 

dopuszczenie czasowe przez Komisję Nadzoru Finansowego działalności 

banku poniżej łącznych wymogów płynnościowych i kapitałowych  

w uzasadnionych kwestiach, a także elastyczne podejście do wyceny 

wymogów, które występują w sektorze ubezpieczeniowym, przesunięcie 

wybranych nadzorczych obowiązków, przesunięcie terminu dotyczącego 

rekomendacji, a także uelastycznienie zasad odnoszących się do 

szacowania strat na ryzyko rynkowe i kredytowe. Natomiast Narodowy 

Bank Polski wprowadził tzw. pakiet płynnościowy, który ma na celu 

utrzymanie płynności w bankowym sektorze. W skład tego pakietu 

wchodzi: obniżenie bazowej stopy procentowej (z 1,5% na 1,0%), a także 

stopy rezerwy obowiązkowej (z poziomu 3,5% do 0,5%), przez co 

zwiększona zostaje płynność w bankowym sektorze, operacje REPO, 

które również dają możliwość zwiększenia płynności w omawianym 

sektorze oraz potencjalne operacje LTRO, a także podobne operacje, 

które stosowane są przez Europejski Bank Centralny
26

.  

 Piąty filar tarczy antykryzysowej stanowi program inwestycji 

publicznych. Jego celem jest utworzenie impulsu rozwojowego, a także 

wytworzenie pozytywnego wpływu na małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Do priorytetowych obszarów, które mają zwiększyć wydatki 

                                                      
25

 Strona internetowa rządu: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzy-

sowa/ochrona-zdrowia, dostęp 10 czerwca 2020 roku. 
26

Strona internetowa rządu:  https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzy-

sowa/wzmocnienie-systemu-finansowego, dostęp 11 czerwca 2020 roku. 
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inwestycyjne należy zaliczyć: infrastrukturę, modernizacje szkół  

i szpitali, transformacje energetyczne, cyfryzacje, biotechnologię  

i farmację oraz politykę ochrony środowiska. Fundusz Inwestycji 

Publicznych będzie zależał przede wszystkim od Prezesa Rady 

Ministrów
27

. 

Formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej dla osób 

samozatrudnionych 

 Pierwszą formą wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej,  

z której mogą skorzystać osoby samozatrudnione jest pożyczka. Jej 

beneficjentami są mikroprzedsiębiorstwa, które prowadziły działalność 

gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku. Pożyczka ta udzielana jest 

z Funduszu Pracy, a jej celem jest pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności. Omawianej formy wsparcia udziela starosta na 

podstawie umowy zawieranej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i do 

wysokości 5 tyś. zł, przy czym karencja w spłacie kapitału wraz  

z odsetkami występuje przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym 

pożyczka została udzielona. W drodze rozporządzenia Rada Ministrów 

może wydłużyć ten okres. Oprocentowanie pożyczki będzie miało 

charakter stały i będzie wynosić 0,05 stopy redyskonta weksli, które są 

przyjmowane przez Narodowy Bank Polski
28

.  

 Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca musi złożyć do 

powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek składa się po 

ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.  

W omawianym wniosku należy wskazać stan zatrudnienia na dzień  

29 lutego 2020 r., przy przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.  

W przypadku, gdy w czasie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki 

mikroprzedsiębiorca nie dokona zmniejszenia stanu zatrudnienia  

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w odniesieniu do stanu 

zatrudnienia istniejącego w dniu 29 lutego 2020 roku to wówczas 

pożyczka wraz z odsetkami, na wniosek pożyczkobiorcy będzie 

podlegała umorzeniu
29

. 

                                                      
27

Strona internetowa rządu: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzy-

sowa/program-inwestycji-publicznych, dostęp 11 czerwca 2020 roku. 
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 Polski Fundusz Rozwoju, dz. cyt., s. 21. 
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 Kolejną formą wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej z jakiej 

mogą skorzystać osoby samozatrudnione jest tzw. świadczenie 

postojowe. Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby 

zamieszkujące na terytorium Polski, jeżeli: są obywatelami 

Rzeczypospolitej Polskiej bądź posiadają prawo pobytu lub prawo pobytu 

o charakterze stałym na terytorium RP i są obywatelami państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), bądź są 

stronami umowy o Obszarze Gospodarczym, czy Konfederacji 

Szwajcarskiej, czy też są cudzoziemcami, którzy legalnie przebywają na 

terytorium RP
30

.  

 Świadczenie o charakterze postojowym jest wypłacane 

jednorazowo w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, które 

obowiązuje w 2020 r., tj. w wysokości 2080 zł. W przypadku, gdy suma 

przychodów wynikających z umów cywilnoprawnych, która została 

uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosek  

o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% wynagrodzenia za pracę 

o charakterze minimalnym obowiązującym w 2020 roku to wówczas 

świadczenie postojowe będzie przysługiwało w wysokości sumy 

wynagrodzeń wynikającej z tytułu wykonywania tych umów. Drugim 

wyjątkiem są osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą, którzy rozliczają się w ramach karty podatkowej  

i korzystający ze zwolnienia VAT. Powyższym podmiotom będzie 

przysługiwało świadczenie postojowe w wysokości 50% kwoty 

wynagrodzenia o charakterze minimalnym obowiązującego w 2020 r., 

czyli jego wysokość będzie wynosiła 1300 zł. Świadczenie o charakterze 

postojowym nie podlega oskładkowaniu oraz opodatkowaniu, zatem 

kwota 2080 zł bądź 1300 zł będzie kwotą netto. Dokumenty składanego 

do Powiatowego Urzędu Pracy powinny zawierać umowę w dwóch 

podpisanych egzemplarzach, wniosek o udzielenie pożyczki, formularz 

pomocy publicznej, a także kopię pełnomocnictwa, jeżeli wniosek składa 

pełnomocnik
31

. 

 Wniosek o uzyskania świadczenia postojowego osoby 

uprawnione składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a osoby, 

które wykonują umowy o charakterze cywilnoprawnym za 

                                                      
30

Strona internetowa rządu: https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-

postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza, dostęp 11 czerwca 

2020 roku. 
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pośrednictwem zamawiającego bądź zleceniodawcy. Świadczenie 

powinno zostać wypłacone niezwłocznie po ostatniej okoliczności, która 

jest niezbędna do jego przyznania. Warto podkreślić, iż powyższy 

wniosek może zostać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym dokonano 

zniesienia ogłoszonego stanu epidemii. Wniosek o świadczenie 

postojowe może być złożonym w  formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

osobistym albo podpisem zaufanym bądź w formie dokumentu 

papierowego.  Wniosek w formie dokumentu elektronicznego składa się 

za pośrednictwem profilu informacyjnego, który został utworzony  

w systemie teleinformatycznym i został udostępniony przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych
32

.  

 Wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego powinien 

zawierać: dane podmiotu uprawnionego, numer rachunku płatniczego, 

dane odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego, oświadczenie 

osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, inne 

informacje mające charakter niezbędny w ustaleniu prawa do 

świadczenia postojowego oraz podpis wnioskodawcy. Środki uzyskane 

ze świadczenia postojowego mają na celu zrekompensować utratę 

przychodów
33

. 

 Ostatnią formą wsparcia przewidzianą w tarczy antykryzysowej 

dla osób samozatrudnionych jest zwolnienie ze składek ZUS. Płatnicy 

składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako 

płatnicy tzw. małych składek przed dniem 1 lutego 2020 roku mogą 

zostać zwolnieni ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie 

społeczne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz 

Solidarnościowy, które były należne od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 

21 maja 2020 r., wykazanych w rozliczeniowych deklaracjach za ten 

okres. W omawianym przypadku zwolnienie dotyczy nie tylko 

przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników, ale dotyczy to przede 

wszystkim osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. 

przy jednoczesnym spełnieniu warunku, jakim jest prowadzenie 

                                                      
32

Strona internetowa rządu: https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-

postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza, dostęp 11 czerwca 

2020 roku. 
33
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powyższej działalności przed dniem 1 lutego 2020 r., a przychód z tej 

działalności zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który został złożony 

wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
34

 

 Generalna zasada dotycząca zwolnienia ze składek ZUS stanowi, 

iż powyższe zwolnienie z płacenia składek nie ma żadnego wpływu na 

prawa osób zwolnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,  

w tym też do emerytury. Zasada zwolnienia sprowadza się przede 

wszystkim do tego, że składki za takie podmioty będzie pokrywał budżet 

państwa. Zatem faktyczna sytuacja osób wygląda tak, jakby składki 

zostały opłacone w normalnym trybie. Wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek musi zostać przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych dokonuje zwolnienia z opłacania składek w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym została przesłana deklaracja 

rozliczeniowa bądź imienny raport miesięczny należny za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Natomiast  

w sytuacji, gdy płatnik jest zwolniony z obowiązku składania takich 

raportów to zwolnienie następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia, w którym powinna zostać opłacona składka za ostatni miesiąc 

wskazany we wniosku dotyczącym zwolnienia ze składek
35

. 

  Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego 

bądź w formie dokumentu elektronicznego, który został opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, popisem osobistym, 

podpisem zaufanym, za pomocą profilu o charakterze informacyjnym, 

który został utworzony w systemie teleinformatycznym, udostępnionym 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. We wniosku powinny być 

zawarte takie dane jak: dane płatnika składek, oświadczenie płatnika 

składek, które potwierdza  uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychodu  

z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., 

inne informacje, które są niezbędne do umorzenia składek, podpis 

wnioskodawcy. O zwolnieniu z opłacenia powyższych składek informuje 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od otrzymanej decyzji płatnikowi 

                                                      
34

 Strona internetowa rządu:  https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-ze-

skladek-ZUS-na-3-miesiace, dostęp 11 czerwca 2020 roku. 
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przysługuje prawo do złożenia wniosku skierowanego do Prezesa 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przy 

powyższym wniosku zastosowania znajdują normy prawne zawarte  

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. nr 30 poz. 168). Warte podkreślenia wymaga 

to, że w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Rada 

Ministrów w drodze rozporządzenia może określić inne okresy 

zwalniania z tytułu składek
36

.  

 Podsumowując należy stwierdzić, iż instrumenty wprowadzone  

w ramach tzw. tarczy antykryzysowej mają na celu amortyzację  

i zmniejszenie negatywnego wpływu COVID-19 zarówno na gospodarkę, 

jak i również na społeczeństwo. Pakiet rozwiązań antykryzysowych 

stanowi jeden z najbardziej kompleksowych pakietów, które zostały 

utworzone w Europie. Rozwiązania wprowadzone przez rząd 

ukierunkowane są na zachowanie jak największej ilości miejsc pracy oraz 

pomoc polskim przedsiębiorcom. Rozwiązania w ramach tarczy 

antykryzysowej, które zostały omówione w niniejszej pracy są utworzone 

przez rząd w sposób przejrzysty i nie budzą żadnych wątpliwości.  
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Abstrakt  

 Negatywne skutki pandemii Covid-19 dostrzegalne są niemal  

w każdym sektorze gospodarki. W skutek pandemii pojawiły się znaczne 

opóźnienia w realizacji zobowiązań, przez co wielu przedsiębiorców 

zmuszonych zostało do redukcji zatrudnienia. Niepewność sytuacji 

gospodarczej sprawiła, że groźba upadłości stała się coraz bardziej realna. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie najważniejszych 

aspektów oddziaływania przepisów specustaw na prawo upadłościowe  

i restrukturyzacyjne. Ramy opracowania opierać będą się na porównaniu 

dotychczas obowiązującego prawa upadłościowego i restruktu-

ryzacyjnego z najnowszymi jego zmianami. Przyjęcie perspektywy 

zarówno dłużnika na skraju bankructwa, jak i jego wierzycieli umożliwi 

dokonanie oceny realności wystąpienia masowej upadłości określonej 

mianem efektu domina.  

Słowa kluczowe:  

COVID-19, pandemia, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, 

kryzys ekonomiczny, efekt domina 

Abstract  
 Covid-19 has negative consequences for almost every sector of 

the economy. Therefore, the majority of companies are forced to reduce 

employment, there are delays in the implementation of commitments, and 

the threat of bankruptcy becomes more and more real. The aim of this 

study is to present the most important aspects of the impact of the 

provisions of polish special act providing to COVID-19 pandemic on 

insolvency and restructuring law. The framework of the study will be 

based on a comparison of the bankruptcy and restructuring law in force 
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so far with its latest amendments. Adopting the perspective of both  

a debtor on the verge of bankruptcy and its creditors will enable to assess 

the risk of mass bankruptcy, so called chains field of bankruptcy.  

Key words:  

COVID-19, pandemic, insolvency law, restructuring law, economic and 

financial crisis, chains field of bankruptcy 

 

1. Realizacja zobowiązań  

 Warunkiem prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej 

jest realizacja zasady urzeczywistnionej w rzymskiej paremii pacta sunt 

servanda
1
. Niejednokrotnie dobrowolne spełnienie świadczenia nie nastę-

puje, dlatego też państwo stwarza narzędzia do jego dochodzenia od 

dłużnika w drodze przymusu państwowego tj. egzekucji syngularnej
2
. 

Dotyczy to zarówno zobowiązań prywatnoprawnych, które kreowane są 

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego
3
, umów cywilnych, w któ-

rych występuje podmiot publiczny, kontraktujący z wykonawcami 

prywatnymi, przez co przepisy znacznie zawężają dozwolony zakres 

swobody kontraktowania tj. w trybie zamówień publicznych
4
, partner-

stwa publiczno-prywatnego
5
 czy umów o koncesję na roboty budowlane 

lub usługi
6
, a także zobowiązań o naturze publicznoprawnej takich jak 

                                                      
1
 A. Hrycaj, Pojęcia ogólne prawa restrukturyzacyjnego, [w:] System Prawa 

Handlowego, T.6, red. A. Hrycaj, Legalis, Nb. 1.  
2
 W zależności od źródła zobowiązania egzekucja ta prowadzona jest w oparciu 

o ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2020 r. 875) dalej: k.p.c., tj. art. 758- 1088 k.p.c. oraz ustawę z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

228), dalej: u.e.a. 
3
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).  

4
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 288), dalej: p.z.p.  
5
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 711), dalej: p.p.p. 
6
 Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane 

lub usługi (Dz. U z. 219 r. poz. 2020), dalej: u.k.r.b. 
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m.in. obowiązki podatkowe
7
 czy obowiązki z zakresu ubezpieczeń spo-

łecznych
8
.  

 Działania dłużnika, który uchyla się od wykonania zobowiązania, 

nie zawsze są motywowane jego złą wolą. Niejednokrotnie narastające 

zobowiązania doprowadzają podmioty do niewypłacalności lub 

zagrożenia niewypłacalnością, w którym to stanie dłużnik nie posiada 

wystarczających środków, umożliwiających mu efektywne spełnienie 

swoich zobowiązań, zgodnie z ich treścią. Opóźnienia w zaspokojeniu 

prowadza do dodatkowych roszczeń ze strony wierzyciela,  

a wynikających ze zwłoki dłużnika, w tym odpowiedzialnością 

kontraktową. Ponadto wierzyciel uprawniony będzie do dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych.  Jednakże nawet w sytuacji, gdy dłużnik 

nie doprowadził do problemów finansowych swoim celowym działaniem, 

nie uzasadnia to całkowitego pozbawienia ochrony interesów wierzycieli. 

Aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, w wielu krajach pojawiły 

się przepisy regulujące egzekucję uniwersalną niewypłacalnego dłużnika
9
 

lub regulujących postępowanie w sprawie uniknięcia upadłości na 

przedpolu niewypłacalności
10

.  

 Zjawisko upadłości, potocznie określane jest mianem 

bankructwa. Słowo to znajduje swoje korzenie w średniowiecznych 

Włoszech. Banca rotta, czyli „złamana ławka”, używana była dla 

określenia zwyczaju rozpowszechnionego wśród kupców włoskich, który 

polegał na łamaniu ław oraz niszczeniu stanowiska handlarzy, którzy nie 

wypełniali swoich zobowiązań w terminie
11

.  

 Przez długie lata upadłość łączona była z fraudalnym działaniem 

bankruta, które to klasyfikowano jako kryminalne i celowe, a więc takie, 

                                                      
7
 W zależności od przedmiotu opodatkowania do głosu dojdą właściwe ustawy 

podatkowe. Ogólne ramy dla realizacji zobowiązań fiskalnych wyznacza ustawa 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 723), 

dalej: o.p. 
8

 Ogólne ramy dla ubezpieczeń społecznych wyznacza ustawa z dnia 13 

października z 1998 r. o ubezpieczeniach społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875) oraz ustawy szczególne.  
9
 W Polsce – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2217), dalej: p.u. 
10

 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U z 2020 r. 

poz. 814), dalej: p.r. 
11

 F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, wyd. 2, Oficyna  

a Wolters Kluwer Bussines, 2009, s. 29.  
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które musi być napiętnowane
12
.  Uprawnienie do zainicjowania postępo-

wania upadłościowego przysługiwało wyłącznie wierzycielom - sam 

dłużnik uznawany był za niegodnego, aby móc korzystać  

z dobrodziejstwa uniwersalnej egzekucji, a jego działalność miała zostać 

bezwzględnie zakończona.  

 Wielki kryzys w latach 70 i jego następstwa jak krach 

największych banków amerykańskich, doprowadziły do redefinicji 

upadłości
13
. Zauważono, że niejednokrotnie stan upadłości jest niezawi-

niony przez dłużnika, ponieważ prowadził on swoją działalność rzetelnie, 

a sytuacja faktyczna, w której się znalazł, jest od niego niezależna, 

bowiem. Jest wynikiem efektu masowej upadłości. Zjawisko to zostało 

określone jako tzw. efekt domina
14

. 

 Uniwersalna egzekucja pozwala na zaspokojenie wszystkich 

wierzycieli, jednakże „ceną” za gwarancję braku dobrowolności  

w spełnianiu zobowiązań przez niewypłacalnego, jaką ponoszą 

uprawnieni do żądania świadczenia od dłużnika, jest wielce 

prawdopodobny brak pełnego zaspokojenia ich roszczeń. Natomiast 

jeżeli sytuacja upadłego pozwala na uratowanie biznesu, to dłużnik może 

w porozumieniu z wierzycielami podjąć próbę „uratowania” swojej 

sytuacji ekonomicznej, poprzez proporcjonalną redukcję ciążących na 

nim zobowiązań. Na cele te wskazują zarówno u.p. jak i u.r. Zgodnie  

z art. 3 ust. 1 p.r. celem postępowania restrukturyzacyjnego jest 

uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu 

restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,  

a w przypadku postępowania sanacyjnego — również przez 

przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych 

praw wierzycieli. Natomiast zasadą naczelną prawa upadłościowego 

zgodnie z art. 2 ust. 1 jest zaspokojenie wierzycieli, w myśl zasady par 

contictio omnium creditorum tzn. by roszczenia wierzycieli były 

zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to 

pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. 

 

                                                      
12

 Ibidem, s. 29-30. 
13

 A. Witosz, Pojęcia ogólne i zasady postępowania upadłościowego,  

[w:] System..., red. A. Hrycaj, Legalis, Nb. 5.  
14

 N. Vermunt, Introduction, [w:] Commencement of Insolvency Proceedings, 

red. D. Faber, N. Vermunt, J. Kilborn, T. Richter, Oksford 2012.  
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2. Upadłość – czyli najgorszy scenariusz  

 Pomimo liberalizacji poglądów dotyczących upadłości, należy 

zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym to na dłużniku 

ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
15
, który obwa-

rowany jest szeregiem sankcji, w tym odpowiedzialnością 

odszkodowawczą
16

, podatkową
17
, aż po sankcje karne. Uprawnionymi do 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są również wierzyciele. 

 Ogłoszenie upadłości jest czynnością procesową, skutkiem 

wydania przez sąd upadłościowy postanowienia jako następstwa 

niewypłacalności, które to zjawisko zostało zdefiniowane w art. 10 i 11 

p.u. Stan ten występuje w razie utraty zdolności do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Oczywiście nie chodzi  

o przejściowe kłopoty finansowe, ale takie, które mają charakter 

długotrwały. Za miernik normatywny do oceny stanu niewypłacalności 

przyjęto w pierwszej kolejności przesłankę płynnością, kiedy to okres 

braku płynności wynosić musi trzy miesiące. Natomiast w odniesieniu do 

podmiotów korporacyjnych ustawodawca wyodrębnił jeszcze dodatkową 

przesłankę, jaką jest ocena przez pryzmat zdolności bilansowej, jeżeli 

pasywa z tytułu zobowiązań pieniężnych przekraczają wartość majątku  

w okresie ponad 24 miesięcy
18

.  

 Obowiązek złożenia wniosku aktualizuje się więc w razie 

wystąpienia stanu niewypłacalności, a termin na jego wypełnienie wynosi 

30 dni
19

.   

3. COVID-19 a ryzyko „efektu domina”  

 Bezpośrednie lub pośrednie skutki kryzysu wywołanego 

pandemią wirusa SARS-CoV-2 odczuwalne są niemal w każdym 

sektorze gospodarki na świecie. Wobec przerwania łańcuchu dostaw, 

ograniczeń w ruchu transgranicznym, a także wprowadzanym rygorom 

związanym z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się wirusa, dalsza działalność wielu przedsiębiorstw 

została zagrożona i to z przyczyn całkowicie niezawinionych. Istnieje 

                                                      
15

 Art. 21 p.u.  
16

 M.in. art. 21 ust. 3 p.u.  
17

 Art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 695).  
18

 Art. 11 ust. 1 i 2 p.u.  
19

 Art. 21 p.u. 
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więc wielkie prawdopodobieństwo wystąpienia efektu domina, na wzór 

kryzysu z 2008 r.
20

 Powstaje więc pytanie, czy polski porządek prawny 

zna adekwatne środki dla możliwości skutecznej restrukturyzacji 

przedsiębiorców, za pomocą których dojdzie do pogodzenia dwóch 

pozostających w sprzeczności interesów tj. zagrożonego bankructwem 

oraz jego wierzycieli. Niemniej doraźność sytuacji wymaga również 

podjęcia doraźnych środków. Ocena podejmowanych rozwiązań 

legislacyjnych przez ustawodawcę polskiego możliwa jest wyłącznie 

poprzez zaprezentowanie całokształtu działań legislacyjnych podjętych  

w okresie stanu epidemii, które to dotyczą postępowań 

restrukturyzacyjnych i upadłościowych.  

4. Specustawy a upadłość 

 Epidemia COVID-19 wywołała paraliż działalności sądów  

i innych organów państwowych. Stan ten wzbudził szereg niewiadomych 

związanych z możliwością powołania się na przesłankę siły wyższej, jako 

uzasadnienia dla braku realizacji obowiązków procesowych, dochowania 

terminów prawa materialnego oraz umownych. Aby stworzyć ramy 

działalności państwa w „nowej rzeczywistości” podjęto działania 

legislacyjne o charakterze doraźnym, które w ocenie projektodawców 

miały stać się środkiem do walki z kryzysem. Pierwszym z uchwalonych 

aktów prawnych była ustawa 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
21
, która to dotychczas była trzykrotnie nowe-

lizowana specustawami w ramach pakietu ustaw tzw. Tarczy 

Antykryzysowej.  

 Przepisy Traczy 1.0
22

 przewidziały w art. 15zzs, że w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego  

                                                      
20

 N. Lefavor, The Effect of the 2009 Financial Crisis on Firm- Specific 

Bankruptcy Emergence Indicators, „Finance and Financial Management”, 

HON499 projects 10, 2017, s. 1-3.  
21

 Ustawa 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, (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875), dalej: ustawa COVID-19. 
22

 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
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z powodu COVID zawieszony został bieg terminów procesowych  

i sądowych. Pomijając jego redakcję, która może wzbudzać wątpliwości 

terminologiczne związane z tym, że pod pojęciem terminów procesowych 

rozumie się zarówno terminy sądowe, jak i ustawowe, to po pierwsze 

należy wskazać, że ustawodawca nie zawiesił ex lege samych 

postępowań. Dopiero w sytuacji, gdy dokonanie czynności procesowej 

związane będzie z wymogiem jej podjęcia bądź w terminie ustawowym, 

bądź sądowym nastąpi stan zawieszenia postępowania.  

 Największe wątpliwości wzbudza jednak sama redakcja przepisu. 

Zgodnie z jego treścią skutek ten nastąpił ex lege, w dniu wprowadzenia 

stanu epidemicznego na obszarze RP tj. począwszy od dnia 14 marca 

2020 r. Natomiast sama ustawa została uchwalona w dniu 31 marca 2020 

r. W przepisach intertemporalnych próżno szukać zastrzeżenia ich mocy 

wstecznej, a wobec obowiązującej zasady lex retro non agit, wywołano 

stan niepewności co do prawa.  

 Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  

w wyroku z dnia 22 kwietnia 2020 roku, I SA/Bk 177/20 (LEX nr 

2954313), pomimo że ww. przepis wszedł w życie z dniem 31 marca 

2020 r., to wynika z niego, że nierozpoczęcie biegu terminów, 

jak i zawieszenie terminów już rozpoczętych obowiązuje w okresie 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli więc stan zagrożenia 

epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 

dnia 14 marca 2020 r., to należy przyjąć, że od tej daty z mocy prawa 

następuje skutek wynikający z tej normy prawnej. Jednak orzeczenie to 

jasno wskazuje, że przepisy te mogą być wykładane różnie.  

 Wobec tego powstaje pytanie, czy w razie odrzucenia tezy  

o mocy wstecznej przepisów bądź braku miarodajnej regulacji w okresie 

między pierwszym przypadkiem zarażenia wirusem COVID-19 na 

terenie RP a dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, 

nastąpiło zawieszenie z mocy prawa wszystkich postępowań, w oparciu  

o przepisy, które przewidują taki skutek na wypadek wystąpienia siły 

wyższej. W okresie tym nastąpiło faktyczne ograniczanie dostępu do 

sądów, które to były wprowadzane na mocy decyzji Prezesów Sądów.  

 Argumentem przeciwko tezie o zawieszeniu ex lege wszelkich 

postępowań jest fakt, że w zasadzie nie nastąpiło całkowite zaprzestanie 

                                                                                                                        
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 568, dalej: 

Tarcza 1.0.  
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działalności sądów. To skłania wielu komentatorów ku stanowisku,  

że należy odrzucić tę tezę, a ewentualne czynności procesowe, które 

miały być dokonane w okresie od wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemiologicznego, mogą uzasadniać podstawę do przywrócenia 

terminu na jej dokonanie.  

 Wątpliwości te w przypadku postępowania upadłościowego są 

jeszcze większe, z uwagi na to, że ustawa prawo upadłościowe wyłącza 

stosowanie w jego toku przepisów procedury cywilnej o zawieszeniu 

postępowania
23

. Niemniej podkreślenia wymaga fakt, że w dotychczaso-

wych publikacjach
24
, w tym twórcy polskiej ustawy p.u. prof. Feliksa 

Zedlera
25
, pojawiały się głosy o konieczności ich stosowania, w sytuacji 

wystąpienia siły wyższej, jednak stanowisko to nie znajduje 

odzwierciedlenia w przepisach.  

 Nawet przyjęcie, że art. 35 u.p. w zw. z art. 173 k.p.c.  

dopuszczają możliwość stosowania przepisów dotyczących zawieszenia 

postępowania upadłościowego z powodu siły wyższej w toku 

postępowania upadłościowego, to należy zaznaczyć, że nie dotyczy to 

terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ ma on 

charakter prekluzyjny
26

, z sankcjami przewidzianymi za jego niedocho-

wanie.  

 Mocą Tarczy 2.0.
27

 dodano do ustawy COVID-19 z 2 marca  

2020 r. art. 15 zzra ust.1, który to przewiduje, że bieg 30-dniowego 

terminu do ogłoszenia upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 

przerwaniu, w przypadku, gdy obowiązek do jego złożenia zaistniał 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID- 19, pod warunkiem, że stan 

niewypłacalności dłużnika powstał z powodu epidemii SARS-CoV- 2. 

                                                      
23

 Art. 35 p.u.  
24

 M. Allerhand, Prawo upadłościowe. Komentarz, Bielsko-Biała 1991, s. 120;  

A. Laskowska-Hulisz, Art. 173  KPC, [w:] KPC Komentarz, red. K. Piasecki, 

2016, wyd. 7, Legalis, Nb. 2.   
25

 F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Oficyna a Wolter 

Kluwer Bussines, s. 135; S. Gurgul, Art. 35, [w:] Prawo upadłościowe. 

Komentarz, (red.) S. Grugul, Legalis, Nb. 2.  
26

 J. Kurczala-Jankowska, Postępowanie w przedmiocie upadłości, [w:] 

System..., red. A. Hrycaj, Legalis, Nb. 3- 9.  
27

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2, (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875), dalej: Tarcz 2.0. 
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Ułatwieniem dla wypełnienia tego warunku jest fakt, że ustawodawca 

zabezpieczył interesy dłużników poprzez wprowadzenie domniemania 

prawnego, w myśl którego zaistnienie stanu niewypłacalności w okresie 

epidemii uważa się za powstałe z powodu COVID-19.  

 Przedłużeniu legły również wszystkie inne terminy przewidziane 

w prawie upadłościowym, których rozpoczęcie biegu uzależnione jest od 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 15zzra ust. 2 

ustawy COVID-19 zostają one wydłużone o liczbę dni pomiędzy dniem 

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości a ostatnim dniem, w którym 

wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1 p.u., lub 

odpowiednio art. 21 ust. 2a p.u.  

 Wydłużenie terminów obejmuje również termin wskazany  

w art. 131a p.u., w sytuacji, kiedy postępowanie restrukturyzacyjne nie 

zakończyło się powodzeniem. 

 Kolejna odsłona Tarczy Kryzysowej tzw. Tarcza 3.0
28

 włączyła 

w zakres tzw. spraw pilnych postępowanie restrukturyzacyjne oraz 

upadłościowe (art. 14a ust. 4 pkt 17 i 17a ustawy COVID-19). 

W związku z tym, sądy upadłościowe będą rozpatrywać sprawy  

o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu 

tego postępowania, a także sprawy o ogłoszenie upadłości oraz 

prowadzone po jego ogłoszeniu. Zmianę tę należy zaaprobować wobec 

faktu, że skuteczne wszczęcie jednego z postępowań zabezpiecza 

niewypłacalnego przed sukcesją uniwersalną. Tarcza 3.0. uchyliła przepis 

art. 15zzs wprowadzony Tarczą 1.0., a tym samym z dniem 23 bądź 24 

maja
29

 rozpoczęły swój bieg wszelkie terminy ulegające dotychczaso-

wemu zawieszeniu.  

                                                      
28

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań  

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (Dz.U. z 

2020 r. poz. 875), dalej: Tarcza 3.0.  
29

 Ustawa przewiduje, że wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które miało 

miejsce w dniu 23 maja 2020 r. Niemniej wiele sporów w doktrynie wywołuje 

określenie miarodajnego sposobu dla obliczenia momentu początkowego. 

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 

2020 r. poz. 875) jeżeli ustawa, (...) oznacza termin nie określając sposobu jego 

obliczania, stosuje się  przepisy poniższe. Wobec tego zgodnie z art. 111 § 2 

Kodeksu Cywilnego jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest 

pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to 

zdarzenie nastąpiło. 
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5. Ocena rozwiązania  

 Jak wskazuje wspólny komunikat autorów projektu tj. Komisji 

ds. reformy nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych wraz z zespołem Ministerstwa Sprawiedliwości
30
, rozwią-

zania te dają możliwość, aby przedsiębiorcy zyskali dodatkowy czas na 

wyjście z trudności. Opóźnienie terminu na złożenie wniosku  

o ogłoszenie upadłości, w ocenie projektodawców spowoduje,  

że w najtrudniejszym okresie będą miały szansę na walkę o polepszenie 

swojej sytuacji i powrót do normalnej działalności. Za wzór podawano 

m.in. Niemcy, gdzie zawieszono postępowania insolwencyjne aż do 

końca września 2020 r. Przyjęcie domniemania prawnego przerzuca więc 

obowiązek dowodzenia na wierzycieli.  

 Nie ulega wątpliwości, że przewidziane rozwiązanie może 

zapobiec upadłość przedsiębiorców, którzy będą dotknięci efektem 

domina. Jednak uzasadnione wątpliwości wzbudza domniemanie prawne 

zawarte w art. 15 zzra wobec brzmienia przesłanek niewypłacalności, 

które oceniane są w skali 3 lub 24 miesięcy. Czy zatem przepis ten 

dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy przyczyną upadłości jest COVID-19, 

czy również w odniesieniu do sytuacji, kiedy stan epidemii stanowił 

przysłowiowy „gwóźdź do trumny”? Wobec redakcji art. 15 zzra ust. 1 

Tarczy 2.0. możliwe są różne interpretacje, a więc również ta,  

że COVID-19 nie ma mieć wyłącznego wpływu na aktualizację stanu 

niewypłacalności. Wielu nielojalnych dłużników może podjąć próbę 

wykorzystania tego przywileju dla realizacji swoich partykularnych 

interesów.  

 Niezależnie od powyższego, przepis ten wprowadza duże ryzyko 

związane z niepewnością co do możliwości skorzystania z domniemania 

prawnego tam zawartego. Jego wprowadzenie doprowadziło do zmiany 

rozkładu ciężaru dowodu. Takie rozwiązanie umożliwia nielojalnym 

dłużnikom na manipulacje w zakresie określenia chwili, w której 

aktualizuje się obowiązek zgłoszenia wniosku na podstawie art. 21 ust. 1 

p.u. Obciążenie wierzycieli wymogiem obalenia domniemania prawnego 

zawartego w art. 15 zzra ust. 1 jest znacznie utrudnione. Przez cały okres 

obowiązywania ustawy p.u., ustalenie miarodajnej chwili dla powstania 

obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość, nastręczało wiele problemów 

                                                      
30

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/firmy-zyskaja-ochrone-przed-

upadloscia dostęp na: 24 maj 2020 r.  
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praktycznych, czego wyrazem są liczne orzeczenia sądów
31

. W praktyce 

często wiązało się to z koniecznością powoływania biegłych z zakresu 

ekonomii, rachunkowości czy finansów. Nadzwyczajność sytuacji może 

doprowadzić do liberalnej wykładni w tej mierze, a w konsekwencji 

zwiększyć ryzyko nadużyć.  

 Ponadto dodatkowy czas może stanowić usprawiedliwienie dla 

nielojalnych przesunięć majątkowych podejmowanych ze szkodą dla 

masy upadłości, które będą argumentowane jako podejmowane próby 

uzdrowienia sytuacji finansowej, a co w konsekwencji uniemożliwi 

ich ocenę przez pryzmat przepisów wprowadzających podstawę dla 

uznania ich bezskuteczności albo nieważności. Faktyczne 

uniemożliwienie anihilacji czynności podejmowanych ze szkodą dla 

wierzycieli jest sprzeczne z celem ustawy p.u.  

 Pozytywnie należy ocenić art. 15 ust. 2 zzra.  Przepis ten może 

faktycznie zmniejszyć powyższe wątpliwości, gdyż na jego mocy 

wydłużone zostały wszelkie terminy, których obliczanie uzależnione jest 

od wszczęcia postępowania upadłościowego m.in.  przewidziane w art. 

125-128 czy 130 p.u. uprawnienie do anihilacji czynność prawnej 

zdziałanej ze szkodą dla masy upadłości. Jednak przepis ten nie daje 

oczekiwanego standardu ochrony praw wierzycieli. Samo wydłużenie 

terminów do wzruszenia bądź unieważnienia takiej czynności prawnej, 

nie stanowi pełnej gwarancji, z uwagi na wskazaną już możliwość ich 

zakwalifikowania, jako działań podejmowanych w celu ratowania 

przedsiębiorstwa, które to w sytuacji nadzwyczajnej z pewnością 

odbiegają od ugruntowanych standardów. Niemniej powyższe oceny 

należą do zakresu dyskrecjonalnej władzy sędziów.  

6. Gdy nie ma już wyjścia 

 Jeżeli sytuacja ekonomiczna nie pozwala na uratowanie 

prowadzonej działalności, korzystając z dodatkowego czasu, warto 

zapoznać się ze zmianami, jakie przyniósł rok 2020 w prawie 

upadłościowym
32
. Dotychczas upadłość zazwyczaj wiązała się ze sprze-

dażą poszczególnych części przedsiębiorstwa, często po cenach daleko 

                                                      
31

 W bazie Legalis udostępnionych jest 1806 orzeczeń sądów powszechnych do 

art. 21 p.u.  
32

 Niniejsze zmiany są następstwem wejścia w życie ustawy nowelizującej prawo 

upadłościowe tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 

upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2020 r. poz. 288).  
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odbiegających od obecnych na rynku
33

. To legło u podstaw nowelizacji 

instytucji dotychczas mało popularnej tzw. pre-pack, która ma umożliwić 

zachowanie przedsiębiorstwa upadłego
34
. Upadłość przygotowawcza ma 

tę zaletę, że pozwala na uzyskanie ze sprzedaży przedsiębiorstwa ceny na 

dzień sprzed złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Instytucja ta 

ułatwia sprawne przeprowadzenie procedury upadłościowej. Uczestnik 

postępowania upadłościowego składając wniosek o zatwierdzenie 

warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika, zobowiązany jest do 

przedstawienia opisu i oszacowania oferty
35
. W interesie dłużnika często, 

co do zasady, nie leży uzyskanie jak najwyższej ceny ze sprzedaży. 

Z oczywistych względów, niższa cena ułatwia znalezienie potencjalnego 

inwestora. Celowe zaniżenie ceny dokonywane jest ze szkodą dla 

pozostałych wierzycieli, wobec wyjścia z masy upadłości znacznego 

aktywu majątkowego upadłego. Sąd oceniając zasadność ceny 

oszacowania, nie może powołać biegłego, z wyjątkiem sytuacji 

przedstawionej w art. 56b ust. 1, kiedy sprzedaż dokonywana jest na 

rzecz osoby bliskiej dłużnikowi (art. 128 p.u.). Wobec tego istnieje 

ryzyko sprzedaży z pokrzywdzeniem wierzycieli, co pozostaje  

w sprzeczności z naczelną zasadą postępowania upadłościowego 

wyrażoną w paremii par condicio omnium creditorum. Możliwość 

kwestionowania przez wierzycieli warunków sprzedaży pojawia się, 

dopiero gdy wydane zostanie postanowienie o ich zatwierdzeniu. Jednak 

pole działania ograniczone jest do kwestionowania ex post prawidłowości 

tego postanowienia, a w połączeniu z ograniczonym dostępem do akt 

postępowania (art. 228 p.u.) i krótkim terminem na złożenie zażalenia -  

7 dni, może okazać się niemożliwym. Wyłączna kompetencja do 

kwestionowania warunków sprzedaży leży po stronie syndyka (art. 56h 

p.u.).  

 W marcu tego roku zaczęły obowiązywać również nowe przepisy 

dotyczące upadłości konsumenckiej, z której mogą również korzystać 

przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. 

Przyjęte rozwiązanie normatywne jest rewolucyjne
36

, bowiem celem tego 

                                                      
33

 Ogólną zasadą na gruncie prawa upadłościowego była sprzedaż 

przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka w całości, zgodnie z art. 316 p.u. 

Jednak nie gwarantowało to uzyskania ceny konkurencyjnej.  
34

 N. Frosztęga, B. Sierakowski, Przygotowana likwidacja (pre-pack) po 

nowelizacji, „M. Pr. Bankowego”, 2019/12, s. 89-102.  
35

 Art. 56a ust. 3 p.u.  
36

 K. Michalak- Abram, Zagadnienie europeizacji postępowania oddłużeniowego 

osób fizycznych, Legalis, el.  
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postępowania nie jest zaspokojenie w jak największym stopniu 

wierzycieli, lecz oddłużenie osoby fizycznej
37
. W ramach tego postępo-

wania nie obowiązują negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości
38

,  

a także możliwe jest oddłużenie nawet dla nielojalnych dłużników, którzy 

w sposób umyślny i celowy doprowadzili do swej niewypłacalności. 

Tak liberalne podejście ustawodawcy może istotnie wpłynąć na 

bezpieczeństwo obrotu, a w obecnej sytuacji doprowadzić do ciągu 

upadłości. Wobec umorzenia długów znacznej liczby kontrahentów, 

którzy korzystać będą z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, istnieje 

ryzyko, że lojalni przedsiębiorcy prowadzący działalność na większą 

skalę sami wpadną w kłopoty, które doprowadzą ich na skraj bankructwa. 

7. Zagraniczni kontrahenci  

 Będąc wierzycielem zagranicznego przedsiębiorcy, który 

prowadzi swoją działalność na terenie RP, warto nie tracić z pola 

widzenia możliwości wszczęcia krajowego postępowania wtórnego
39

, 

wobec zagranicznego upadłego. Wierzyciele w postępowaniu głównym  

z pewnością będą chcieli włączyć do masy upadłości wszelkie aktywa 

bankruta. Poprzez wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego 

krajowi wierzyciele zagranicznego bankruta uzyskają zaspokojenie  

z majątku, który znajduje się na terytorium RP. Dzięki temu zmniejszą 

koszty związane z dochodzeniem należności w zagranicznym 

postępowaniu upadłościowym.   

8. Uproszczona restrukturyzacja 

 Aby umożliwić szybkie uzdrowienie złej sytuacji ekonomicznej, 

w  najnowszej specustawie tzw. Tarczy 4.0., ustawodawca wprowadził 

nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego
40

. Akt ten został już 

uchwalony. Zgodnie z art. 15 Tarczy 4.0. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

podmiot, który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę  

o sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem przygotowania 

propozycji układowych na podstawie art. 210 p.r. uprawniony jest do 

                                                      
37

 Art. 1 ust. 2 p.u.  
38

 Uchylony został art. 491
4
 §1 p.u.  

39
 Art. 405 p.u. 

40
 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustawy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1086), dalej: Tarcza 4.0. 
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samodzielnego zgłoszenia wniosku o obwieszczenie o otwarciu 

postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym. Przepisy przewidują znaczne przyspieszenie procedury 

układowej, ponieważ dzień układowy nie może przypadać w terminie 

późniejszym niż 7 dni po dniu publikacji obwieszczenia (art. 16 ust. 2 

Tarczy 4.0.). Dłużnik uzyska zabezpieczenie przed sukcesją syngularną 

(art. 16 ust. 3 pkt 1 i 2 Tarczy 4.0). Przepisy przewidują również 

zabezpieczenie sfery kontraktowej poprzez ochronę przed 

wypowiedzeniem umów, które mogą stanowić podstawę dla prowadzonej 

działalności, takich jak np. najem czy dzierżawa. Ponadto rozwiązanie to 

przewiduje ograniczenie dopuszczalności redukcji zobowiązań poprzez 

potrącenie. Dłużnik zachowa również zarząd nad majątkiem, poza 

czynnościami niosącymi ze sobą znaczne ryzyko gospodarcze (art. 22 

Tarczy 4.0.).  W ciągu 4 miesięcy od otwarcia postępowania dłużnik 

powinien złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – 

w przeciwnym przypadku postępowanie zostanie umorzone z mocy 

prawa. 

9. Ocena projektowanego rozwiązania 

 Projekt na etapie prac legislacyjnych w Sejmie spotkał się  

z liczną krytyką m.in. ze strony Związku Bankowców Polskich. 

Przedstawione argumenty krytyczne nie są pozbawione słuszności. 

Podstawowe wątpliwości budzi fakt, że niniejsze rozwiązanie,  

poza możliwością skorzystania z niego w ograniczonych ramach 

czasowych, w zasadzie nie uzależnia jego wszczęcia od wystąpienia 

problemów wywołanych stanem epidemii.  

 Zastrzeżenie to per se może uchodzić za argument zbyt słaby, 

aby stanowić uzasadnioną krytykę nowego trybu postępowania, z uwagi 

na ograniczone ramy czasowe jego obowiązywania. Niemniej, po 

uwzględnieniu wszystkich konsekwencji płynących z zastosowania tych 

przepisów, staje się on wielce istotnym. 

 Po pierwsze należy wskazać, że rozwiązanie to daleko odbiega 

od ogólnych zasad postępowania restrukturyzacyjnego, jakimi są jawność 

oraz równość stron, połączona z ochroną słusznych praw wierzycieli. 

Przyznanie pełnej władzy dłużnikowi nad przebiegiem postępowania, jest 

o tyle zaskakująca, że postępowanie to toczy się w zasadzie bez czynnika 

adiudykacyjnego. Co prawda, zawarcie prywatnoprawnego układu nie 

jest rozwiązaniem „egzotycznym”, ponieważ spotykane jest  

w ustawodawstwach wielu krajów, to jednak w ramach tego 
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postępowania ustawodawca w pełni zrezygnował z nadzoru, a przyznał 

uczestnikom jego postępowania kompetencje na kształt uprawnień 

sądowych organów postępowań restrukturyzacyjnych.  

 Powołany w postępowaniu nadzorca układu ma znacznie szersze 

kompetencje, niż dotychczas wynikało to z przepisów ustawy prawo 

restrukturyzacyjne. Jak wskazano, nie podlega ani nadzorowi sędziego-

komisarza oraz sądu, a nawet wierzycieli. Ponadto w jego rękach 

kumulują się uprawnienia właściwe zarówno dla bezstronnego sędziego-

komisarza, jak i rady wierzycieli, która ma za zadanie zabezpieczyć 

interesy wierzycieli.  

 Najwięcej zastrzeżeń wywołuje jednak fakt, że nadzorca układu 

wybierany jest przez dłużnika, który zawiera z nim umowę. Dochodzi 

więc do swoistego zaprzeczenia roli organów postępowania 

restrukturyzacyjnego, których zadaniem jest podejmowanie działań 

w taki sposób, aby zabezpieczyć wszystkie podlegające ochronie prawnej 

interesy. W sytuacji jednak kiedy to nadzorca jest zatrudniony przez 

dłużnika, otwiera to drogę do preferencji partykularnego interesu 

dłużnika, z pominięciem wierzycieli.  

 Motywem dla podjęcia działań legislacyjnych ustawodawcy 

krajowego
41

, jest obowiązek wdrożenia przez państwa członkowskie 

celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023  

z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji 

zapobiegawczej
42
. Niemniej przyjęte rozwiązania w zasadzie zaprzeczają 

istocie dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Zgodnie z motywem  

85 dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej niezbędne 

jest utrzymanie i zwiększenie przejrzystości i przewidywalności 

postępowań. Ponadto, w myśl motywu 87 państwa członkowskie 

powinny zapewnić, aby osoby zawodowo zajmujące się restrukturyzacją, 

                                                      
41

 Na co sam wskazuje projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy o 

dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 

płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o 

zmianie niektórych innych ustawy, Druk nr 382, s. 16. 
42

 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 

czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia 

długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków 

zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, 

niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 

2017/1132, dalej: dyrektywa w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, 

ECLI:EU: L:172/18.  
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upadłością i umorzeniem długów powoływane były przez organy sądowe 

lub administracyjne (zwane dalej „nadzorcami”). I co najważniejsze, 

zgodnie z motywem 89 nadzorcy powinni podlegać mechanizmom 

nadzorczym i regulacyjnym, które powinny obejmować skuteczne środki 

dotyczące rozliczalności nadzorców, którzy nie dopełnili swoich 

obowiązków. Mając na uwadze ukształtowane ramy procedury 

uproszczonej restrukturyzacji, należy więc uznać za nietrafiony argument 

projektodawcy, jakoby było ono wzorowane na przepisach dyrektywy  

w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej.  

10. Podsumowanie  

 Niewątpliwie rozwiązania przyjęte w przepisach pakietu 

specustaw tzw. tarczy antykryzysowej dają czas. Ten, którego zazwyczaj 

nie ma upadły. Dlatego też przedsiębiorcy na skraju upadłości powinni 

podjąć wszelkie działania, które mogą uzdrowić biznes. Warto również 

rozważyć dopuszczalność skorzystania z postępowań restruktury-

zacyjnych, o ile spełnione są przesłanki przewidziane w p.r. 

Proponowana zmiana w zakresie postępowania restrukturyzacyjnego 

przewidzianego w Tarczy 4.0 w ocenie projektodawcy umożliwić ma 

szybsze i efektywniejsze zawarcie układu, z zapewnieniem ochrony 

słusznych praw wierzycieli. Zmiana ta ma obowiązywać w okresie, który 

ocenia się jako czas oddziaływania negatywnych skutków 

ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii COVID-19. 

 Należy podkreślić, że wyłączenie obowiązku złożenia wniosku  

o ogłoszenie upadłości na mocy art. 15 zzra Tarczy 3.0, nie chroni 

dłużnika przed egzekucją syngularną. Dlatego też, w celu ochrony przed 

upadłością, do której może doprowadzić egzekwowanie przez każdego 

z indywidualnych wierzycieli swoich roszczeń od dłużnika, koniecznym 

wydaje się podjęcie działań restrukturyzacyjnych, zwłaszcza wobec 

ułatwień, jakie przewidziano w Tarczy 4.0.  

 Najistotniejszym pytaniem pozostaje to, czy uda się skutecznie 

uniknąć efektu domina, który może wywołać pandemia COVID-19.  

Z pewnością z punktu widzenia gospodarki i wielu przedsiębiorców 

oczekiwana jest podpowiedź twierdząca. Jednak, jak wskazano  

w niniejszym artykule, aby zapobiec bankructwu, wymagane jest 

podjęcie aktywnych działań, w oparciu o wszelkie dostępne instrumenty 

prawne ukształtowane w polskim porządku prawnym. Z pewnością 

bierność i oczekiwanie na regulację, która uzdrowi działalność jest 

zachowaniem co najmniej nieprofesjonalnym.  
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 Przyjmowanie doraźnych rozwiązań nie uprawnia do tworzenia 

przepisów, które w zasadzie przeczą dotychczasowemu kształtowi 

rozwiązań systemowych oraz godzą nie tylko w podstawowe zasady 

postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ale również  

w konstytucyjnie chronioną wartość, jaką jest wymóg zapewnienia 

bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ryzyko, które jest wpisane 

w projektowany tryb postępowania restrukturyzacyjnego, może przynieść 

jeszcze więcej szkód, z uwagi na łatwą drogę do pokrzywdzenia 

wierzycieli, których udział w niniejszym postępowaniu jest marginalny. 

Niemniej dla uczciwych dłużników jest to rozwiązanie ułatwiające 

sprawne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, jednak 

cena, jaką może przynieść - dla bezpieczeństwa obrotu - stosowanie tych 

przepisów, wydaje się zbyt duża.  

 Analogiczne konstatacje należy podnieść w odniesieniu do 

zawieszenia terminów powiązanych z upadłością, a także terminów 

sądowych. Szereg kontrowersji wywołuje obecnie to, w jaki sposób 

należy liczyć terminy, a także czy w dniu wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemicznego nastąpiło zawieszenie postępowań ex lege,  

co z pewnością nie sprzyja pewności prawa, w niepewnej sytuacji jaka 

występuje obecnie. 

 Z pewnością pełna ocena obecnej sytuacji będzie możliwa 

dopiero z dystansu czasu. Niemniej, wprowadzanie regulacji, które i tak 

w sytuacji niepewności, pogłębiają ją, z pewnością daleko odbiega od 

konstytucyjnie zagwarantowanej pewności prawna.   
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Najem lokali użytkowych w czasie trwania  

epidemii COVID-19 

Rental of Commercial Premises During the COVID-19 Epidemic 

 

Abstrakt  
 Epidemia COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze 

sprawiły, ze zarówno wynajmujący jak i najemcy lokali użytkowych 

zlokalizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 („Centra Handlowe”)
 
znaleźli się w trudnej  

i niespotykanej dotąd sytuacji.   

 Ustawodawca polski uznał, że sytuacja ta wymaga ingerencji 

państwa w stosunki prawne istniejące między profesjonalnie działającymi 

podmiotami, na podstawie których doszło do oddania do używania 

powierzchni w Centrach Handlowych. Sposobem rozwiązania przez 

ustawodawcę omawianych problemów miało być czasowe wygaśnięcie 

wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu.   

 W niniejszym artykule przedstawione zostały ograniczenia 

związane z prowadzeniem określonych rodzajów działalności 

gospodarczej przez najemców lokali użytkowych oraz wątpliwości 

dotyczące skutków prawnych czasowego wygaśnięcia wzajemnych 

zobowiązań strony umowy najmu. Podjęte zostały również rozważania 

dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na relacje biznesowe pomiędzy 

stronami umów najmu w Centrach Handlowych. 

Słowa kluczowe:  
COVID-19, najem, centra handlowe, lokale użytkowe 

Abstract  
 The epidemic of COVID-19 and the related economic effects 

have put both lessors and lessees of commercial premises located in 
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commercial facilities with a sales area of over 2.000 sq. m. ("Shopping 

Centres") in a difficult and unprecedented situation.   

 The Polish legislator considered that this situation requires state 

interference in the legal relations existing between professional entities, 

on the basis of which space in Shopping Centres has been handed over 

for use. The way the legislator solved the discussed problems was to be  

a temporary expiry of mutual obligations of the parties to the lease 

agreement.  

 This article presents restrictions related to the performance of 

certain types of business activities by lessees of commercial premises and 

doubts about the legal consequences of temporary expiry of mutual 

obligations of a party to a lease. It also considers the impact of the 

epidemic of COVID-19 on business relations between the parties to lease 

agreements in the Shopping Centres. 

Key words:  

COVID-19, rent, shopping centres, commercial premises 

 

Wstęp 

 W okresie trwania epidemii COVID-19 wielu przedsiębiorców 

znalazło się w zupełnie nowej rzeczywistości wywołanej zarówno 

panującą sytuacją epidemiczną jak i licznymi zmianami 

ustawodawczymi, które z założenia miały na celu zapobiec dalszemu 

rozprzestrzenianiu się epidemii oraz „przywrócić normalność” lub 

przynajmniej zminimalizować negatywne skutki wywołane epidemią. 

Wymagało to od przedsiębiorców podjęcia szeregu zmian 

organizacyjnych, jak również zmiany szeroko rozumianej strategii 

biznesowej. 

 Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problemów z jakimi 

przyszło się mierzyć zarówno wynajmującym, jak i najemcom lokali 

użytkowych, w szczególności zlokalizowanych w obiektach handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (dalej „Centra Handlowe”) 

oraz próba oceny przyjętych w tym zakresie rozwiązań ustawodawczych  

i ich potencjalnych następstw na płaszczyźnie prawno-biznesowej. 

 



D. Lubowiecki: Najem lokali użytkowych w czasie trwania epidemii COVID-19 

561 

 

Ograniczenia związane z prowadzeniem określonych rodzajów 

działalności gospodarczej 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego („Rozporządzenie z 13 marca 2020 roku”) 

oprócz wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego 

przewidywało również istotne ograniczenia dotyczące prowadzenia 

określonych rodzajów działalności gospodarczej
1
. Wśród nich znalazł się 

m.in. zakaz prowadzenia działalności: 

1) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków oraz 

napojów gościom siedzącym przy stołach lub dokonującym 

samodzielnie wyboru potraw z wystawionego menu, jeżeli miały 

być one spożywane na miejscu (z wyjątkiem przygotowywania  

i podawania posiłków i napojów na wynos), 

2) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, 

3) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury  

i rozrywki, 

4) związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, 

5) związanej z projekcją filmów, 

6) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów, 

7) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych, 

turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, oraz 

8) związanej z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn 

internetowych). 

 Rozporządzenie z 13 marca 2020 roku wprowadziło również  

w Centrach Handlowych czasowe ograniczenia: 

1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których 

przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami 

tekstylnymi, odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, 

meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-

telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, a także 

artykułami piśmiennymi i księgarskimi, 

2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej. 

                                                      
1

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 III 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego (Dz. U. poz. 433). 
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 Wskazane powyżej ograniczenia były wielokrotnie 

modyfikowane kolejnymi rozporządzeniami, które wprowadzały nowe 

restrykcje a następnie prowadziły do ich stopniowego łagodzenia,  

aż wreszcie całkowitego zniesienia. Uogólniając można wskazać,  

że w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Centrach Handlowych 

wprowadzony został generalny zakaz handlu detalicznego oraz zakaz 

prowadzenia większości działalności usługowych oraz usług i handlu na 

tzw. wyspach handlowych. Nadal jednak otwarte były w Centrach 

Handlowych m.in. sklepy spożywcze, apteki, placówki bankowe, 

drogerie itp.
2
 

 Całkowite czasowe zamknięcie działalności bez wątpienia 

wiązało się dla najemców lokali w Centrach Handlowych ze znacznymi 

stratami spowodowanymi czasowym brakiem przychodów ze sprzedaży 

lub usług. Stan ten mógł więc generować konflikty pomiędzy najemcami 

oraz wynajmującymi powierzchnie w Centrach Handlowych, zwłaszcza 

w odniesieniu do kwestii związanych z obowiązkami najemcy do 

ponoszenia opłat wynikających z umowy najmu, takich jak czynsz, opłaty 

eksploatacyjne, opłaty za media itp. pomimo niemożliwości prowadzenia 

w tym czasie działalności na powierzchni będącej przedmiotem najmu. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo wspomnianych powyżej 

ograniczeń Centra Handlowe nadal funkcjonowały i generowały znaczne 

koszty związane m. in. z ich zarządzaniem, obsługą, konserwacją 

urządzeń i utrzymaniem porządku w obiekcie. 

 Ustawodawca uznał, że taka sytuacja wymaga jego ingerencji  

w zawarte między stronami umowy najmu i w ustawie z dnia 2 marca 

2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Tarcza 1.0”) uregulował 

kwestie rozliczeń pomiędzy nimi
3
. Pierwotnie projekt ustawy o zmianie 

Tarczy 1.0 zakładał, że w przypadku, gdy działalność najemcy 

powierzchni w Centrum Handlowym w okresie obowiązywania stanu 

                                                      
2
 Możliwość funkcjonowania w Centrach Handlowych tego rodzaju działalności 

wynikała wprost z § 8 ust. 1 pkt 1) obowiązującego wówczas Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 IV 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 

U. poz. 658). 
3
 Ustawa z dnia 2 III 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374). 
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zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii została zakazana lub 

ograniczona na podstawie wydanych przepisów prawa, a najemca 

działalności tej nie prowadzi, wysokość czynszu za ten okres ulega 

obniżeniu o 90% w stosunku do czynszu przysługującego 

wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewidywała 

korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu („Projekt 1.0”)
 4
. 

 W uzasadnieniu Projektu 1.0 odnosząc się do propozycji 

obniżenia czynszu najmu o 90% wskazano, że „Zmiana okoliczności 

wywołana wprowadzeniem zakazu działalności w dużych obiektach 

handlowych, jako nagła i całkowicie niezależna od stron, uzasadnia 

znaczące zmniejszenie czynszu w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii”
5
. W ocenie ustawodawcy z jednej 

strony obniżka ta miała uwzględniać fakt, że wynajmujący nie może 

przeznaczać powierzchni na aktywne wykonywanie określonych 

rodzajów działalności, lecz może np. przechowywać czy zapewniać 

ochronę mienia najemcy, z drugiej zaś strony najemca nie prowadząc 

działalności nie osiąga żadnych związanych z nią przychodów,  

co w przypadku przedłużającego się czasu trwania zakazu może 

negatywnie wpłynąć na jego płynność finansową. Obniżenie zatem 

czynszu najmu o 90% „ma na celu zapewnienie sprawiedliwego 

rozłożenia ciężarów między stronami umowy najmu wynikającymi ze 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”
6
. 

 Ostatecznie jednak wycofano się z przedstawionej powyżej 

propozycji i autopoprawką do Projektu 1.0. zaproponowano nowe 

rozwiązanie, przewidujące czasowe wygaśnięcie wzajemnych 

zobowiązań stron umowy najmu
7
. 

                                                      
4
 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 299. 
5
 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 299, s. 35. 
6
 Ibidem. 

7
 Autopoprawka do przekazanego dnia 26 III 2020 r. rządowego projektu ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 299-A. 
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Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu 

 Zgodnie z brzmieniem art. 15 ze. ust. 1 Tarczy 1.0 „W okresie 

obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
 

zgodnie  

z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron 

umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą 

dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy)”. 

 Na tle wskazanego przepisu pojawiły się istotne wątpliwości 

związane z wykładnią konstrukcji prawnej „czasowego wygaśnięcia 

wzajemnych zobowiązań stron umowy”. Część autorów wskazywała, że 

na mocy omawianego przepisu doszło do wygaśnięcia umów najmu
8
. 

Stanowisko to należy jednak zdecydowanie odrzucić i przyjąć,  

że skutkiem omawianego przepisu jest wygaśnięcie zobowiązań, do 

których strony umowy najmu względem siebie się zobowiązały, przy 

czym sama umowa pozostaje nadal ważna. Za taką wykładnią przemawia 

zarówno literale brzmienie omawianego przepisu, jak i treść art. 15 ze 

ust. 2 Tarczy 1.0, z którego wynika uprawnienie najemcy do złożenia 

wynajmującemu woli „przedłużenia” obowiązywania umowy, a nie 

„ponownego jej zawarcia”. Wygaśnięcie umów najmu prowadziłoby 

również do szeregu innych konsekwencji prawnych, takich jak np. utrata 

tytułu prawnego najemcy do zajmowanej powierzchni w Centrum 

Handlowym, a co za tym idzie, obowiązek jej wydania wynajmującemu – 

z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić można jednak, że nie takie 

było racio legis wprowadzonych rozwiązań prawnych.  

 Większe trudności interpretacyjne wiążą się natomiast  

z ustaleniem zakresu zobowiązań stron, które czasowo wygasły na skutek 

wprowadzenia omawianego przepisu. Pojawia się bowiem pytanie, czy 

wygasły wszystkie zobowiązania stron, czy tylko zobowiązania mające 

charakter zobowiązań wzajemnych. Na treść umowy najmu powierzchni 

Centrum Handlowego nie składa się bowiem jedynie zobowiązanie 

wynajmującego do udostępnienia przedmiotu najmu w zamian za zapłatę 

umówionego czynszu, ale również wiele innych dodatkowych 

zobowiązań, takich jak m.in. zobowiązanie do ponoszenia opłat 

eksploatacyjnych, mediów czy zobowiązanie najemcy do dostarczenia 

wynajmującemu uzgodnionego zabezpieczenia np. w formie gwarancji 

                                                      
8
 Zob. https://www.beck.pl/wygasniecie-umowy-najmu-w-centrach-handlowych/ 

(dostęp: 29 VI 2020 r.). 



D. Lubowiecki: Najem lokali użytkowych w czasie trwania epidemii COVID-19 

565 

 

bankowej lub dokumentu poświadczającego jej przedłużenie  

(w przypadku jej wygaśnięcia w chwili trwania najmu). 

 Praktyka poszła w kierunku (zdaje się słusznym), że skoro 

wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, to należy do nich 

zaliczyć wszystkie zobowiązania do których strony umowy względem 

siebie się zobowiązały, tj. w szczególności: ze strony wynajmującego – 

zobowiązanie do udostępnienia przedmiotu najmu, natomiast po stronie 

najemcy – zobowiązanie do zapłaty czynszu, opłat eksploatacyjnych oraz 

dostarczenia nowej lub przedłużonej gwarancji. 

 Inną kwestią rodzącą istotne wątpliwości interpretacyjne jest 

zakres najemców objętych dyspozycją art. 15 ze ust. 1 Tarczy 1.0  

Z treści tego przepisu wynika bowiem, że wygasają wzajemne 

zobowiązania stron umowy, przez którą dochodzi do oddania do 

używania „powierzchni handlowej”. Należy podkreślić, że w Centrach 

Handlowych oddawane w najem są jednak nie tylko powierzchnie 

handlowe, ale również powierzchnie usługowe, magazynowe czy też tzw. 

wyspy handlowe.  

 Analiza uzasadnienia Tarczy 1.0 prowadzi do wniosku,  

że intencją ustawodawcy było objęcie treścią omawianego przepisu nie 

tylko powierzchni handlowej, ale również pozostałych powierzchni 

Centrum Handlowego. Ustawodawca wskazał bowiem w uzasadnieniu, 

że „Zmiana dotyczy wszystkich objętych zakazem prowadzenia 

działalności wynajmujących powierzchnię w obiektach handlowych,  

w tym np. lokale czy tzw. wyspy. Warunkiem obniżenia czynszu jest 

objęcie najemcy zakazem lub ograniczeniem prowadzenia działalności na 

podstawie przepisów prawa, a więc m. in. ze względu na przepisy 

rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i faktyczne podporządkowanie 

się temu nakazowi bądź ograniczeniu”
9

. Należy jednak zauważyć,  

że uzasadnienie to zostało wypracowane w oparciu o pierwotne 

brzmienie art. 15ze ust. 1 Tarczy 1.0, w którym mowa jest o 

„powierzchni w obiekcie handlowym”, nie zaś jak w obecnym brzmieniu 

omawianego przepisu o „powierzchni handlowej”. Przepis ten odnosił się 

więc do całej powierzchni Centrum Handlowego nie wprowadzając 

rozróżnienia na powierzchnię handlową i pozostałą. Mając na uwadze 

                                                      
9
 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy…, s. 35. 
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powyższe, uzasadnienie dotyczące art. 15 ze ust. 1 w brzmieniu 

zaproponowanym w pierwotnej wersji należy uznać za nieaktualne. 

 Powyższych wątpliwości nie rozwiewa również analiza 

publikowanych regularnie w czasie trwania epidemii COVID-19 

komunikatów dostępnych w oficjalnym Serwisie Rzeczpospolitej 

(www.gov.pl). W komunikacie odnoszącym się do kwestii związanych  

z czasowym wygaśnięciem zobowiązań stron umowy najmu z jednej 

strony wskazuje się, że przepis odnosi się do powierzchni handlowej,  

w dalszej jednak części znaleźć można stwierdzenie, zgodnie z którym  

z omawianego postanowienia mogą skorzystać „Strony umowy najmu, 

dzierżawy i innej podobnej umowy o korzystanie z powierzchni”, nie 

precyzując tym samym, iż chodzi o „powierzchnie handlową”
10

. 

 Wychodząc z literalnego brzmienia omawianego przepisu należy 

zatem wskazać, że art. 15 ze ust. 1 Tarczy 1.0 znajduje zastosowanie 

jedynie w odniesieniu do powierzchni handlowych. W praktyce 

wykształciło się jednak podejście bardziej liberalne dla najemców, 

zgodnie z którym przyjmuje się, że czasowe wygaśnięcie wzajemnych 

zobowiązań stron z umowy najmu miało miejsce również w odniesieniu 

do najemców korzystających z powierzchni usługowej, których 

działalność została ograniczona (zakazana) w okresie trwania epidemii 

COVID-19. 

Oferta woli przedłużenia obowiązywania umowy na 

dotychczasowych warunkach 

 Przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia mogą sprawiać 

wrażeniem nieaktualnych i mających walor jedynie historyczny.  

W trakcie opracowywania niniejszego artykułu (czerwiec 2020) zniesiona 

została bowiem większość ograniczeń związanych z prowadzeniem 

działalności przez najemców w Centrach Handlowych. Aktualne 

pozostaje jednak uprawnienie najemcy określone w art. 15 ze ust. 2 

Tarczy 1.0 do złożenia wynajmującemu bezwarunkowej i wiążącej oferty 

woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych 

warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. 

Oferta ta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia 

zniesienia zakazu. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego 

terminu wynajmującego przestają wiązać postanowienia art. 15 ze ust. 1 

                                                      
10

 https://www.gov.pl/web/gov/czasowe-wygasniecie-umowy-najmu-dzierzawy-

lub-innej-podobnej-umowy (dostęp: 23 VI 2020). 
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Tarczy 1.0 dotyczące wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy 

najmu. W praktyce można zatem rozważyć trzy scenariusze jakie mogą 

powstać na tle realizacji omawianego przepisu.  

 Pierwszy scenariusz zakłada, że najemca w terminie trzech 

miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności złoży 

wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia 

umowy, a wynajmujący ją przyjmie. W takim przypadku wiążąca strony 

umowa zostanie przedłużona na dotychczasowych warunkach o okres 

obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Rozwiązanie to ma 

na celu pewnego rodzaju „rekompensatę” dla wynajmującego za to,  

że przez określony czas ponosił koszty związane z utrzymaniem Centrum 

Handlowego nie otrzymując w zamian opłat od najemcy. Najemca 

uprawniony jest więc do wstrzymania się przez czas trwania zakazu od 

świadczenia zobowiązań na rzecz wynajmującego, w zamian jednak 

zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania najmu, tak aby 

wynajmujący miał większa możliwość upłynnienia swojego budżetu. 

 Drugi scenariusz może być taki, że najemca w odpowiednim 

terminie złoży wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli 

przedłużenia umowy, jednak wynajmujący jej nie przyjmie. 

Konsekwencje odmowy przez wynajmującego przedłużenia czasu 

trwania umowy najmu nie wynikają wprost z przepisów Tarczy 1.0, 

jednak należy przyjąć, że w takim przypadku okres najmu upływnie  

w dacie określonej w umowie najmu, a najemca pozostanie zwolniony  

z zobowiązań względem wynajmującego stosownie do treści art. 15 ze 

ust. 1 Tarczy 1.0. 

 W praktyce możliwy jest również trzeci scenariusz, w którym 

najemca nie złoży wynajmującemu oferty woli przedłużenia umowy lub 

złoży ofertę po bezskutecznym upływie 3-miesięcznego terminu.  

W takim przypadku znajdzie zastosowanie art. 15 ze ust. 2 zd. 2 Tarczy 

1.0, co oznacza, że wynajmującego przestaną wiązać postanowienia  

art. 15 ze ust. 1 Tarczy 1.0 przewidujące wygaśnięcie wzajemnych 

zobowiązań stron. Sytuacja ta wiąże się dla najemcy z istotnymi 

konsekwencjami, ponieważ będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz 

wynajmującego wszelkich należności z tytułu umowy najmu – również 

należnych za okres trwania zakazu prowadzenia przez najemcę 

działalności. 
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Wpływ epidemii COVID-19 na relacje biznesowe pomiędzy stronami 

umowy najmu 

 Okres trwania epidemii stanowił istotny test dla relacji 

biznesowych pomiędzy stronami umów najmu. Trudna sytuacja 

finansowa zarówno wynajmujących jak najemców powierzchni 

zlokalizowanych w Centach Handlowych spowodowała konieczność 

poszukiwania rozwiązań zmierzających do minimalizacji negatywnych 

skutków związanych z epidemią COVID-19. Zdecydowana większość 

najemców podjęła próby renegocjacji warunków umowy albo czasowego 

umorzenia lub przynajmniej obniżenia wysokości czynszu, nawet  

w przypadku gdy świadczona przez tych najemców działalność formalnie 

nie została ograniczona (zakazana) w trakcie trwania epidemii. 

Wynajmujący mając na uwadze perspektywę dalszej współpracy oraz 

konieczność zachowania płynności finansowej w większości przypadków 

podjęli z najemcami próby renegocjacji warunków umów, w celu 

wypracowania akceptowalnego dla obu stron konsensusu. Część  

z roszczeń najemców nie dało się jednak pogodzić z interesami 

wynajmujących, w związku z czym obecnie toczą się liczne 

postępowania zmierzające do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy stronami 

umowy najmu. 

 Sytuacja wywołana epidemią COVID-19 sprawiła, że część 

najemców podjęła decyzję o zmianie modelu biznesowego i całkowitym 

wycofaniu się lub istotnym ograniczeniu dystrybucji oferowanych 

towarów w sklepach stacjonarnych na rzecz e-commerce. Jedną ze 

spółek, która podjęła taką decyzję jest LPP SA zarządzająca pięcioma 

markami modowymi tj. Reserved, Cropp, House, Mohito oraz Sinsay.  

Z oficjalnych informacji prasowych LPP SA wynika, że spółka ta podjęła 

decyzję o odstąpieniu od części umów dotyczących najmu powierzchni  

w centrach handlowych w Polsce, które dotyczą ok. 29,5% ogólnej 

powierzchni handlowej wykorzystywanej przez LPP SA, co stanowi  

ok. 300 000 m2 powierzchni handlowej
11

.  

 Decyzję o podjęciu działań zmierzających do odstąpienia od 

części umów najmu podjęła również Grupa Empik. W oficjalnym 

komunikacie prasowym spółka ta informuje, że „Ze względu na 

pandemię i jej ekonomiczne skutki zarząd Empiku podjął decyzję  

                                                      
11

 https://www.lppsa.com/informacje-prasowe/odstapienia-lpp-od-umow-z-

centrami-handlowymi-krokiem-do-nowych-porozumien (dostęp: 23 VI 2020). 
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o odstąpieniu od ponad 40 umów najmu w galeriach handlowych”
12

.  

Z informacji tych wynika również, iż „Empik nie wyklucza dalszych 

wypowiedzeń umów w lokalizacjach, w których przy obecnych 

warunkach najmu prowadzenie rentownej działalności będzie trwale 

niemożliwe”
13

. 

 Na dzień dzisiejszy nie sposób ocenić jaką skale faktycznie 

przybierze wypowiadanie umów przez najemców powierzchni 

zlokalizowanych w Centrach Handlowych. Wypowiedzenie umów najmu 

przez takich najemców jak LPP SA lub Grupa Empik może pociągnąć za 

sobą, istotne konsekwencje biznesowe, zwłaszcza w przypadku małych 

Centrów Handlowych, gdy umowy zawierane z najemcami przewidują 

możliwość wypowiedzenia umowy najmu na wypadek obniżenia 

poziomu komercjalizacji Centrum Handlowego poniżej określonego 

poziomu. W takich przypadkach jednoczesne wypowiedzenie umowy 

przez najemców takich jak LPP SA czy Grupa Empik może prowadzić do 

lawinowego wypowiedzenia umów również przez pozostałych 

najemców. 

Podsumowanie 

 Epidemia COVID-19 oraz związane z nią zmiany ustawodawcze 

sprawiły, że zarówno wynajmujący jak i najemcy lokali użytkowych  

w Centrach Handlowych znaleźli się trudnej i bezprecedensowej sytuacji. 

Pomimo podjęcia przez ustawodawcę działań zmierzających do 

zminimalizowania negatywnych skutków wywołanych epidemią, nie 

sposób stwierdzić, aby działania te ustabilizowały sytuację na rynku 

Centrów Handlowych. 

 Ustawodawca zdecydował się na podjęcie radykalnych środków 

ochronnych, poprzez ingerencję w zawarte pomiędzy profesjonalnie 

działającymi podmiotami umowy najmu. Zamiast przyjęcia rozwiązań 

powszechnie stosowanych w innych krajach europejskich – takich jak  

np. odroczenie terminów płatności zobowiązań na czas trwania 

ograniczeń, rozłożenia zaległości na raty płatne w późniejszym okresie, 

wyłączenie możliwości wypowiadania umów najmu z powodu zaległości 

czynszowych, czy też proporcjonalny udział państwa w pokrywaniu 

należności czynszowych – ustawodawca polski zdecydował się 

                                                      
12

 https://news.empik.com/94854-empik-odstepuje-od-czesci-umow-najmu-z-

galeriami-handlowymi (dostęp: 23 VI 2020). 
13

 Ibidem. 
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przerzucić w całości ciężar skutków epidemii na wynajmujących, 

pozbawiając ich jakichkolwiek wpływów umożliwiających pokrycie 

przynajmniej bieżących kosztów utrzymania Centrum Handlowego
14

. 

 Obecnie ciężko stwierdzić, jakie długofalowe skutki wywrze na 

rynek Centrów Handlowych sytuacja wywołana epidemią COVID-19, 

jednak z całą pewnością w obliczu dynamicznego rozwoju e-commerce 

właściciele Centrów Handlowych staną przed wieloma trudnymi  

i niespotykanymi dotąd wyzwaniami, które mogą wywrzeć istotny wpływ 

na cały sektor najmu lokali użytkowych w Polsce. 
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Abstrakt  

 Celem tego rozdziału jest przedstawienie wpływu jaki polityka  

i prawo konkurencji mogą mieć na opanowanie kryzysu spowodowanego 

przez pandemię Covid-19. W ramach tej prezentacji szczególny nacisk 

położony został na wskazanie granicy pomiędzy realizacją polityki 

gospodarczej a stosowaniem prawa konkurencji oraz stopnia w jakim 

rozgraniczenie to staje się trudniejsze pod wpływem kryzysu 

gospodarczego. W ramach przedstawianych tu badań wykorzystane 

zostały metody prawoznawstwa i teorii ekonomii wykorzystujące 

elementy dogmatyki, historii i komparatystyki. Z przytoczonego tu 

materiału polityka konkurencji wyłania się jako środek, który wpływając 

na stosowanie tej gałęzi prawa może pomóc w ochronie zdrowia 

konsumentów oraz przyspieszyć poprawę sytuacji gospodarczej. 

Słowa kluczowe:  
Prawo konkurencji, Polityka konkurencji, COVID-19, Kryzys 

ekonomiczny, Ekonomia polityczna 

Abstract  

 The purpose of this chapter is to demonstrate the impact that 

competition policy and law can have on overcoming Covid-19 pandemic 

consequences. As part of this presentation, special emphasis was placed 

on indicating the border between the implementation of economic policy 

and the application of competition law and the extent to which this 

demarcation becomes more difficult under the influence of the economic 

crisis. As part of the research presented, methods of jurisprudence and 
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economic theory with elements of dogmatics, history and comparative 

studies were used. From the material cited, competition policy emerges as 

the mean which, by influencing the application of this branch of law, can 

help protect consumer health and accelerate the improvement of the 

economic situation. 

Key words:  
Competition law, Competition policy, COVID-19, Economic crisis, 

Political economy 

 

If that sounds like 'tough love' – it is. 

It is better to have clear and strong rules in the first place and then stick 

to them – it lifts standards and markets know what to expect
1
 

 

I. Wprowadzenie 

        Historia najnowsza pokazała już niejednokrotnie, że okres kryzysu 

gospodarczego może spowodować konieczność zmiany celów wielu 

polityk publicznych i ich harmonizację
2
. Wyjątkowa sytuacja gospodar-

cza jest jednym z tych przypadków, gdzie polityka konkurencji może 

ustępować innym celom publicznym
3
. W ramach tego rozdziału wska-

zane zostaną instrumenty, z których korzystać powinna polityka 

konkurencji stosowana przez Komisję Europejską i organy państw 

członkowskich aby złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 

spowodowanego przez pandemię Covid-19
4
. Ze względu na charakter 

regulacji rynku wewnętrznego szczególny nacisk położony zostanie na 

liberalizację niektórych wynikających z prawa konkurencji ograniczeń 

oraz na doraźne wprowadzanie nowych. W analizie użyte zostaną metody 

dogmatyczna, historyczna oraz komparatystyczna. 

                                                      
1
 N. Kroes, Competition, the Crisis, and the Road to Recovery, address at 

Economic Club of Toronto, Speech 09/152, 30 march 2009. 
2
 H. A. Shelanski, Enforcing Competition During an Economic Crisis, „Antitrust 

Law Journal” 2010, Vol. 77, No. 1, s. 231. 
3

 M. Błachucki, R. Stankiewicz, Polityka konkurencji w dobie kryzysu 

gospodarczego – prawne aspekty problematyki, „Equilibrium” 2010, nr 1 (4),  

s. 79-89. 
4
 A. Maziarz, Reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2019, s. 8. 
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        Polityka konkurencji UE ustępowała już wcześniej innym celom 

publicznym dwukrotnie – po zamachach z 11 września i na skutek 

Wielkiej Recesji pod koniec pierwszej dekady XXI wieku
5
. W przypadku 

pandemii sytuacja jest jednak o tyle poważniejsza, że negatywne skutki 

kryzysu odczują nie poszczególne sektory gospodarki, lecz ona cała
6
.  

W rozdziale przedstawiona zostanie aktualna perspektywa Komisji 

Europejskiej na działania izolujące rynki państw członkowskich w celu 

zatrzymania rozprzestrzeniania się pandemii. Wskazane zostanie także,  

w jaki sposób prawo konkurencji jest w stanie zapewnić dostępność 

najważniejszych produktów sanitarnych po konkurencyjnych cenach 

pomimo trwającego kryzysu gospodarczego. Ze względu na cele 

kryzysowej polityki konkurencji, jakimi są ochrona zagrożonych 

upadkiem przedsiębiorstw i wspieranie innowacji mogących stanowić 

rozwiązanie kryzysu
7
, opisane zostaną pojęcia z zakresu prawa konku-

rencji takie jak kartele kryzysowe, polityka przemysłowa i koncepcja 

failing firm defence. 

         W celu uczynienia wywodu bardziej przejrzystym rozdział został 

podzielony na części dotyczące poszczególnych obszarów polityki  

i prawa konkurencji. W podrozdziale II omówione są ogólne 

uwarunkowania umożliwiające systemowi prawa konkurencji elastyczną 

reakcję na sytuację kryzysową. Podrozdziały III-VI opisują wpływ 

pandemii Covid-19 na prawo konkurencji w jego kluczowych zadaniach 

jakimi są kolejno: nadzór nad udzielaną pomocą publiczną, ograniczanie 

nadużyć pozycji dominującej, uniemożliwianie zawierania 

antykonkurencyjnych porozumień oraz kontrola nad koncentracją 

przedsiębiorstw
8
. Celem podrozdziału VII jest wskazanie na dodatkowe 

działanie chroniące konkurencję, które Komisja Europejska powinna 

podjąć w tej wyjątkowej sytuacji wobec Państw Członkowskich. Ostatni 

VIII podrozdział stanowi podsumowanie wcześniejszych części  

i przedstawia wynikające z nich konkluzje.  

 

                                                      
5
 F. Costa-Cabral, L.Hancher, G. Monti, A. R. Feases, EU Competition Law and 

COVID-19, "TILEC Discussion Paper" 2020, s. 3. 
6
R. Baldwin, B. W. Mauro, Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast 

and Do Whatever It Takes, “The Centre for Economic Policy Research” 2020. 
7
 R. Podszun, Rethinking Competition Law After the Financial Crisis, Intersentia 

2016, s. 163. 
8
 R. Whish, D. Bailey, Competition Law, Oxford 2018, s. 3. 
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II. Konkurencja w czasach kryzysu 

 Wśród licznych polityk publicznych ta dotycząca działania 

mechanizmu konkurencji z pewnością nie należy do najczęściej 

dyskutowanych w okresie pandemii wywołanej przez wirus Covid-19.  

Z oczywistych przyczyn na pierwszym planie znajduje się aktywność 

administracji dotycząca ochrony zdrowia i wprowadzony w tych 

warunkach nowy reżim sanitarny. Kiedy już mowa jest o politykach 

gospodarczych uwagę koncentruje się zwykle raczej na zagadnieniach 

monetarnych i fiskalnych, niż na regulującej współzawodnictwo rynkowe 

polityce konkurencji. Jest ona jednak wciąż realizowana w nadanych jej 

przez prawo ramach i także nabiera w okresie tego „bezprecedensowego 

kryzysu” szczególnego charakteru. Polityka ta poprzez proces stosowania 

prawa konkurencji musi przygotować odpowiedź na utrudnienia 

wynikające z wywołanych pandemią fragmentaryzacji rynku 

wewnętrznego i restrykcji dotyczących swobodnego przepływu osób. 

  Wyjątkowa sytuacja sanitarna w Europie udowadnia, że prawo 

konkurencji nie stanowi jedynie technokratycznej regulacji 

skoncentrowanej na podtrzymywaniu działania zbioru instytucji 

zapewniających możliwie wysoki dobrobyt konsumenta. System prawa 

konkurencji UE stanowi w rzeczywistości ambitne przedsięwzięcie  

o charakterze politycznym nadzorowane przez Komisję Europejską  

i właściwe organy Państw Członkowskich
9
. Celem tego przedsięwzięcia 

jest strategiczne i sprzyjające interesowi publicznemu stosowanie norm 

prawnych w legalnie wyznaczonych ku temu granicach. Taka relacja 

między prawem a unijną polityką konkurencji zmusza realizujące ją 

organy do zachowania równowagi pomiędzy ich mandatem politycznym 

do swobodnego działania, a wynikającymi z zasad leżących u podstaw 

prawa  bezstronnością i przewidywalnością
10

. 

  Poprawne zidentyfikowanie granicy pomiędzy polityką a prawem 

konkurencji staje się jeszcze trudniejsze w czasie kryzysu 

ekonomicznego. Sprawia on bowiem, że da się usłyszeć liczne głosy 

apelujące o „bardziej polityczne stosowanie prawa konkurencji”
11
. Wyła-

                                                      
9
 J. Fingleton, Competition policy in troubled times, "Parliament publications" 

2009. 
10

 I. Lianos, Polycentric Competition Law, „Current Legal Problems” 2018, vol. 

71, s. 161-189. 
11

 B. Deffains, O. d’Ormesson, T. Perroud, Competition Policy and Industrial 

Policy: for a reform of European Law, Paris 2020, s. 35. 
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nia się z nich chęć powrotu do towarzyszącej początkom prawa 

konkurencji „polityki przemysłowej” (ang. industrial policy), w ramach 

której państwo nie tylko czuwało nad uczciwym działaniem 

przedsiębiorstw w ramach danej struktury rynku ale i aktywnie wpływało 

na jej kształt
12
. Tak rozumiana polityka przemysłowa okazała się sukce-

sem w okresie przypadającym po Wielkim Kryzysie lat dwudziestych XX 

wieku, co tłumaczyć może występującą współcześnie sympatię dla niej. 

W podrozdziałach II-VI tego opracowania wykazane zostanie, że dzięki 

instytucjom funkcjonującym w ramach europejskiego systemu prawa 

konkurencji powrót to rozumianej w przedstawiony tu sposób polityki 

przemysłowej nie jest konieczny. 

  Prawidłowo realizowana polityka konkurencji może osiągnąć  

w sytuacji pandemii najważniejsze cele ekonomiczne pozostając  

w ramach prawa ograniczającego ją do nadzorowania rynkowych działań 

przedsiębiorstw. Jak zostanie to tu przedstawione właściwe 

wykorzystanie elastyczności przepisów regulujących konkurencję może 

przyczynić się zarówno do ochrony zdrowia obywateli UE jak  

i przyspieszenia poprawy jej sytuacji gospodarczej. Podkreślić należy, że 

tak jak nie ma potrzeby nadawania w tej sytuacji organom regulującym 

działanie rynku dodatkowych kompetencji, tak też trzeba, zgodnie  

z cytatem obranym za motto tego wypracowania, twardo wytrwać przy 

dotychczasowych regułach konkurencji Unii Europejskiej. Przemawiają 

za tym nie tylko idee leżące u podstaw tego prawa, ale i historia, która 

pokazała, że poszczególne próby liberalizacji po 1929 roku doprowadziły 

jedynie do przedłużenia kryzysu
13

. 

III. Pomoc publiczna 

  Jak zostało to zaznaczone już we wprowadzeniu polityka 

konkurencji UE była dotychczas dwukrotnie zmuszona pójść na 

ustępstwo względem innych interesów publicznych. Pierwszym takim 

przypadkiem były zamachy z 11 września 2001 roku, drugim Wielka 

Recesja, która rozpoczęła się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. 

Obie z tych sytuacji doprowadzić musiały do wspierania przez państwa 

                                                      
12

 L.S. Karp, J.M. Perloff, Industrial Policy as an Alternative to Trade Policy: 

Helping by Hurting, „Review of International Economics” 1993, vol. 1 s. 253-

262. 
13

 H.L. Cole, L.E. Ohanian, New Deal Policies and the Persistence of the Great 

Depression: A General Equilibrium Analysis, „Journal of Political Economy” 

2004, vol. 112(4) s. 779. 
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podmiotów prywatnych na bezprecedensową skalę – beneficjantami 

pomocy w tych sytuacjach były w tych przypadkach odpowiednio linie 

lotnicze oraz największe banki. W obliczu pandemii Covid-19 Komisja 

Europejska może skorzystać z doświadczeń zdobytych podczas tych 

kryzysów
14
. Oceniając przydatność wyciągniętych z tych wydarzeń lekcji 

nie można jednak zapominać o kluczowej różnicy – podczas gdy 

wcześniejsze wydarzenia uderzyły w poszczególne sektory gospodarki 

Covid-19 wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie jej całej
15

. 

  Wybór pomiędzy licznymi potrzebującymi pomocy publicznej 

branżami gospodarczymi  będzie utrudniony dodatkowo przez trudną 

sytuację polityczną Unii Europejskiej. Podsycane od lat przez frakcje 

populistyczne nastroje eurosceptyczne z pewnością wzmocnią się pod 

wpływem podejmowanych w tym obszarze decyzji. Rozwiązanie 

problemów polegających na dystrybucji rzadkich zasobów musi  

z konieczności prowadzić do pominięcia niektórych spośród 

potrzebujących. Można spodziewać się, że już wcześniej krytyczni wobec 

aktywności Unii politycy wykorzystają sytuację kryzysu do rozbudzania 

poczucia pominięcia, wśród tych dotkniętych przez pandemię 

przedsiębiorców, którym nie przypadnie udział w pomocy publicznej. 

  Realizując w tych utrudnionych warunkach politykę nadzoru nad 

pomocą publiczną nie można tracić z oczu pozostałych celów prawa 

konkurencji. Mechanizm konkurencji stanowi bowiem proces, w który 

wpisane są porażki najmniej efektywnych ekonomicznie spośród 

konkurujących podmiotów. W ramach nadzoru nad przydzielaną  

z powodu wyjątkowych warunków pomocą publiczną trzeba szczególnie 

pilnować tego, aby nie trafiała ona do podmiotów, które już przed tym 

kryzysem wykazywały daleko posuniętą nierentowność. Odpowiednia dla 

czasów kryzysu polityka konkurencji wymaga skoordynowanego 

stosowania wszystkich przepisów tego prawa – począwszy od tych 

dotyczących pomocy publicznej, aż po te regulujące koncentrację 

przedsiębiorstw
16
. W ramach kolejnych podrozdziałów przy omawianiu 

następnych obszarów działania prawa konkurencji zostanie podkreślone 
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 J. Furman, ‘Protecting people now, helping the economy rebound later’, „The 

Centre for Economic Policy Research” 2020. s. 193. 
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 Komisja Europejska, Temporary Framework for State aid measures to support 

the economy in the current COVID-19 outbreak, Bruksela 2020. 
16
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w jaki sposób nadzór nad pomocą publiczną może uzupełniać je w celu 

zrealizowania strategicznych zadań UE. 

  Intensyfikację przydzielanej na większą skalę w okresie pandemii 

Covid-19 pomocy publicznej uzasadniają przepisy art. 107 ust. 2 punkt b 

oraz art. 107 ust. 3 punkt b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Pierwszy z nich stwierdza, że zgodna z rynkiem wewnętrznym jest 

pomoc publiczna „mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych 

klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi”
17

. 

Według drugiego z tych przepisów za zgodną z rynkiem wewnętrznym 

może zostać uznana pomoc publiczna „przeznaczona na wspieranie 

realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym 

zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego”
18
. Należy spodzie-

wać się, że wywołany przez pandemię kryzys gospodarczy. dla opisania 

którego niektórzy z europejskich przywódców posunęli się do miana 

„wojny”, może zostać rozpoznany zarówno jako „zdarzenie 

nadzwyczajne” jak i „poważne zaburzenie w gospodarce Państwa 

Członkowskiego”
19
. Najlepszym dowodem na wyjątkowość sytuacji pan-

demicznej stanowią podjęte z jej powodu środki ostrożności, daleko 

ingerujące w sferę wolności indywidualnych
20

. 

  W podsumowaniu podrozdziału dotyczącego pomocy publicznej 

należy uznać za w pełni uzasadnione przyznanie jej tym strategicznie 

ważnym podmiotom gospodarczym, które na skutek pandemii doznały 

strat „niemożliwych do przewidzenia we właściwie prowadzonym 

przedsiębiorstwie”. Państwa Członkowskie mogą wykorzystać w tym 

celu szeroki wachlarz instytucji – od bezpośredniego dofinansowania 

przedsiębiorstw, aż po ulgi podatkowe. Doświadczenie wyciągnięte  

z kryzysu finansowego oraz elastyczność prawa konkurencji powinny 

umożliwić tym razem właściwe stosowanie pomocy publicznej bez 

pojawienia się pokusy nadużycia, którą zapamiętano dzięki niesławnemu 

hasłu too big to fail. 

 

 

                                                      
17

 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 107 ust. 2 pkt. b. 
18

 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 107 ust. 3 pkt b. 
19
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IV. Nadużycie pozycji dominującej 

  Ilekroć nadzwyczajna sytuacja prowadzi do znacznego wzrostu 

zapotrzebowania konsumentów na określone produkty ich dostawcy 

próbują wykorzystać te okoliczności narzucając zawyżone ceny. Jest to 

zależność na tyle dobrze rozpoznana i kontrowersyjna, że znany ze 

swoich rozważań na temat moralności systemu rynkowego filozof 

Michael J. Sandel poświęcił jej pierwsze strony swojej najsłynniejszej 

książki – „Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?”
21
. Z komunikatów 

Europejskiej Sieci Konkurencji wynika wprost, że priorytet stosowania 

prawa konkurencji w czasie pandemii stanowiło będzie zapewnienie 

dostępności produktów koniecznych do ochrony zdrowia po 

konkurencyjnych cenach
22
. W celu tym monitorowane będą ceny m.in. 

maseczek oraz żelów higienicznych które mogłyby ulec gwałtownemu 

podwyższeniu na skutek nadużyć rynkowego władztwa dostawców.  

  Organy chroniące konkurencję mają w tych wyjątkowych 

warunkach na celu uniemożliwienie czerpania nadzwyczajnych zysków  

z sytuacji konieczności w jakiej znalazła się ogromna część 

konsumentów na rynku wewnętrznym. Kwestia możliwości uznania cen 

narzucanych przez dostawców za nadużycie została już dawno 

rozstrzygnięta w licznych sprawach rozpoznawanych przez Komisję.  

W sprawie United Brands stwierdzono, że polityka cenowa 

przedsiębiorstwa może spełnić warunek niesłuszności stanowiący 

podstawę do zakwalifikowania jej jako nadużycie pozycji dominującej
23

. 

Do tych samych wniosków organy unijne doszły także w znaczącej 

sprawie AKKA/LAA
24
. Z unijnego orzecznictwa wynika, że aby zostać 

uznane za rażąco niesłuszne nagłe podwyżki cen nie muszą być wcale 

relatywnie wysokie – w sprawie Alsatel za spełniająca warunek 

niesłuszności ze względu na okoliczności uznano już skok cen o 25%
25

. 

  Innym ważnym w kontekście pandemii zjawiskiem związanym  

z ustalaniem cen przez przedsiębiorstwa dysponujące siłą rynkową jest 

                                                      
21

 M.J. Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?, Warszawa 2020, s. 7-
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22
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dyskryminacja cenowa
26
. Jej stosowanie może polegać na różnicowaniu 

przez dostawców cen ich produktów pomiędzy Państwami 

Członkowskimi ze względu na osłabienie pozycji rynkowej 

mieszkających w nim konsumentów pod wpływem różnej ekspozycji na 

działanie wirusa. W ten sposób przedsiębiorcy mogą próbować 

podwyższyć ceny wyłącznie tym spośród konsumentów na rynku 

wewnętrznym, którzy ze względu na stan konieczności znaleźli się  

w trudnej sytuacji ekonomicznej i stracili siłę przetargową. Praktyki takie 

mogą być dodatkowo ułatwione przez wynikającą z nowego reżimu 

sanitarnego izolację rynków poszczególnych Państw Członkowskich. 

  Zarówno zawyżanie cen jak i dyskryminacja cenowa mogą być 

powstrzymywane przez organy stosujące prawo konkurencji na 

podstawie szerokiego zakresu zastosowania art. 102 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dodatkowa podstawę ku temu 

zapewnia także niedawna decyzja w sprawie Gazprom gdzie stwierdzono, 

że przedsiębiorca dopuścił się nadużycia pozycji dominującej właśnie za 

sprawą stosowania cen wyzyskujących, które otrzymywał poprzez 

dzielenie rynków wzdłuż granic państwowych
27

. 

  Ze względu na medyczny charakter kryzysu powodowanego 

przez pandemię Covid-19 szczególna uwaga organów kontrolujących 

przestrzeganie prawa konkurencji zwrócona będzie na sektor 

farmaceutyczny, będący wstanie zaoferować kluczową pomoc w tym 

trudnym okresie. Fundament pod taką politykę podłożono już w zeszłych 

latach. Najlepszym na to dowodem jest wypowiedź Komisarz Margrethe 

Vestager z 2018 roku, w której odnosi się ona do sprawy Aspen
28

: 

 Często ludzkie życie zależy od leków, które sprzedawane są 

przez tylko jedno przedsiębiorstwo. [...] To w samo sobie nie jest 

problemem jeżeli ceny pozostają na rozsądnym poziomie. Ale mogą 

zdarzyć się czasy, gdy ceny staną się tak wysokie, że nie będzie dało się 

                                                      
26
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27
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ich usprawiedliwić. Musimy pamiętać, że od leków tych zależy zdrowie 

ludzi, a nawet ich życie
29

. 

 Prawo konkurencji mając w tym wyjątkowym okresie trudne 

zadanie nadzorowania polityk cenowych i praktyk rynkowych 

przedsiębiorstw farmaceutycznych musi mieć jednocześnie na uwadze 

stwarzane przez ten sektor szanse na ograniczenie rozmiarów kryzysu. 

Jednym z celów działania prawa konkurencji jest bowiem również 

wspieranie innowacyjności
30
. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia 

gdy Europa mierzy się z nowym wirusem, na którego remedium starają 

się znaleźć liczne podmioty z sektora medycznego. Specjalne traktowanie 

przedsiębiorstw skupiających swoje wysiłki badawcze na odnalezieniu 

rozwiązania kryzysu pandemicznego staje się w takich okolicznościach 

koniecznością. 

  Wyjątkowe warunki ustalania zaistnienia pozycji dominującej 

wynikają w okresie pandemii z towarzyszącej jej fragmentaryzacji rynku 

wewnętrznego Unii Europejskiej
31
. Przerwanie łańcuchów dostaw oraz 

zaniknięcie możliwości substytuowania poszczególnych produktów  

z pewnością doprowadzą do bardziej restrykcyjnego definiowania 

rynków właściwych w procesie stosowania prawa konkurencji. Będą one 

ustalane z perspektywy geograficznej jako znacznie mniejsze niż do tej 

pory aby oddać właściwie naturę ograniczeń możliwości konsumenta 

powodowanych przez pandemię. Komisja może rozważyć także przyjęcie 

na potrzeby tej sytuacji koncepcji „monopolu sytuacyjnego” – tj. nadużyć 

pozycji dominującej wynikających z posiadania władztwa rynkowego 

przez krótki czas na skutek szoku popytowego
32
. Podkreślić należy tu raz 

jeszcze, że nadużywanie pozycji dominującej stanowi w czasie pandemii 

Covid-19 szczególne zagrożenie. Ze względu na rolę odgrywaną przez 

niektóre z produktów ta antykonkurencyjna praktyka zaszkodzić może 

nie tylko sytuacji ekonomicznej konsumentów, ale także ich zdrowiu  

i życiu. 

 

                                                      
29
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V. Porozumienia ograniczające konkurencję 

  Historia gospodarcza pokazuje, że kryzys ekonomiczny  

w naturalny sposób prowadzi do zwiększenia się liczby zawieranych 

pomiędzy przedsiębiorstwami zmów. Nie ma w tym nic dziwnego – 

rosnący popyt sprawia, że przedsiębiorcy starają się konkurować  

o przejęcie możliwie dużej części powstającej w ten sposób nadwyżki. 

Kurczenie się sektora prowadzi do tego, że dawni rywale zaczynają 

współpracować w celu zabezpieczenia swoich dotychczasowych 

udziałów.  

  W kwestii porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami 

spowodowanymi przez pandemię Covid-19 nie można spodziewać się 

daleko idących ustępstw ze strony Komisji. Jak zaznaczała już w 2009 

roku w cytacie przytoczonym na początku tego rozdziału ówczesna 

Komisarz ds. Konkurencji Neelie Kroes, przedsiębiorcy muszą przy-

zwyczaić się do „trudnej miłości” organów unijnych
33

. Jedynie stabilne  

i przewidywalne reguły nieulegające wahaniom w okresach pogorszenia 

koniunktury są w stanie zagwarantować sprawiedliwą konkurencję 

rynkową. Wypowiadające te słowa w okresie Wielkiej Recesji Kroes 

chciała wyrazić to, że przedsiębiorstwa europejskie nie mogą liczyć na 

panujące w czasie kryzysu naftowego lat siedemdziesiątych liberalne 

podejście, które doprowadziło wówczas do zawiązania licznych karteli 

kryzysowych. Europejska Sieć Konkurencji zapowiedziała już 

kontynuację zdecydowanej linii z czasów kryzysu finansowego. 

Manipulowanie strachem konsumentów, dyskryminacja Państw 

Członkowskich, ustalanie poziomu cen, utrudnianie nowych wejść na 

rynki i inne praktyki konkurencyjne nie będą tolerowane.  

  Komisja jest jednak gotowa dopuścić funkcjonowanie 

zawiązanych na skutek pandemii niestandardowych porozumień, o ile 

tylko będą stanowiły one współpracę w interesie publicznym. Nie będą 

represjonowane przez prawo konkurencji kartele mające na celu 

„dostarczenie i rozdzielenie uczciwie produktów pomiędzy wszystkimi 

konsumentami”
34
. Należy rozumieć więc, że europejskie organy konku-

rencji czerpiąc doświadczenie z dobrych praktyk obecnych w innych 
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systemach prawnych zezwalać będą na notyfikacje tymczasowych 

porozumień zapewniających stabilność dostaw. 

  Dobry przykład przyjęcia takiej polityki stosowania prawa 

konkurencji stanowią systemy notyfikacyjne uruchamiane w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej na skutek kryzysów wywoływanych 

przez kataklizmy naturalne. Tamtejsze systemy notyfikacyjne pozwalają 

przedsiębiorcom na zgłaszanie planowanych wspólnie przedsięwzięć do 

organów stosujących prawo konkurencji, które w odpowiedzi w ciągu 

pięciu dni zezwalały na porozumienie, zakazywały go jako rażącego 

naruszenia prawa konkurencji albo doradzały w jego miejsce mniej 

restrykcyjne środki. System ten został rozwinięty w najdalej posuniętej 

formie podczas stanów klęski żywiołowej wywołanych przez huragany 

Katrina i Rita
35
. Federalna Komisja Handlu uruchomiła wtedy procedurę 

pozwalającą przedsiębiorcom na zweryfikowanie wątpliwości co do 

legalności przyjmowanych przez nich w tej wyjątkowej sytuacji 

porozumień. Na podstawie informacji dotyczących związku 

porozumienia z kataklizmem, powodu jego zawarcia, zakresu 

geograficznego i czasowego, związanych z nim dokumentów oraz nazw 

uczestniczących w nim przedsiębiorstw Federalna Komisja Handlu przed 

upływem pięciu dni udzielała wyczerpującej interpretacji 

obowiązującego prawa.  

  Pandemia Covid-19 sprawiła, że podobny system zostają 

przyjmowane także w Europie. Jako pierwsza uruchomiła go brytyjska 

Competition Markets Authority, która ogłosiła, że nie będzie podejmować 

działań przeciwko współpracy przedsiębiorstw mającej na celu ochronę 

szeroko pojętego interesu konsumentów
36
. Należy rozumieć przez to 

porozumienia pozytywnie wpływające na ilość dostępnych na rynku 

kluczowych produktów oraz te ułatwiające regularne ich nabywanie. 

Ogłoszeniu tego nowego reżimu prawa konkurencji towarzyszyło jednak 

oświadczenie o absolutnym braku tolerancji dla zmów starających się 
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wykorzystać „kryzys jako przykrywkę” dla antykonkurencyjnych 

działań
37

. 

VI. Koncentracja przedsiębiorstw 

  Już na progu zwiastowanego przez pandemię kryzysu 

gospodarczego Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegał rządy 

państwowe przed nadciągającą falą bankructw przedsiębiorstw
38

. W wie-

lu przypadkach komunikat ten potraktowano poważnie i przyjęto nawet, 

jak w przypadku Niderlandów, zupełnie nowe ustawodawstwo regulujące 

kwestie upadłości
39
. Na tym etapie wciąż trudno jest stwierdzić czy liczba 

upadających przedsiębiorstw będzie zbliżona do tej, z którą gospodarka 

europejska musiała skonfrontować się w czasie Wielkiej Recesji. Można 

jednak przewidzieć, ze w niektórych sektorach, takich jak pasażerskie 

linie lotnicze czy usługi turystyczne skala bankructwa przedsiębiorstw 

może być bezprecedensowa
40
. Kwestia upadłości ma ogromne znaczenie 

dla polityki stosowania prawa konkurencji w obszarze nadzoru nad 

koncentracją przedsiębiorstw. Bowiem alternatywą dla rozwiązania 

niewypłacalnego podmiotu gospodarczego jest zwykle przejęcie jego 

aktywów przez inną firmę z tej samej branży. 

  Praktyka gospodarcza zna liczne przypadki, w których pomimo 

wzmocnienia się na skutek fuzji pozycji rynkowej przejmującego 

przedsiębiorstwa dochodzi do bardziej korzystnej rynkowo sytuacji, niż 

gdyby dopuszczono do rozwiązania zbankrutowanego podmiotu.  

Na potrzeby weryfikacji czy rzeczywiście zachodzi taka sytuacja 

utworzono koncepcję failing firm defence
41
. Zgodnie z nią organy 

stosujące prawo konkurencji powinny zezwolić na fuzję, w wyniku której 

powstanie podmiot rynkowy mający pozycję dominującą, o ile spełnione 

zostaną łącznie trzy warunki: 
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1) Przedsiębiorstwo, które ma zostać przejęte znajduje się w tak złej 

sytuacji finansowej, że alternatywę dla fuzji stanowi jedynie 

opuszczenie przez nie rynku, 

2) Nie istnieją rozwiązania alternatywne względem zakupu 

przedsiębiorstwa przez dotychczasowego konkurenta, które 

miałyby skutki w mniejszym stopniu antykonkurencyjne, 

3) W przypadku nie udzielenia zezwolenia na fuzję w wyniku 

upadłości z rynku wycofana zostanie infrastruktura 

przedsiębiorstwa. 

 Jedną z najsłynniejszych spraw, w której odwołano się do tej 

konstrukcji teoretycznej była kwestia bankructwa greckich linii 

lotniczych Aegan/Olympic II w 2007 roku
42
. Komisja poinformowała 

wtedy ubiegające się o zastosowanie tego mechanizmu przedsiębiorstwa, 

że przypisane mu warunki nie ulegną żadnemu złagodzeniu w czasach 

kryzysu. Argumentowano to między innymi tym, że nie stosowano 

wcześniej żadnych surowszych uwarunkowań w okresach prosperity. 

  Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że to 

niewypłacalność przedsiębiorstwa i rozdysponowanie jego majątku 

pośród wierzycieli stanowi najkorzystniejsze z perspektywy konkurencji 

rozwiązanie. W ten sposób powstaje nie tylko luka w strukturze sektora 

zachęcająca nowych przedsiębiorców do wejścia na rynek. Jednocześnie, 

na skutek wyprzedaży majątku firmy, może dojść do znacznego 

obniżenia kosztów wejścia dla niedziałających wcześniej w tym obszarze 

podmiotów. Dlatego właśnie kluczowy dla stwierdzenia słuszności 

zezwolenia w takich okolicznościach na fuzję jest trzeci warunek. To 

jego spełnienie informuje decydentów o tym, że w razie upadłości 

przedsiębiorstwa spełniająca dotąd gospodarcze funkcje infrastruktura 

trwale opuści rynek, co może na długo negatywnie wpłynąć na dobrobyt 

konsumentów
43

. 

  Prócz ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa i zezwolenia na jego 

fuzję z dotychczasowym konkurentem istnieje jeszcze jedno kluczowe  

z perspektywy prawa konkurencji rozwiązanie problemu bankructwa. Jest 

nim pomoc publiczna zapewniającą przedsiębiorstwu płynność finansową 

do czasu wyjścia gospodarki z kryzysu gospodarczego. Rozwiązanie to 

                                                      
42

 Sprawa No COMP/M.6796 Aegean/Olympic II. Decision of 9 October 2013. 
43

 I. Kokkoris, Failing Firm Defence in the European Union: A Panacea for 

Mergers?, „European Competition Law Review” 2006, No. 27. 



F. Lubiński: Polityka i prawo konkurencji wobec pandemii COVID-19 

586 

 

co prawda pozwala uniknąć usunięcia z rynku użytecznej infrastruktury  

i nie prowadzi do postępu koncentracji ale ma dwie wady wynikające  

z jego kosztowności. Pomoc publiczna udzielana jest na koszt budżetu 

państwa, co ze względu na ograniczoną ilość środków i konieczność 

wyboru wspieranych przedsiębiorstw i sektorów samo w sobie ma już 

antykonkurencyjny skutek. Ponadto niemożność wsparcia wszystkich  

z przechodzących kryzys przedsiębiorstw pozbawia je dostępu do 

pomocy publicznej i zmusza organy stosujące prawo konkurencji do 

powrotu do wyboru pomiędzy upadłością a zastosowaniem mechanizmu 

failing firm defence. To właśnie tu wyraz musi znaleźć wspomniana  

w podrozdziale III strategiczna polityka konkurencji. Organy stosujące 

prawo konkurencji muszą zdecydować, które z podmiotów 

gospodarczych ze względu na swoje kluczowe znaczenie powinny zostać 

wsparte przy użyciu rzadkich zasobów pomocy publicznej, a które należy 

ocalić przed upadłością za pomocą nadzorowanych fuzji 

zabezpieczających ich infrastrukturę. 

VII. Ochrona konkurencji 

  Przedstawiana w tym krótkim rozdziale ochrona konkurencji 

określana w piśmiennictwie międzynarodowym jako competition 

advocacy stanowi w Unii Europejskiej zadanie przede wszystkim 

Komisji Europejskiej. Polega ono na pilnowaniu aby Państwa 

Członkowskie starając się w czasie pandemii zabezpieczyć swoje 

partykularne interesy nie podejmowały działań stojących w sprzeczności 

ze wspólnym systemem prawa konkurencji. Tego typu naruszenia mogą 

przyjmować różną formę i znajdują najczęściej wyraz w ustanawianych 

w tym okresie specjalnych aktach prawnych
44

. 

  Pandemia Covid-19 pokazała jak szerokie pole do naruszenia 

wspólnotowych reguł mają Państwa Członkowskie. Wyraża się ono 

przede wszystkim w pustej przestrzeni legislacyjnej wynikłej na skutek 

zniesienia wszelkich transgranicznych barier w handlu na rynku 

wewnętrznym. Pojawiające się wraz z pandemią punktowe wzrosty 

zapotrzebowania na personel medyczny wykazały w praktyce, że unijna 

liberalizacja mobilności pracy sprawiła, że pielęgniarkom łatwiej jest  

o uzyskanie uznania ich kwalifikacji podczas przemieszczania się między 

państwami UE niż gdy zmieniają one miejsce zatrudnienia pomiędzy 

                                                      
44

 I. Knyazeva, Competition Advocacy: Soft Power in Competitive Policy, 
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poszczególnymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej
45

. Organy 

nadzorujące konkurencję w tych warunkach pilnować muszą aby 

pomiędzy licznymi nowymi aktami legislacyjnymi mającymi na celu 

ograniczenie skutków pandemii nie utworzono zbędnych regulacji 

mających na celu jedynie antykonkurencyjne wsparcie dla partykularnych 

interesów narodowych. 

  Osobne zagrożenie stanowią także regulacje przyjmowane co 

prawda z intencją wyjścia naprzeciw ekonomicznemu kryzysowi 

powodowanemu przez pandemię, ale prowadzące w rezultacie do innych 

zagrożeń. Przykładem tego mogą być przyjęte w Anglii akty prawne, 

które w celu utrzymania stabilności dostaw znoszą limity godzin pracy 

kierowców ciężarówek
46
. Przyświecające przepisom tym kwestie bezpie-

czeństwa drogowego stają się jeszcze bardziej aktualne w okresie 

wzmożonego napięcia jakim jest pandemia. Można spodziewać się,  

że usunięcie tych limitów doprowadzi do wzmożonego zagrożenia 

zdrowia nie tylko objętych nimi wcześniej kierowców, ale i wszystkich 

innych uczestników ruchu drogowego. W efekcie mogą one ponadto 

osiągnąć przeciwny do zamierzonego skutek zwiększając liczbę 

utrudnień w dostawach kluczowych dóbr. Ze względu na wpływ tych 

zagrożeń na prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu rynkowego należy 

je także uznać za wchodzące w zakres kompetencji poszczególnych 

organów stosujących prawo konkurencji. 

VIII. Konkluzje 

  Polityka i prawo konkurencji nie znajdują się może podczas 

pandemii Covid-19 na linii frontu, ale pomimo to również mają  

w związku z tym kryzysem swoje istotne zadania do zrealizowania. Pod 

wpływem tej wyjątkowej sytuacji medycznej i ekonomicznej 

przeobrażeniu ulega proces stosowania prawa konkurencji we wszystkich 

jego tradycyjnych obszarach. Ponadto, w obliczu wyzwań stawianych 

przez pandemię jeszcze wyraźniejszy staje się polityczny charakter 

przedsięwzięcia jakim jest wspólnotowy system prawa konkurencji. 

  Z uwagi na pandemię Covid-19 w poszczególnych obszarach 

polityki stosowania prawa konkurencji podejmowane powinny być 

                                                      
45

 N. Gillespie, Tired: There Are No Libertarians in a Pandemic. Wired: There 

Are Only Libertarians in a  Pandemic, „Reason” 2020. 
46

 Competition and Markets Authority, Supermarkets to join forces to feed the 

nation, London 2020. 
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następujące działania. Proces przydzielania pomocy publicznej musi być 

oparty na doświadczeniach wyciągniętych przez państwa z poprzednich 

kryzysów ekonomicznych. Każdorazowe wsparcie ze strony państwa 

powinno być poprzedzone odpowiednią analizą i zabezpieczone 

uwarunkowaniami, do spełnienia których zobowiąże się beneficjent.  

W kwestii nadużyć pozycji dominującej organy stosujące prawo 

konkurencji muszą być szczególnie wyczulone na sytuacje, w których 

przedsiębiorstwa mogą wykorzystać konsumentów znajdujących się  

w stanie konieczności. Praktyka dotycząca porozumień między 

przedsiębiorstwami może być zliberalizowana tylko o tyle na ile leży to 

w interesie publicznym. Przewidywana ilość bankrutujących 

przedsiębiorstw zmusza organy konkurencji do realizacji trudnego 

zadania polegającego na przyjęciu strategicznego podejścia do udzielania 

zezwoleń na fuzje. Najbardziej wymagającym przedsięwzięciem w całym 

systemie prawa konkurencji UE będzie jednak nadzór Komisji nad 

działalnością legislacyjną Państw Członkowskich w celu ochrony 

wypracowanego w ubiegłych dekadach mechanizmu konkurencji na 

rynku wewnętrznym. 
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Competition Law in the COVID-19 Crisis 

 

Abstrakt  
 Przyczynkiem dla niniejszej analizy jest stanowisko Europejskiej 

Sieci Konkurencji (ECN) z dnia 23 marca 2020 roku, dotyczące 

stosowania prawa konkurencji w czasach kryzysu COVID-19.  

ECN wskazało, iż organy ochrony konkurencji mają świadomość 

konsekwencji jakie wywiera pandemia na działalność przedsiębiorców,  

a sytuacja może powodować potrzebę współpracy przedsiębiorców  

w celu zapewnienia dostawy i sprawiedliwej dystrybucji towarów 

deficytowych dla konsumentów. Następnie zostanie zaprezentowane 

stanowisko Komisji Europejskiej oraz wybranych krajowych organów 

ochrony konkurencji. Celem pracy jest prezentacja podejścia organów 

ochrony konkurencji w czasie kryzysu.  

Słowa kluczowe:  
Prawo konkurencji, Konkurencja, Porozumienia antykonkurencyjne, 

COVID-19 

Abstract  
 The basis of this analysis is the statement of 23 March 2020 on 

the application of competition law in COVID-19 crisis, issued by the 

European Copmetition Network (ECN). ECN indicates that the 

competition authorities are aware of the consequences of the COVID-19 

pandemic for businesses. In the ECN point of view, the current situation 

may lead to a businesses need for cooperation in order to ensure the 

supply and fair distribution of scarce goods to consumers. Then will be 

presented, the opnions of the European Commission and selected national 

competition authorities. The aim of this paper is to present the approach 

of competition authorities during the crisis.  
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  Czas pandemii COVID-19 przyniósł wyzwania również  

w dziedzinie prawa ochrony konkurencji. Mimo, iż pandemia wpływa  

w sposób istotny i widoczny na działalność nie tylko poszczególnych 

przedsiębiorców, ale także całych sektorów gospodarki to zasady prawa 

konkurencji, w tym te dotyczące zakazu zawierania porozumień 

ograniczających konkurencję, o których mowa w art. 101. ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
1
 nadal obowiązują. Zgodnie 

ze wspominanym przepisem niezgodne z rynkiem wewnętrznym 

i  zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, 

wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki 

uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między państwami 

członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, 

ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego. 

Tego rodzaju zachowania jak uzgadnianie warunków na jakich 

przedsiębiorcy będą działać na rynku w celu eliminowania konkurencji 

zakłócają mechanizm rynkowego konkurowania. Niektóre działania 

przedsiębiorców mogą zostać wyłączone z pod tego zakazu, jeśli 

powodują pozytywne skutki dla konkurencji
2
. 

 Zgodnie zaś z art. 102 TFUE drugą zakazaną przez unijne prawo 

konkurencji praktyką jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku. 

Celem tego uregulowania nie jest jak w przypadku porozumień 

przedsiębiorców ochrona konsumentów czy konkurentów jako całości 

przed bezprawnym działaniem przedsiębiorstwa dominującego, ale 

ochrona struktury rynku i konkurencji jako instytucji
3
. 

 Od początku rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 

poszczególne ustawodawstwa wprowadzały restrykcje, które wpływały 

na handel i gospodarkę takie jak: ograniczenia przemieszczania się, 

zamknięcie obiektów rozrywki, restauracji, szkół. W trakcie pandemii 

w  sposób ograniczony można było korzystać z otwartych sklepów, gdyż 

                                                      
1
 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C326/47 z dnia 

26.10.2012 r.). 
2
 A. Maciarz, Reguły konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2019, s. 27.  

3
 Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23.02.2006 

w sprawie C-95/04 P, CELEX: 62004CC0095. 
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wprowadzano dopuszczalne limity klientów mogących przebywać  

w jednym czasie. Wprowadzono ograniczenia w zakresie ilości transportu 

kołowego jak również ograniczenia w zakresie transportu lotniczego.  

Co niezwykle istotne przywrócono kontrole graniczne w krajach Unii 

Europejskiej, a dotychczasowy pełen swobody przepływu towarów, usług 

i osób rynek zmienił swoje oblicze.  

 W zaistniałej sytuacji ustawodawstwo, organy ochrony 

konkurencji poszczególnych krajów nie mogły pozostać obojętne.  

W różnego rodzaju deklaracjach, oświadczeniach, aktach prawnych na 

całym świecie pojawia się reakcja prawa konkurencji na pandemię. 

Poszczególne działania przedsiębiorców, które przed pandemią  

COVID-19 zostałyby uznane za naruszające prawo konkurencji,  

w obliczu pandemii mogą być akceptowalne, na to właśnie zwracają 

uwagę poszczególne organy ochrony konkurencji. 

Stanowisko Europejskiej Sieci Konkurencji 

 W dniu 23 marca 2020 roku Europejska Sieć Konkurencji (ECN), 

wydała oświadczenie odnośnie stosowania prawa konkurencji w czasach 

kryzysu COVID-19. Stanowisko ECN jest o tyle istotne ponieważ sieć ta 

stanowi forum codziennej współpracy oraz wymiany doświadczeń 

pomiędzy krajowymi organami ochrony konkurencji Unii Europejskiej
4
. 

W oświadczeniu tym wskazano, iż organy ochrony konkurencji mają 

świadomość konsekwencji jakie wywiera pandemia COVID-19 na 

działalność przedsiębiorców. W ocenie ECN aktualna sytuacja może 

powodować potrzebę współpracy przedsiębiorców w celu zapewnienia 

dostawy i sprawiedliwej dystrybucji towarów deficytowych dla 

konsumentów. W  konsekwencji czego ECN, wskazał, iż nie będzie 

interweniować przeciwko niezbędnym i czasowym środkom wdrożonym 

przez przedsiębiorców w celu uniknięcia niedoborów dostaw. W ocenie 

ECN jest mało prawdopodobne, aby tego rodzaju porozumienia 

ograniczały konkurencję w rozumieniu przepisu art. 101. ust. 1 TFUE. 

Zdaniem ECN nawet gdyby tego rodzaju porozumienia miałby zmierzać 

do ograniczenia konkurencji to korzyści z nimi związane przeważą 

negatywne skutki dla rynku.  

                                                      
4
 Strona internetowa Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu, „Antitrust: Joint 

statement by the European Competition Network (ECN) on application of 

competition law during the Corona crisis”, dostęp 10.06.2020. 



E. Weinar: Prawo konkurencji w dobie pandemii COVID-19 

594 

 

 W tym zakresie ECN, zaznaczył, iż w przypadku jakichkolwiek 

wątpliwości ze strony przedsiębiorców czy dana praktyka jest zgodna  

z prawem Unii Europejskiej przedsiębiorca może się zwrócić do Komisji 

Europejskiej, Urzędu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) lub do krajowych organów ochrony konkurencji, wówczas dany 

organ przekaże nieformalne wskazówki dotyczące sytuacji prawnej 

przedsiębiorcy. 

 Z drugiej strony ECN w swoim stanowisku odniósł się do wagi 

towarów deficytowych w czasie pandemii, zaznaczył iż niezwykle ważne 

jest zapewnienie, aby produkty uważane za niezbędne dla ochrony 

zdrowia (np. maseczki, rękawiczki, produkty do dezynfekcji) pozostały 

dostępne po konkurencyjnych cenach. W tej materii ECN podkreślił, iż 

nie zawaha się przed podjęciem stosownych działań przeciwko 

przedsiębiorstwom wykorzystującym obecną sytuację poprzez 

organizacje karteli lub nadużywanie pozycji dominującej.  

Działania Komisji Europejskiej 

 W ślad za stanowiskiem ECN Dyrekcja Generalna  

ds. Konkurencji utworzyła stronę internetową do wymiany informacji - 

„Reguły prawa konkurencji a koronawirus”. Strona ta służy do bieżącego 

przekazywania informacji na temat sytuacji prawnej jak również do 

kontaktu mailowego z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji, która 

odpowiada na pytania przedsiębiorców dotyczące bieżącej sytuacji
5
. Po-

dobne skrzynki elektroniczne utworzyły organy ochrony konkurencji  

w wielu krajach europejskich. 

 Z kolei 8 kwietnia 2020 roku, Komisja Europejska z uwagi na 

wzmożony popyt na towary niezbędne do zwalczania epidemii, w celu 

zapewnienia nieprzerwanych dostaw towarów wydała wytyczne na temat 

umożliwienia ograniczonej współpracy między przedsiębiorstwami,  

w szczególności w odniesieniu do leków szpitalnych o krytycznym 

znaczeniu podczas pandemii COVID-19. Komunikat ten został wydany  

w celu zapewnienia przedsiębiorców, że ich działania nie zostaną uznane 

za niezgodne z prawem konkurencji. W związku z koniecznością 

zapewnienia dostaw, niezbędna może okazać się koordynacja pomiędzy 

przedsiębiorcami „w zakresie zarządzania zasobami produkcyjnymi  

i ewentualnej dystrybucji, tak aby nie wszystkie przedsiębiorstwa 

                                                      
5
 Strona internetowa Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu, „Antitrust rules 

and coronavirus”, dostęp 10.06.2020. 
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koncentrowały się na jednym lub kilku produktach leczniczych, podczas 

gdy inne produkty nadal są produkowane w niedostatecznym stopniu”. 

 W związku z tym, że dotychczas przedsiębiorcy nie mogli 

zgłaszać Komisji porozumień do ewentualnej weryfikacji, nowe choć 

tymczasowe zasady dla przedsiębiorców zapewniają taką możliwość. 

 Komisja może wydać przedsiębiorcom ustne wskazówki, może 

również wystosować informacje pisemną o braku zastrzeżeń do danej 

współpracy. Takie pismo zostało już wystosowane przez Komisję  

w sprawie Medicines for Europe, dotyczyło współpracy związanej  

z ryzykiem niedoborów leków generycznych
6
. 

 Komisja w wytycznych zaznaczyła, iż współpraca między 

przedsiębiorcami w sektorze zdrowia może być ograniczona do 

powierzenia stowarzyszeniu branżowemu (niezależnemu doradcy, 

usługodawcy lub organowi publicznemu) np. koordynacji wspólnego 

transportu materiałów produkcji; udziału w określaniu tych 

podstawowych leków, w odniesieniu do których, na podstawie prognozy 

produkcji, istnieje ryzyko niedoboru; gromadzeniu informacji na temat 

produkcji i zdolności produkcji (bez wymiany informacji dotyczących 

poszczególnych przedsiębiorstw); pracy nad modelem pozwalającym 

przewidywać popyt na szczeblu państw członkowskich oraz 

identyfikowania luk w podaży; przekazywania informacji na temat luk  

w podaży oraz zwracania się do uczestniczących przedsiębiorstw  

(na zasadzie indywidualnej i bez przekazywania informacji konkurentom) 

– czy mogą wypełnić lukę w podaży w celu zaspokojenia popytu.
 
Tego 

rodzaju działania nie powodują problemów w  zakresie ochrony 

konkurencji, jeśli są one objęte wystarczającymi zabezpieczeniami 

(takimi jak brak przepływu zindywidualizowanych informacji do 

konkurentów). 

 Dodatkowo Komisja w swoich wytycznych zauważa, iż z uwagi 

na niedobory produktów o krytycznym znaczeniu, współpraca 

przedsiębiorców w sektorze zdrowia może wykraczać poza powyższe 

przykłady. Może być konieczne rozszerzenie zakresu współpracy 

o koordynowanie przeorganizowania produkcji w celu jej zwiększenia 

                                                      
6

 Strona internetowa Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu, „Komisja 

wydaje wytyczne na temat umożliwienia ograniczonej współpracy między 

przedsiębiorstwami, w szczególności w odniesieniu do leków szpitalnych o 

krytycznym znaczeniu podczas pandemii COVID-19”, dostęp 10.06.2020. 
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lub zoptymalizowania tak by nie wszystkie firmy skupiały się na jednym 

lub kilku lekach, w sytuacji gdy produkcja innych leków byłaby 

niewystarczająca – jeżeli takie przeorganizowanie umożliwiłoby 

producentom zaspokojenie popytu na leki pilnie potrzebne we wszystkich 

państwach członkowskich
7
. 

 W dniu 4 maja 2020 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet 

środków nadzwyczajnych na podstawie, którego m.in. zezwoliła na 

czasowe odstępstwa od prawa konkurencji w odniesieniu do sektorów 

mleka, roślin żywych i kwiatów oraz ziemniaków. Środki te mają na celu 

wsparcie sektorów, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii
8
.  

W związku z faktem, iż na rynku występują zakłócenia gospodarcze 

prowadzące do trudności finansowych i problemów z  płynnością 

finansową dotyczące poważnych sektorów Komisja zezwoliła czasowo 

rolnikom, zrzeszeniom rolników lub związkom takich zrzeszeń, uznanym 

organizacjom producentów, zrzeszeniom uznanych organizacji 

producentów i uznanym organizacjom międzybranżowym w sektorze 

mleka i przetworów mlecznych, roślin żywych i kwiatów oraz 

ziemniaków na działania, które w standardowych warunkach są 

zabronione. Podmioty sektora mlecznego mogą z mocą wsteczną od  

1 kwietnia (kiedy wystąpiły znaczące różnice między popytem a podażą) 

przez czas 6 miesięcy zawierać porozumienia oraz wydawać wspólne 

decyzje w zakresie planowania wielkości produkcji mleka surowego
9
. 

 Przedsiębiorcy sektora roślin żywych i kwiatów od dnia 5 maja 

2020 roku przez okres 6 miesięcy mogą wspólnie podejmować decyzje  

w zakresie wycofania produktów z obrotu i ich bezpłatnej dystrybucji, 

wspólnej promocji jak również o tymczasowym planowaniu produkcji
10

. 

                                                      
7
 Komunikat Komisji z dnia 8 kwietnia 2020 r., Tymczasowe ramy na potrzeby 

oceny kwestii antymonopolowych dotyczących współpracy między 

przedsiębiorstwami w odpowiedzi na pilne sytuacje wynikające z obecnej 

pandemii COVID-19, (Dz.U. UE.C 116/7). 
8

 Strona internetowa Komisji Europejskiej, https://ec.europa.eu, „Komisja 

przyjmuje pakiet środków wspierających sektor rolno-spożywczy”, dostęp 

10.06.2020. 
9
 Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2020/599 z dnia 30 kwietnia 2020 

r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie 

planowania produkcji w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. UE.L. 

140/37 z 4 maja 2020 r.). 
10

 Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2020/594 z dnia 30 kwietnia 2020 

r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie 

środków stabilizacji rynku w sektorze drzew żywych i pozostałych roślin, bulw, 
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Analogicznie, podmioty działające w sektorze ziemniaków mogą od dnia 

5 maja 2020 roku przez okres 6 miesięcy podejmować wspólne decyzje  

o wycofaniu towaru z obrotu i jego bezpłatnej dystrybucji, 

przekształcaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, wspólnej produkcji  

i tymczasowym planowaniu produkcji
11

. 

Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

tarcza antykryzysowa 

 Na polskim rynku spojrzenie organu ochrony konkurencji 

zmieniało się wraz z rozwojem pandemii. Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) Tomasz Chróstny na samym 

początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego zauważył 

tendencję zawyżania cen, zwłaszcza towarów istotnych w okresie 

pandemii (np. maseczki, rękawiczki, żele antybakteryjne).  

W konsekwencji czego powołał specjalny zespół, który zajmuje się 

monitoringiem cen. W skład zespołu monitorującego ceny w sklepach 

internetowych weszli pracownicy UOKIK, pracownicy Inspekcji 

Handlowej zostali oddelegowani do monitorowania cen w sklepach,  

w tym sieciach handlowych
12

. 

 Ustawa z 31 marca 2020 roku zwana powszechnie „tarczą 

antykryzysową”, wprowadziła zmiany w zakresie ochrony konkurencji  

i konsumentów
13

. W tarczy antykryzysowej znalazła się regulacja upraw-

niająca do ustalenia w rozporządzeniu: maksymalnych cen, 

maksymalnych marż hurtowych i detalicznych, w sprzedaży towarów lub 

usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub 

bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych. 

Rozporządzenie może zostać wydane przez ministra gospodarki  

w porozumieniu z ministrem zdrowia oraz ministrem rolnictwa i rozwoju 

                                                                                                                        
korzeni i podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych (Dz.U. UE.L. 140/17 z 4 

maja 2020 r.). 
11

 Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2020/593 z dnia 30 kwietnia 2020 

r. zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji w zakresie 

środków stabilizacji rynku w sektorze ziemniaków (Dz.U. UE.L. 140/13  

z 4 maja 2020 r.). 
12

 Strona internetowa UOKIK, https://www.uokik.gov.pl, „Wysokie ceny - 

działania UOKiK”, dostęp 10.06.2020. 
13

 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.poz.568). 
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wsi. Ustalanie cen i marż maksymalnych jak wskazano w uzasadnienie 

projektu ustawy z założenia powinno dotyczyć tylko produktów 

podstawowych, mających wyjątkowe znaczenie dla ochrony zdrowia lub 

funkcjonowania gospodarstw domowych.  

 Wraz z nową regulacją Prezes UOKIK zyskał nowe kompetencje, 

w zakresie możliwości nałożenia kary pieniężnej w wysokości nie 

większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca chociażby 

nieumyślnie, dopuścił się wielokrotnie, w przypadku wielu towarów lub 

usług lub na dużą skalę, naruszenia zakazu stosowania cen lub marż 

przekraczających maksymalnie ustalone.  

 Regulacja tarczy antykryzysowej stanowi dopełnienie 

wprowadzonej w dniu 2 marca 2020 roku
14

, kompetencji ministra zdro-

wia do ustalania w drodze obwieszczenia cen maksymalnych. Po 

rozszerzeniu w ustawie uprawnień ministra zdrowia może on ustalić 

obwieszczeniem  maksymalne urzędowe ceny zbytu zawierające podatek 

od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże 

detaliczne dla: produktów leczniczych, o których mowa art. 23a ust. 1  

pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego
15

, tj. wydawane bez przepisu lekarza 

oraz wydawane z przepisu lekarza, wyrobów medycznych
16
, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
17
, produktów 

biobójczych, surowców farmaceutycznych
18
, które mogą być wykorzy-

stane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w sytuacji 

zagrożenia braku dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

w związku z COVID-19, z wyjątkiem tych produktów, wyrobów lub 

środków, których cena została ustalona w decyzji administracyjnej 

                                                      
14

 Ustawa 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 

374). 
15

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 944). 
16

 Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 186). 
17

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r .o bezpieczeństwie żywności i żywieni (tj. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1252). 
18

 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tj. Dz.U. z 

2018 r. poz. 2231). 
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wydanej na podstawie przepisów o refundacji leków
19
, środków spożyw-

czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych. 

 Zatem w początkowym stadium epidemii w Polsce zarówno 

legislacja jak i działania Prezesa UOKIK skoncentrowane były na 

weryfikacji działań i dążeniu do ukarania podmiotów, które próbują 

wykorzystać kryzys w sposób nieuczciwy i z naruszeniem zasad 

konkurencji. Dopiero w drugiej kolejności UOKIK skoncentrował się na 

wsparciu przedsiębiorców, którzy mogą mieć problemy w odnalezieniu 

się w niecodziennej sytuacji gospodarczej. Na stronie internetowej 

UOKIK opublikował komunikat dla przedsiębiorców dotyczący sytuacji 

związanej z epidemią. Informacja ta jest zbliżona swoim przekazem do 

komunikatu ECN, albowiem UOKIK zaznaczył, iż przedsiębiorcy mogą 

w tym czasie odczuwać liczne utrudnienia związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Jak podkreślił polski organ „te wyjątkowe 

okoliczności mogą skłaniać podmioty gospodarcze do współpracy  

i koordynowania swoich działań w celu przezwyciężenia skutków 

kryzysu ekonomicznego”. W razie wątpliwości dotyczących zgodności  

z prawem konkurencji konkretnych działań przedsiębiorców UOKIK 

utworzył analogiczną skrzynkę mailową do tej stworzonej przez Komisję 

Europejską. Opinia UOKIK ma zmierzać do oceny, czy pozytywne skutki 

współpracy przedsiębiorców przeważają nad ich ewentualnymi 

antykonkurencyjnymi ich konsekwencjami
20

. 

Stanowiska krajowych organów europejskich 

 W celu uzyskania obrazu podejścia do prawa konkurencji  

w dobie pandemii należy zapoznać się z podejściem europejskich 

organów ochrony konkurencji. Po weryfikacji stanowisk można 

stwierdzić, że europejskie organy ochrony konkurencji, niezależnie czy 

kraje są członkami Unii Europejskiej reagowały na sytuacje związaną  

z epidemią w sposób zbliżony. W dalszej części zostaną zaprezentowane 

stanowiska wybranych europejskich organów ochrony konkurencji. 

 

                                                      
19

 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 357). 
20

 Strona internetowa UOKIK, https://www.uokik.gov.pl, „Przestrzeganie prawa 

konkurencji podczas epidemii koronawirusa”, dostęp 10.06.2020. 
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 Conseil de la concurrence Grand-Duché de Luxembourg, 

luksemburski organ ochrony konkurencji w kwietniu 2020 roku wyszedł 

naprzeciw przedsiębiorcom wydając dokument dotyczący podejścia 

organu w czasie pandemii COVID-19. Dokument ten określa m.in. w jaki 

sposób organ zamierza interpretować kryteria zwolnienia z zakazu 

stosowania praktyk antykonkurencyjnych
21

. 

 Luksemburski organ podkreślił, iż nadzwyczajna sytuacja 

związana z pandemią może wymagać współpracy między 

przedsiębiorstwami w celu zapewnienia sprawiedliwej dostawy  

i dystrybucji wśród konsumentów rzadkich produktów lub usług. 

Luksemburski organ ochrony konkurencji, wskazał iż taka współpraca 

nie będzie ściągana jako naruszająca zasady uczciwej konkurencji przy 

spełnieniu pewnych warunków. Podejmowane środki mające na celu 

koordynacje działań przedsiębiorców powinny być tymczasowe, 

niezbędne w celu uniknięcia niedoborów lub zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw, powinny leżeć również w interesie publicznym, 

przyczyniać się do ochrony interesów lub dobra konsumentów, dotyczyć 

aspektów krytycznych związanych z pandemią. Co ważne organ zwraca 

uwagę iż nie powinny trwać dłużej niż to konieczne. Organ luksemburski 

jednak wyraźnie zaznaczył, iż pewnego rodzaju tolerancja na zachowania 

przedsiębiorców z uwagi na kryzys nie daje im carte blanche do 

podejmowania działań mogących szkodzić konsumentom. 

Wykorzystywanie kryzysu w celach, w szczególności takich jak wymiana 

informacji na temat przyszłych cen lub strategii handlowych, nadużycie 

pozycji dominującej na rynku (gdzie dominacja może wynikać również  

z szczególnych okoliczności kryzysu), takich jak wzrost cen w celu 

zmniejszenia skutków kryzysu znacznie powyżej poziomu 

konkurencyjnego nie jest dozwolone
22

.  

 Z kolei we Francji działania Autorité de la concurrence, w pełni 

wpisuje się w komunikat ECN z dnia 23 marca 2020 roku. Francuski 

organ w szczególności zwraca uwagę na zakaz nadużywania pozycji 

dominującej na rynku, którego naruszanie oddziałuje negatywnie na 

                                                      
21

 Strona internetowa Conseil de la concurrence Grand-Duché de Luxembourg, 

https://concurrence.public.lu, „Covid-19: Document d'orientation à destination 

des entreprises”, dostęp 10.06.2020. 
22

Strona internetowa Conseil de la concurrence Grand-Duché de Luxembourg, 

https://concurrence.public.lu, „Document d’orientation à destination des 

entreprises Impact du Covid-19 sur les actions du Conseil de la concurrence”, 

dostęp 10.06.2020. 
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konsumentów. Nadto, francuski urząd koncentruje się na monitorowaniu 

cen produktów niezbędnych, w okresie pandemii, tak aby były one 

dostępne po cenach konkurencyjnych. 

 W przeciwieństwie do ECN i UOKIK, które zachęcają do 

kontaktowania się w sprawie wątpliwości co do zgodności z prawem 

danego działania przedsiębiorcy Autorité de la concurrence zachęca do 

zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości. Konsumenci 

i  przedsiębiorcy, którzy uważają że działania podjęte przez jedno lub 

więcej przedsiębiorstw ma charakter antykonkurencyjny mogą zgłosić 

swoje uwagi na specjalny adres poczty elektronicznej urzędu. W drugiej 

kolejności francuski organ ochrony konkurencji zwraca uwagę na 

niecodzienną sytuacje gospodarczą, która może powodować konieczność 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, zwłaszcza w celu zapewnienia 

produkcji i sprawiedliwej dystrybucji podstawowych artykułów 

żywnościowych dla wszystkich konsumentów
23

. 

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, włoski organ 

ochrony konkurencji, kraju który w Europie został najbardziej dotknięty 

przez pandemię koronawirusa jest w pełni świadomy perturbacji na 

rynkach światowych. Organ zaznaczył, że ma pełną świadomość,  

iż przedsiębiorstwa muszą współpracować w celu zaradzenia skutkom 

kryzysu lub złagodzenia skutków jakie on powoduje. Organ wskazuje,  

iż takie działania, które zmierzają do zapewnienia dostaw i uczciwej 

dystrybucji podstawowych produktów dla wszystkich konsumentów 

przynoszą korzyść społeczeństwu w dobie pandemii. Włoski urząd zajął 

jednoznaczne stanowisko, iż w związku z zaistniałą sytuacją nie będzie 

podejmować działań przeciwko niezbędnym, tymczasowym  

i proporcjonalnym środkom podjętym w celu uniknięcia niedoborów 

dostaw. 

 Urząd jest gotowy również udzielić przedsiębiorstwom 

niezbędnych wskazówek w celu ułatwienia i przygotowania się na 

stawienie czoła kryzysowi COVID-19. Przy czym zwraca on uwagę 

podobnie jak inne urzędy i organizacje, iż niezbędne jest w trakcie 

pandemii, aby produkty uważane za konieczne dla ochrony zdrowia  

i postępowania w nagłych wypadkach pozostawały dostępne po 

konkurencyjnych cenach. W przypadkach naruszeń, włoski organ będzie 

                                                      
23

 Strona internetowa Autorité de la concurrence, 

https://www.autoritedelaconcurrence.fr, „L’action de l’Autorité pendant 

l’épidémie du Coronavirus Covid-19”, dostęp 10.06.2020. 
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używać dostępnych mu instrumentów w celu podjęcia działań przeciwko 

przedsiębiorstwom, które dążą do czerpania korzyści z krytycznej 

sytuacji, czy to poprzez porozumienia kartelowe, czy też poprzez 

nadużywanie pozycji dominującej
24

. 

 Z kolei szwajcarski organ ochrony Commission de la 

concurrence przede wszystkim przypomina przedsiębiorcom  

o konieczności przestrzegania prawa konkurencji w zakresie 

nadużywania pozycji dominującej. Organ zwraca w szczególności uwagę, 

iż nie można nadużywać sytuacji gospodarczej do tworzenia karteli oraz 

uzgadniania cen
25

. 

 Brytyjski Competition and Markets Authority ostrzegał 

przedsiębiorców przed takimi praktykami jak stosowanie zawyżonych 

cen lub składanie wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących 

swoich produktów. W tym celu powołał specjalny zespół monitorujący 

rynek, aby móc wykrywać negatywne praktyki i podejmować ewentualną 

interwencję
26

.  

 Z drugiej strony rząd Wielkiej Brytanii złagodził w niektórych 

aspektach stosowanie prawa konkurencji w czasie kryzysu COVID-19. 

Brytyjski organ, podobnie jak inne europejskie instytucje, wskazał iż 

nawet jeśli dana działalność nie jest objęta złagodzeniem rządowym nie 

planuje on podejmować działań w zakresie egzekwowania prawa 

konkurencji, jeśli współpraca między przedsiębiorstwami lub 

racjonowanie produktów jest konieczne do ochrony konsumentów na 

przykład poprzez zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw. 

 Competition and Markets Authority, wskazał również iż nie 

będzie akceptować działań przedsiębiorstw, którzy wykorzystują 

pandemię jako pretekst do porozumień przedsiębiorców, w zakresie  

w jakim wymieniają informacje na temat długoterminowych strategii 

                                                      
24

Strona internetowa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

https://www.agcm.it „Comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato sugli accordi di cooperazione e l’emergenza COVID-19”, dostęp 

10.06.2020.  
25

Strona internetowa Commission de la concurrence, 

https://www.weko.admin.ch „Le droit des cartels s’applique durant la crise du 

coronavirus”, dostęp 10.06.2020. 
26

 Strona internetowa Competition and Markets Authority, https://www.gov.uk 

„CMA launches COVID-19 taskforce”, dostęp 10.06.2020. 
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cenowych lub biznesowych, jeżeli nie jest to konieczne do zaspokojenia 

potrzeb wynikających z obecnej sytuacji
27

.  

Konkluzje 

 Nie ulega wątpliwościom, iż organy ochrony konkurencji jak 

również instytucje międzynarodowe dostrzegają problem stosowania 

prawa konkurencji w dobie pandemii COVID-19. Z jednej strony 

zauważają one duże pole do nadużyć w związku ze wzmożonym 

zapotrzebowaniem na niektóre produkty jak: wprowadzanie błąd, 

nadmierne i nieuzasadnione podwyższanie cen czy nadużycia pozycji 

dominującej. Takie praktyki będą ścigane przez organy konkurencji co 

większość organów europejskich deklaruje. Z drugiej strony sieć 

organów ochrony konkurencji dostrzega potrzebę łagodniejszego 

stosowania prawa konkurencji na czas pandemii, gdyż wzmożona 

współpraca przedsiębiorców może przynieść korzyści nie tylko dla 

przedsiębiorców współpracujących, ale i dla gospodarki. W pewnych 

zakresach taka współpraca może okazać się niezbędna w celu uniknięcia 

niedoborów produktów pierwszej potrzebny jak żywność, leki, 

szczepionki, artykuły higieniczne. Organy są zgodne, iż tego rodzaju 

współpraca jeśli podejmowane w jej ramach działania są obiektywnie 

niezbędne, stosowane tymczasowo i są adekwatne do zamierzonego celu 

jest dozwolona w czasie pandemii. 

 Zauważyć, należy iż większość zmian w podejściu do prawa 

konkurencji w czasie pandemii COVID-19 ma formę aktów o charakterze 

soft law w postaci np. wytycznych lub komunikatów organów. Nie są to 

przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, nie mniej jednak dla 

przedsiębiorców stojących przed decyzją podjęcia określonych działań są 

cenną wskazówką jak będą działały organy w tym trudnym czasie. 

Oczywiście obok aktów o charakterze soft law mamy rozporządzenia 

Komisji Europejskiej oraz akty rangi ustawowej w krajach europejskich, 

te jednak są raczej w mniejszości i dotyczą głównie zmian 

instytucjonalnych, wprowadzania określonych kompetencji, aniżeli 

nadawania kierunków interpretacyjnych.  

 Przy stosowaniu wyłączeń przewidzianych szczególną sytuacją 

nie należy zapominać, iż dotyczą one okresu trwania pandemii  

                                                      
27

  Strona internetowa Competition and Markets Authority, https://www.gov.uk 

„COVID-19: CMA approach to essential business cooperation”, dostęp 

10.06.2020. 
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COVID-19. Zatem działania przedsiębiorców podjęte przed pandemią,  

a które wyszły na jaw w okresie pandemii będą ocenianie według 

standardowych zasad prawa konkurencji. Nadto w większości nowe 

kierunki obowiązują do określonej daty lub do momentu odwołania 

danego stanowiska.  

 Ponadto, podkreślić należy, iż rozporządzenia wydane przez 

Komisję Europejską wyłączające konkretne rodzaje porozumień tj. 

dotyczące sektorów mlecznego, roślin i kwiatów oraz ziemniaków spod 

zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych dotyczą jedynie 

porozumień pomiędzy przedsiębiorcami, którzy decydują się na 

współprace mającą wpływ na handel pomiędzy państwami 

członkowskimi. Zatem wyłączenie to nie dotyczy rynków krajowych, 

które to rynki regulowane są przez poszczególne ustawodawstwa 

krajowe. W Polsce tego rodzaju wyłączenie porozumień mogłoby zostać 

wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów, którego wydanie jest 

możliwe na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów
28
. Na chwilę obecną takie rozporządzenie nie zostało 

wydane.  

 Niezwykle istotny jest fakt iż zarówno Komisja Europejska jak  

i krajowe organy ochrony konkurencji dostrzegają obawy 

przedsiębiorców co do interpretacji pewnych działań podejmowanych 

przez uczestników obrotu. Większość instytucji uruchomiła specjalną 

skrzynkę mailową za pomocą, której można się z danym organem 

skonsultować co do planowanego działania, czy będzie ono ewentualnie 

mogło skorzystać z wyłączenia jako posiadające pozytywne 

oddziaływanie dla rynku. Po analizie oświadczeń na stronach 

internetowych można się dopatrzyć, iż niektóre organy wręcz podają 

przykłady działań, które w okresie pandemii mogą zostać uznane za 

nienaruszające zasad konkurencji co na pewno jest cenną wskazówką dla 

przedsiębiorców.  

 Wydaje się że aktualne podejście organów, (w większości 

opierając się na deklaracjach) przechodzi złagodzenie podejścia, 

najbliższy okres pokaże czy rzeczywiście jest to czas prawa konkurencji, 

którego nie znaliśmy.  

 

                                                      
28

 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r., 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 369). 
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 Na sam koniec warto zauważyć, iż dotychczas nie podjęto 

działań w kwestii dotyczących regulacji w ustawie o zatorach 

płatniczych
29
, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to iż  

w czasie pandemii COVID-19 należy stosować dotychczasowe reguły 

dotyczące maksymalnych terminów zapłaty określanych przez strony  

w umowie, a obecny jednak kryzys pokazuje że wydłużanie niektórych 

terminów zapłaty może być nieuniknione.  
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Abstrakt  

 Przedmiotem analizy jest ujawnienie najważniejszych problemów 

dotyczących jakości wprowadzonych tarczą antykryzysową zmian 

podatkowych, w związku z epidemią koronawirusa i wskazanie ich 

możliwych skutków dla procesu gospodarczego. Celem kilkuetapowych 

badań jest ujawnienie wątpliwej jakości procesu prawodawczego,  

w którym brak jest precyzji do wiernego odwzorowania zamysłu 

ustawodawcy, a co za tym idzie powoduje powstanie zbyt dużej 

elastyczności i chaos społeczny. Porównanie procesu stanowienia prawa 

w czasie pandemii z tworzeniem przepisów we wcześniejszych okresach, 

pozwala ujawnić wadliwość legislacyjną i wskazać możliwości poprawy 

jakości, aby zatrzymać dynamikę zmiany przepisów i przeciwdziałać 

negatywnym skutkom gospodarczym w przyszłości. 

Słowa kluczowe:  

stanowienie prawa podatkowego, wadliwość legislacji, jakość tworzenia 

prawa podatkowego w dobie pandemii 

Abstract  

 The subject of the analysis is to reveal the most important quality 

problems introduced by the anti-crisis shield of tax changes in connection 

with the coronavirus epidemic and to indicate their possible effects on the 

economic process. The goal of several stages of research is to reveal the 

dubious quality of the legislative process, in which there is a lack of 

precision to faithfully reproduce the legislator's intention, and thus creates 

too much flexibility and social chaos. Comparison of the lawmaking 
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process during a pandemic with the creation of regulations in earlier 

periods reveals legislative flaws and indicates possibilities of improving 

quality to stop the dynamics of changes in regulations and counteract 

negative economic effects in the future. 

Key words:  

tax law making, defective legislation, quality of tax law creation in the 

age of pandemics 

 

1. Uwagi wstępne 

 W ostatnim czasie zmagamy się z niewyobrażalnym nurtem 

epidemii, który znacząco wpłynął i w dalszym ciągu wpływa na życie 

gospodarcze. Nadzwyczajna sytuacja, w której przyszło nam żyć, 

spowodowała szereg zmian nie tylko w zakresie codziennej 

funkcjonalności, pociągając za sobą dynamiczne zmiany prawne,  

ale przyczyniła się również do destabilizacji legislacji prawa 

podatkowego. Wprowadzenie na tym gruncie zmian przystosowujących 

do realiów epidemii okazuje się być wyzwaniem prawodawczym, 

któremu nie sposób sprostać. Państwo polskie niemalże natychmiast 

wprowadziło działania legislacyjne ustaw, nowelizacji i aktów 

wykonawczych, począwszy od spraw najpilniejszych, wymagających 

niezwłocznego obowiązywania. 

 Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a dalej z dniem 

20 marca 2020 roku stanu epidemii, polska gospodarka stanęła  

w miejscu, nie wykazując już charakteru państwa rozwijającego się
1
. 

Stan, który wydawał się początkowo krótkotrwałym i przejściowym 

utrudnieniem, sparaliżował niejako światową gospodarkę, która szybko 

podupadając ujawniła ogromne zależności prawne, ekonomiczne czy 

socjologiczne. Ograniczenia i restrykcje wydawane przez polski rząd 

miały powstrzymać bardzo dynamiczny rozwój epidemii, a formą 

rekompensaty za negatywne skutki i przestój gospodarczy, stały się 

oferowane przez państwo programy pomocowe
2
. Zmiany w zakresie 

                                                      
1

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 III 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2008 nr 

234 poz. 1570). 
2

 Strona internetowa gov.pl, https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, 

„Tarcza antykryzysowa”, dostęp 20.04.2020. 
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wielu gałęzi prawa, w tym prawa podatkowego, które do tej pory 

nastąpiły, poprzedzone zostały wyjaśnieniami na oficjalnej stronie 

rządowej. Wskazano, iż tarcza antykryzysowa ma chronić zarówno 

obywateli, jak i państwo polskie przed kryzysem wywołanym epidemią 

koronawirusa
3
. Należy zaznaczyć, że regulacje prawne związane z Tarczą 

wdrożone zostały w większości w drodze specustawy o przeciwdziałaniu 

skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa, opracowywanej przez 

poszczególne ministerstwa
4
. 

 Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez tak dynamiczne 

wprowadzanie zmian podatkowych, nawet jeśli służą one podatnikom  

i przedsiębiorcom, wprowadzony zostaje również ogromny chaos, 

którego zgodność z fundamentalnymi zasadami prawa podatkowego  

i zasadami prawidłowej legislacji staje się utrudniona
5
. Znajdują one 

swoje podwaliny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
6
. Niezaprzeczalnym natomiast 

jest, że obecna sytuacja epidemiczna jest patowa i wymaga działań 

ponadstandardowych. Dla potrzeby niniejszej analizy słusznym wydaje 

się wskazanie tych zasad, aby w dalszej analizie dysponując pewnym 

wzorcem, móc ocenić prawidłowość i przede wszystkim jakość procesu 

legislacyjnego w dobie pandemii. 

2. Zachowanie równowagi legislacyjnej 

 Tworzenie prawa podatkowego wymaga zachowania równowagi, 

pomiędzy tworem doktrynalnym a formalnymi wymogami
7
. Należy pod-

kreślić, że na zasady prawidłowej legislacji składają się w szczególności 

takie zasady jak bezpieczeństwo prawne i pewność prawa, zasada 

określoności przepisów prawa, niedziałania prawa wstecz, czy 

                                                      
3
 Ibidem. 

4
 Ustawa z dnia 2 III 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374 z późn.zm.). 
5
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 VI 2002 roku w sprawie 

zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.). 
6
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 roku (Dz.U. nr 78, poz. 483, 

z późn. zm.). 
7
 B.  Brzeziński, Prawo podatkowe, Toruń 2000, s. 48. 
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zachowania odpowiedniego vacatio legis
8
. Ewentualne naruszenie zasad 

prawidłowej legislacji nie może stanowić o nieważności jakiegoś aktu 

normatywnego
9
 . Możliwe jest natomiast stwierdzenie w sposób pośredni 

naruszenia przykładowo art. 2 Konstytucji RP, jako naruszenia 

konkretnej zasady legislacyjnej
10

. Racjonalny model tworzenia prawa po-

winien cechować się nie tylko odpowiednim procesem prawodawczym  

i walidowaniu zgodności konstytucyjnej, ale również prowadzeniem 

uprzednio szerokich działań przedlegislacyjnych, z możliwością 

uzgadniania ze środowiskami eksperckimi wypracowanego projektu, 

służącemu podnoszeniu standardów jakościowych stanowionego prawa 

podatkowego
11

. 

 Ograniczenia wywołane stanem epidemii burzą podstawowe 

zasady zarówno legislacyjne, jak i materialne. Przepisy prawne dotyczące 

procesu tworzenia prawa w dobie pandemii bardzo często nie są 

poddawane uzgodnieniom i ekspertyzom, bowiem nakładałoby to 

obowiązek uwzględniania stanowiska innych podmiotów i znacznie 

wydłużało wprowadzanie danego przepisu do porządku prawnego
12

. Nie-

wątpliwie celem takich czynności powinna być przede wszystkim 

racjonalność i efektywność stanowienia prawa, lecz tworzenie przepisów 

prawnopodatkowych, nawet w okresie przed epidemią przebiegało nieco 

inaczej
13
. Nie budzi wątpliwości fakt, iż tworzenie prawa podatkowego 

przebiega w swoim procesie nieco odmiennie, w sposób bardziej zawiły  

i nierzadko doraźny, albowiem prowadzenie konsultacji społecznych  

z podatnikami czy zasięganie opinii podmiotu, który miałby podatek 

uiścić byłoby swoistą abstrakcją, gdyż nie godzi się pytać podatnika czy 

                                                      
8

 S. Wronkowska, Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006, s. 671-672. 
9
 K. Stępniak, Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne, Warszawa 

2017, s. 29. 
10

 K. Ceglarek, Legislacja administracyjna. Studium z zakresu nauki 

administracji i prawa administracyjnego, Kraków 2011, s. 48. 
11

 J. Glumińska-Pawlic, Pożądane kierunki zmian (reform) obecnego modelu 

tworzenia prawa podatkowego, [w:] Część pierwsza. Dylematy reformy systemu 

podatkowego w Polsce, Warszawa 2016, s. 105-106. 
12

 J. Głuchowski, Sprawiedliwość podatkowa. Założenia teoretyczne i możliwości 

aplikacyjne [w:] J. Mujżel, S. Owsiak, E. Mączyńska (red.), System podatkowy. 

Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, raport nr 36, Rada 

Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Warszawa 

1999, s. 113. 
13

 Ibidem. 
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chciałby być opodatkowany
14
. Wiadomym jest, że napotka się w ten 

sposób opór podatkowy ze strony społeczeństwa
15
. Dlatego też, nie stojąc 

w zupełnej opozycji do systemu tworzenia aktów normatywnych prawa 

podatkowego, należy w dalszej kolejności wskazać bieżące problemy 

podatkowe, jawiące się wyraźnie w konkretnych aktach prawnych, przy 

mocnym podkreśleniu, że proces legislacji dla ustaw podatkowych  

i aktów wykonawczych toczy się w sposób odmienny. Rozróżnienie to 

podyktowane jest kompetencjami prawotwórczymi, które determinują 

realizację postanowień ustawowych i uzależniają ją od wydania aktów 

wykonawczych
16
. Dalsza ocena skuteczności wprowadzanych do porząd-

ku prawnego norm powinna stać w korelacji z trybem jego tworzenia, 

bowiem błędy legislacyjne znajdą swoje odbicie na etapie ich realizacji
17

. 

W wyjątkowym okresie epidemii, gdzie przepisy nie mają możliwości 

swoistego przetrawienia przed ich obowiązywaniem, problem ten wydaje 

się jeszcze bardziej aktualny, dający obnażenie wadliwości tuż po,  

a nierzadko przed wprowadzeniem przepisów podatkowych do systemu 

prawnego. 

3. Epizodyczność przepisów 

 Istotnym problemem przybytku przepisów prawnych w okresie 

pandemii jest ich epizodyczność, która dodatkowo wprowadza ogromną 

zawiłość, powodując przy tym absolutny brak jasności regulacji. Należy 

wskazać, że zgodnie z §29a w przepisach epizodycznych okres 

obowiązywania regulacji określa się w szczególności przez: 

1) wymienienie roku kalendarzowego albo lat kalendarzowych; 

2) oznaczenie początku i końca obowiązywania regulacji, wyrażone 

dniami oznaczonymi kalendarzowo; 

3) wskazanie liczby dni, tygodni, miesięcy albo lat, które upływają 

od dnia wejścia w życie ustawy albo jej poszczególnych 

przepisów
18

. 

                                                      
14

 J. Glumińska-Pawlic, Pożądane kierunki…, op. cit., s. 109. 
15

 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013,  

s. 270 i n. 
16

 C. Kosikowski, Legislacja finansowa. Tworzenie projektów ustaw i aktów 

wykonawczych oraz kontrola ich konstytucyjności, Warszawa 1998, s. 31.  
17

 C.  Kosikowski, op. cit., s. 31. 
18

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 VI 2002 roku w sprawie 

„Zasad techniki prawodawczej”, (Dz.U.2016.0.283 t.j.). 
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 Ponadto, pkt 2 ww. podstawy prawnej wskazuje, iż w przepisach 

epizodycznych początku i końca obowiązywania regulacji nie uzależnia 

się od wystąpienia zdarzenia przyszłego, chyba że jest to konieczne ze 

względu na zakres regulacji ustawy albo jej poszczególnych przepisów,  

a termin wystąpienia zdarzenia przyszłego można ustalić w sposób 

niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do wiadomości 

publicznej. Należy zaznaczyć, że Zasady techniki prawodawczej (dalej 

ZTP) wskazują, w którym miejscu prawodawca winien przepisy 

umieszczać, jednak pomimo faktu, iż przepisy epizodyczne mają swoje 

określone miejsce i czas, należy je odróżnić od przepisów 

dostosowujących lub przejściowych. Niemniej nierzadko dodaje się, 

szczególnie w okresie pandemii, określenie danych przepisów jako 

epizodycznych, podczas gdy wcale nimi nie są. 

 Co prawda funkcjonuje zasada, zgodnie z którą wszelkie normy 

prawne, w tym przepisy epizodyczne w czasie pandemii wydawane są, 

jeśli to możliwe z jak największym poszanowaniem dla prawidłowej  

i rzetelnej legislacji podatkowej, niemniej jednak niespełnienie tych 

przesłanek nie wyłącza wcale ich wiarygodności, dalej mocy prawnej. 

Innymi słowy dochodzi do sytuacji, w której oczywista potrzeba 

szybkości ustanawiania przepisów podatkowych, jak choćby przesunięcie 

terminów podatkowych jest potrzebą nadrzędną, oderwaną od 

podstawowych zasad procesu tworzenia prawa. Zatem obawy  

i ewentualnie sporny charakter norm prawnych w zakresie ich zgodności 

konstytucyjnej zostaje wyłączony. Oczywiście wiąże się to z panującą 

epidemią i trudną sytuacją gospodarczą, jednak istnieje 

prawdopodobieństwo zachowania prawodawcy w podobny i wybaczalny 

sposób po ustaniu stanu epidemii. Jedynym słusznym rozwiązaniem 

wydaje się być dalsza baczna obserwacja działań legislacyjnych 

podejmowanych w tym wyjątkowym okresie i ich kontrola, a dalej 

porównanie do przyszłych działań prawodawczych, co w opinii autorki 

pozwoli na eliminację słabnącej jakości stanowienia prawa podatkowego. 

4. Problematyka podatkowa w czasie pandemii 

 Pakiet tarczy antykryzysowej, która doczekała się już kilku 

odsłon i niewątpliwie cieszy się w dalszym ciągu niesłabnącą sławą, 

zgodnie z zapowiedziami rządu, zawiera propozycje pomocowe  

w szerokim stopniu, w szczególności dla przedsiębiorców, którzy są 

podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 
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 W gąszczu zmian wynikających ze specustawy odmiennością od 

dotychczasowych twardych reguł prawnych i z uwagi na niejako 

wstrzymane życie prywatne, gospodarcze, społeczne, wprowadzone 

zostały istotne przedłużenia terminów rozliczeń podatkowych w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Należy wskazać, że w art. 

15zzj pierwszej specustawy, ustawodawca zezwolił na złożenie organowi 

podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej 

straty) za 2019 rok oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od 

osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak 

niż w terminie do 31 maja 2020 roku. Regulacja ta wydłużyła termin 

pierwotny o miesiąc, z uwzględnieniem dnia powszedniego (zgodnie  

z Ordynacją podatkową, dalej o. p.), a więc przedłużając ten termin do 

dnia 1 czerwca 2020 roku
19
. Pojawiły się w związku z tym wątpliwości 

czy z przytoczonego przepisu daje się wydedukować możliwość 

rozliczania podatku za rok 2019 do dnia 31 maja, czy też do 1 czerwca. 

Wątpliwości te ustawodawca postanowił rozwiązać nowelizacją 

wprowadzoną z dniem 16 maja 2020 roku z mocą wsteczną 

obowiązywania od 1 maja 2020 roku. Bezsprzecznie ujawnione zostało 

odstępstwo od zasady niedziałania prawa wstecz, bowiem wiązało się to  

z możliwością skorzystania z instytucji czynnego żalu. Odstępstwo od 

zasady lex retro non agit znajduje również swoje odbicie we 

wprowadzonej możliwości wstecznego rozliczenia strat podatkowych  

z lat ubiegłych w PIT i CIT
20
. Pomimo faktu, że prawodawca słusznie 

dopuścił uprawnienie do działań wstecznych w tym zakresie, system 

naprawczy jakiego przy tym dopuszcza się prawodawca w ustawach 

podatkowych daje wyraz jedynie niekompleksowości, niepewności  

i niejasności, a przy tym w dalszej konsekwencji utraty zaufania do 

państwa w zakresie stanowionego prawa podatkowego.  

  W pakietach pomocowych znalazła się również 

możliwość dająca uprawnienie Ministrowi Finansów (dalej MF) do 

wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych, ich 

zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do właściwego rejestru, 

                                                      
19

 Ustawa z dnia 29 VIII 1997 roku-Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 

2019, poz. 900 z późn. zm.) (tj. że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na 

sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się 

następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy 

podatkowe stanowią inaczej). 
20

 art. 52k ustawy z dnia 26 VII 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. poz. 1387 z późn. zm.) oraz art. 38f ustawy z dnia 15 II 1992 

roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 865 z późn. zm.). 
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jednostki lub organu, z czego MF skorzystał wydając niejako w ostatniej 

chwili rozporządzenie, tj. dnia 31 marca 2020 roku, w dodatku  

z obowiązywaniem natychmiastowym, bowiem rozporządzenie weszło  

w życie z dniem ogłoszenia
21

. Przedmiotowy akt wykonawczy zawiera 

liczne przesunięcia terminów, które uzależnione są od rodzaju jednostki 

oraz jej obowiązków sprawozdawczych. Terminy podstawowe zostały 

przesunięte o 3 miesiące, a inne o 2 miesiące. Wątpliwości budzi jednak 

fakt, że przesunięcie terminów odnosi się do obowiązków dotyczących 

roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 roku, jednak 

nie później niż 30.04.2020 r., których termin wykonania nie upłynął 

przed dniem 31marca 2020 roku. Powyższe wskazanie jest jednym  

z wielu, które pojawiły się we wprowadzanych regulacjach, co pokazuje, 

że ułatwienie trudnego już dla każdego niemal przedsiębiorcy okresu 

pandemii stało się chaosem społecznym, wręcz utrudnieniem. Wszystko 

to choćby ze względu na złożoność oraz mnóstwo uwarunkowań  

i odesłań wewnętrznych i zewnętrznych, którymi prawodawca 

naszpikował normy prawne, chcąc działać kompleksowo. Widomo 

jednak, że przyzwoita legislacja cechować winna się nie złożonością  

i chęcią poskładania różnych konstrukcyjnie przepisów wielu gałęzi 

prawa, lecz skutecznością i jasnością wprowadzonych norm prawnych. 

 Kolejno, szybka zmiana legislacyjna odnosząca się do 

przesunięcia terminów, dotyczy również podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych, gdzie MF przedłużyło również (do dnia 

31 maja 2020 roku) termin złożenia zeznania CIT-8 (oraz CIT-8AB),  

a przy tym wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
22

. 

Dotyczy to zeznania oraz podatku za rok obrotowy, który zakończył się 

w okresie od 1 grudnia roku 2019 do dnia 31 stycznia 2020 roku. Liczne 

przesunięcia terminów, choć pomocne i wprowadzone z dnia na dzień, 

spowodowały niesamowity bałagan legislacyjny, a przy tym niepewność 

w zakresie stosowania tych regulacji. 

                                                      
21

  Rozporządzenie z dnia 31 III 2020 oku. w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 

jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, (Dz.U. poz. 570). 
22

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 III 2020 roku w sprawie 

przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego 

(straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 542). 
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 Również w zakresie podatku od towarów i usług ustawodawca 

zdecydował się na przesunięcie terminów, co również spowodowało 

spore zamieszanie dla podatników tego podatku, bowiem od dnia  

1 kwietnia 2020 roku miały być stosowane nowe (obowiązujące już co do 

zasady od dnia1 listopada 2019 roku) przepisy w zakresie stawek VAT, 

do których to przepisów podatnicy przygotowywali się od dawna. Przy 

tej zmianie rezygnowano z dotychczasowych symboli PKWiU  

z 2008 roku, na poczet symboli CN (w przypadku towarów) oraz symboli 

PKWiU z 2015 roku (w przypadku usług). Sytuacja epidemiczna w kraju 

spowodowała również, że opóźnienia nastąpią również w zakresie 

składania deklaracji VAT i wejścia nowego piku JPK VAT, co powoduje 

późniejsze wprowadzenie tych zmian, bowiem podatnicy staną się 

obowiązani do przesyłania informacji o VAT w nowej formule dopiero 

począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2020 roku. Przesunięcie tych 

terminów podyktowane jest niejako wstrzymaniem nie tylko podatników, 

ale również całej administracji publicznej wraz z jej pracownikami 

odpowiedzialnymi za wdrożenie tych procedur. 

 W dobie ograniczeń i nakazów prowadzenie działań 

gospodarczych staje się istotnie utrudnione lub wręcz niemożliwe, 

dlatego sytuacja związana z COVID-19 wymusiła na wszystkich 

podmiotach ogromne zmiany, prowadzące do zwiększenia działań  

w formie elektronicznej, zastępując przyjętą do tej pory komunikację 

tradycyjną z organami podatkowymi. Należy wskazać w tym miejscu,  

iż nowelizacją dokonaną kolejną ustawą zawieszono od początku 

kwietnia 2020 roku bieg terminów procesowych w trwających kontrolach 

podatkowych, a dla czynności nowych termin nie biegnie. Niemniej 

jednak, czynności procesowe mogą być dalej wykonywane i są ważne
23

. 

Problemem może okazać się zniesienie tego zawieszenia w przypadku 

trwających postępowań, ponieważ dla wielu podatników walka 

gospodarcza ze skutkami pandemii trwa w najlepsze, a dodatkowym 

mankamentem jest obowiązek bieżącego śledzenia zmian (w tym 

odwołań restrykcji i zmian regulacji  prawnych), co z jednej strony 

uniemożliwia często pracę przedsiębiorcy i skupienie się na swojej 

działalności, by być czujnym wobec swoich obowiązków podatkowych,  

z drugiej zaś strony może powodować szereg negatywnych 

                                                      
23

 Ustawa z dnia 31 III 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.). 
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konsekwencji, jak choćby przykładowo wynikających z przeoczenia 

uchylenia istotnych przepisów.  

 Rozważając dalej dywagacje związane ze zmianami 

podatkowymi w dobie epidemii należy podkreślić, że krytyka zmian 

prawnopodatkowych odnosi się wyłącznie do procesu stanowienia owych 

regulacji, nie zaś do zasadności wprowadzania specustaw i aktów 

wykonawczych, gdyż te należy ocenić aprobująco. Interes fiskalny 

państwa w tym przypadku pokrywa się więc z potrzebami  

i oczekiwaniami rozwiązań pomocowych adresatów norm 

prawnopodatkowych. Łagodzone w ten sposób negatywne skutki 

gospodarcze w ogólnym rozrachunku powinny przynieść oczekiwane 

efekty. Jednakże wątpliwości nasuwają się w odpowiedzi na pytanie czy 

pakiety osłonowe są pomocne tym podmiotom, którym powinny. 

5. Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 

  Istotą problemu związanego z pandemią koronawirusa jest 

pojawiające się nagminnie w obecnych przepisach prawa podatkowego 

wyrażenie dotyczące negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID-19. Zjawisku temu należałoby przyjrzeć się nieco 

bliżej, bowiem dotyczy zbyt daleko idącej w interpretacji elastyczności. 

W tym miejscu należy odnieść się do jednej z naczelnych zasad 

dotyczących dostatecznej określoności prawa. Trybunał Konstytucyjny 

wskazał bowiem, że „(…) każdy przepis prawny winien być 

skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego – 

dopiero spełnienie tego warunku podstawowego pozwala na jego ocenę  

w aspekcie pozostałych kryteriów. Wymóg jasności oznacza nakaz 

tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, 

którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm 

prawnych nie budzących wątpliwości co do treści nakładanych 

obowiązków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja 

przepisu winna przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków  

i przyznawanych praw tak, by ich treść była oczywista i pozwalała na 

wyegzekwowanie”
24
. W odniesieniu do przywołanego wyżej wyrażenia  

o negatywnych skutkach pandemii można nabrać wątpliwości czy owe 

określenie nie wywoła skutku odwrotnego do zamierzonego. Z jednej 

strony wyrażenie daje duże możliwości interpretacyjne, jednak pod 

wpływem konieczności szybkiego wprowadzania przepisów do porządku 

                                                      
24

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 III 2001 roku, sygn. K 24/00, 

OTK 2001/3/51, LEX nr 46863, dostęp 15.04.2020. 
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prawnego, prawodawca nie podjął próby wyjaśnienia granic poniesienia 

negatywnych skutków, przez co daje możliwość niejako manipulowania 

tym pojęciem nieostrym i ewentualnego wykorzystania przed podatnika. 

Z drugiej zaś strony potrzeby adresata winny przyczyniać się do sposobu 

i granic ustalania zakresu zwrotów niejasnych, nieostrych  

i niedookreślonych. Należy więc wskazać, że norma jest wartościowa  

i dobra wówczas, gdy jest skuteczna w realizacji określonego celu,  

ale przy jednoczesnym odwzorowaniu zamysłu prawodawcy
25

. Tak 

istotne określenie jak negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu  

COVID-19 nie mogą być interpretacją subiektywną podatnika, gdyż 

przełożenie tego zwrotu dla przykładowo uniknięcia lub zmniejszenia 

ciężarów podatkowych w dobie pandemii, musi spotkać się  

z wewnętrznym przekonaniem o prawidłowości takiego właśnie 

rozumowania, a nie z tylko pozytywnymi skutkami i wyłącznym 

interesem jednostki, którymi zwykle kierują się podatnicy
26

.   

 Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z programów pomocowych 

przewidzianych przez pakiet tarczy antykryzysowych stanęli więc  

w obliczu możliwości interpretacyjnych, które niezwykle chłonnie 

wykorzystują do osiągania korzyści podatkowych, a szerzej finansowych. 

Taka formuła posiada jednak drugą stronę medalu, bowiem 

niezaprzeczalnie traci na wartości zasada pewności prawa czy zaufania 

do organów podatkowych, a przy tym ujawnia się obniżenie jakości 

stanowionego prawa podatkowego w Polsce. Problem ten uwidoczniony 

został poprzez wprowadzone zmiany w uldze na złe długi w podatkach 

dochodowych, które dotyczą wyłącznie dłużników. Należy wskazać,  

że wierzyciele zachowali prawo do ulgi na dotychczasowych zasadach, 

zaś dłużnik jest zwolniony z tego obowiązku za poszczególne okresy 

rozliczeniowe przypadające w roku 2020, po spełnieniu łącznie pewnych 

warunków. Przy czy jednym z przedmiotowych warunków jest 

poniesienie w danym okresie rozliczeniowym negatywnych 

konsekwencji ekonomiczne z powodu COVID-19. Warunek ten, przy 

którym zaistnieje możliwość skorzystania z przywilejów 

prawnopodatkowych nie został jednak (tak jak w innych przepisach 

wskazujących to wyrażenie) wyjaśniony. Ramy interpretacyjne nie 

zostały wskazane, zatem można przyjąć, że ten brak określoności 

                                                      
25

 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 126. 
26

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 IX 1999 roku, sygn. K.11/99, 

OTK w 1999 r., cz. II, poz. 36, s. 82. 
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przyczynia się do stwierdzenia obniżenia jakości legislacyjnej w tym 

trudnym czasie epidemii. 

 Prawodawca winien być w tym zakresie bardziej skrupulatny  

aby możliwe było przestrzeganie podstawowych zasad konstytucyjnych, 

co dałoby finalnie większą transparentność i właściwe stosowanie 

prawa
27

. 

6. Podsumowanie 

 Podczas epidemii zauważa się większe niż dotychczas 

przyzwolenie społeczne do ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, 

które dają realne zagrożenie przyszłościowe, albowiem istnieje pewne 

prawdopodobieństwo, że ograniczenie gwarancji konstytucyjnych 

przybierze bardziej trwałą postać w polskim porządku prawnym, 

zwłaszcza w gałęzi prawa podatkowego. Dokonywanie zmian 

wymuszone presją czasu i naciskami podatników powoduje działalność 

niemalże eksperymentalną, która uzależniona jest od pozytywnego 

przyjęcia nowelizacji, a nie od faktycznej potrzeby
28

. Pozostawienie 

procesu tworzenia prawa podatkowego w obecnym kształcie spowoduje, 

że prawo to egzekwowane będzie mogło być jedynie przez władzę 

sądowniczą, co świadczyć wówczas będzie o wydaniu danej normy 

prawnej z oczywistym błędem legislacyjnym
29

. 

 Podsumowując bieżący systemy prawnopodatkowy należy uznać, 

że pomimo upływu czasu od wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemicznego, a w dalszej kolejności epidemii brak jest staranności  

w stanowieniu przepisów, a tworzone prawo jest zwykle chaotyczne  

i niespójne. Stopień skomplikowania przepisów bywa na tyle trudny,  

że adresaci regulacji zmuszeni są do nadmiernych działań 

przygotowawczych, aby zrozumieć w ogóle zamysł prawodawcy. 

Oczywistym jest też, że biorąc pod uwagę warunki ogólne w jakich 

przyszło tworzyć prawo podatkowe, nie ulega wątpliwości,  

                                                      
27

 D. Mączyński, R. Sowiński, Jasność prawa podatkowego jako warunek 

poprawnej legislacji podatkowej, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny. 

Rok LXVII - zeszyt 3 – 2005, s. 44. 
28

 J. Glumińska-Pawlic, Zmienność prawa podatkowego a zasada pewności 

opodatkowania, [w:] Zasada pewności w prawie podatkowym [online], dostęp 

01.05.2020. 
29

 J. Małecki, Lex falsa lex non est? [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga 

pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, 

J. Małecki, Poznań 2003, s. 62. 
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iż porównując powstawanie wszelakich regulacji sprzed epidemii, 

wyraźny się staje znaczny spadek jakości stanowionego prawa. Potrzeba 

częstej modyfikacji przepisów z jednej strony podyktowana jest 

dynamiką zmian procesu gospodarczego w czasie stanu epidemii,  

z drugiej zaś strony prawodawca dostrzega potrzebę usprawniania 

legislacji, aby sprzyjała poprawie standardów jakościowych  

i eliminowała ewentualne luki prawne i luzy decyzyjne z porządku 

prawnego. Biorąc pod uwagę dalsze stosowanie tego prawa, intencją 

ustawodawcy, niezależnie od bieżącej epidemii powinno być zwiększenie 

pewności podatkowej przedsiębiorców i innych uczestników 

postępowania podatkowego, a nie atakowanie ich przywilejami 

kontrolnymi ze strony organów administracji publicznej
30

. Warto przy 

okazji podkreślić, że zmiany praw-ne zachodzące w tym wyjątkowym 

okresie winny być co do zasady przyjmowane z ogromnym entuzjazmem, 

zważywszy na ich pomocowy charakter, a tymczasem sprzecznie  

z zasadami logiki, stanowione prawo budzi ogrom żalu i pretensji 

dotyczącej wysokiego stopnia skomplikowania prawa. Pomimo ciągłych 

zmian prawodawczych i nabycia odpowiedniego doświadczenia  

w poczuciu moralności i mentalności podatkowej, wciąż jeszcze technika 

poprawnej legislacji prawa podatkowego w korelacji z zasadami techniki 

prawodawczej pozostawiają wiele do życzenia, albowiem w sprzeczności 

z prawem jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie obciążeń 

podatkowych, poniżej pewnej miary wyrażonej w ustawie.  

 Reasumując, powyższe wskazania nałożenia większej kontroli na 

prawodawcę na etapie tworzenia norm prawnych, poprzez wzięcie pod 

uwagę stanowisk eksperckich i głosów społecznych, daje możliwość 

znacznej poprawy jakości legislacji podatkowej już w dobie epidemii, 

aby zatrzymać tak niebezpieczną i zarazem niepotrzebną dynamikę 

zmiany przepisów podatkowych oraz przeciwdziałać negatywnym 

skutkom gospodarczym w przyszłości. Ponadto, organ prawodawczy 

winien przykładać większą wagę do stanowionych przepisów, gdyż 

niechlujność w podejściu do tej materii jest jednym z czynników 

powodujących nieefektywność legislacji, co wpływa znacząco na finalną 

jakość tworzonego prawa podatkowego. 

 

                                                      
30

 J. Glumińska-Pawlic, Kontrola podatkowa [w:] Administracyjne procedury 

kontrolne. Wybrane zagadnienia, red. A. Ziółkowska, A. Gronkiewicz, Katowice 
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Abstrakt  

 Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja oraz analiza zmian 

legislacyjnych w przedmiocie prawa energetycznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa odnawialnych źródeł energii, wprowadzonych  

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanem 

epidemicznym spowodowanym pandemią COVID-19. Zastosowane 

przez autora metody badawcze opierają się na metodzie formalno-

dogmatycznej oraz językowo-logicznej. Komentując wprowadzone 

zmiany prawne, autor uwzględnił również aspekty ekonomicznej analizy 

prawa, określając przydatność nowej legislacji w kontekście rozwoju oraz 

upowszechniania odnawialnych źródeł energii. Należy zwrócić uwagę,  

że efekty omawianych zmian prawnych nie wiążą się jedynie  

z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom gospodarczym, 

powodowanych pandemią COVID-19, ale mają również istotne 

znaczenie w kontekście realizacji przez Polskę indykatywnego celu 

zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w  krajowym bilansie 

zużycia energii brutto na 2020 r., co wiąże się z implementacją 

postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE. 

Większość wprowadzonych zmian ustawodawczych zasługuje na 
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pozytywną ocenę, szczególnie w kontekście dostosowania sytuacji 

prawnej podmiotów rozwijających instalacje odnawialnych źródeł energii 

do zmienionej dynamiki procesu inwestycyjnego, co może mieć 

przełożenie na kontynuację wzrostu mocy zainstalowanej  

w odnawialnych źródłach energii, niezależnie od kryzysu 

spowodowanego pandemią. 

Słowa kluczowe:  

OZE, COVID-19, energetyka, systemy wsparcia, epidemia 

Abstract  

 The objective of this study is to identify and analyze legislative 

changes in the field of energy law, in particular the law of renewable 

energy sources, passed in connection with the state of emergency and 

epidemic state caused by the COVID-19 pandemic. The research methods 

used by the author are based on formal-dogmatic, linguistic and logical 

methods. Commenting on the introduced legal changes, the author also 

took into account the aspects of economic analysis of the law, 

determining the usefulness of new legislation in the context of 

development and dissemination of renewable energy sources. It should be 

noted that the effects of the discussed legal changes are not only related 

to counteracting the negative economic effects caused by the COVID-19 

pandemic, but are also important in the context of Poland's 

implementation of the indicative target of increasing the share of 

renewable energy sources in the national gross energy consumption 

balance for 2020, which involves implementation of the provisions of 

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council. 

Most of the passed legislative changes deserve a positive assessment, 

especially in the context of adapting the legal situation of entities 

developing renewable energy sources installations to the changed 

dynamics of the investment process, which may translate into continued 

growth of installed capacity in renewable energy sources, regardless of 

the crisis caused by the pandemic. 

Key words:  

RES, COVID-19, energetics, support schemes, epidemics 
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1. Wprowadzenie  

  Choć skutki pandemii koronawirusa w sposób najbardziej 

dotkliwy odczuwane są w sferze zdrowia publicznego, to przyczyniły się 

również do dekoniuktury ekonomicznej i dominuje przekonanie, że  

w trakcie pandemii oraz po jej ustaniu konieczne będzie zmaganie się ze 

skutkami kryzysu gospodarczego
1
. Przeciwdziałanie tym zjawiskom wy-

musiło dodatkową aktywność legislacyjną ze strony Rady Ministrów, 

głównie poprzez utworzenie tak zwanej tarczy antykryzysowej. Pojęcie 

tarczy antykryzysowej to zbiorcza nazwa trzech ustaw dotychczas 

przyjętych w związku z epidemią koronawirusa: 1) ustawy z 31.3.2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, obowiązująca od 31.3.2020 r., 2) ustawy  

z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, 

obowiązująca od 31.3.2020 r., 3) ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

obowiązująca od 1.4.2020 r. Wyżej wymienione regulacje doprowadziły 

także do wprowadzenia istotnych modyfikacji w zakresie prawa 

odnawialnych źródeł energii, w szczególności chodzi o ustawę z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

261 z późn. zm.). oraz ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Zwiększoną 

aktywność legislacyjną w przedmiocie prawa odnawialnych źródeł 

energii należy tłumaczyć szczególnym wpływem pandemii na sytuację 

tego sektora gospodarczego, który napotkał na istotne trudności jeszcze 

przed wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce. Epidemia 

koronawirusa w Chinach doprowadziła do wystąpienia niedoborów 

towarów oraz opóźnienia dostaw komponentów niezbędnych do realizacji 

procesów modernizacyjnych lub konstrukcyjnych w sektorze energetyki 

odnawialnej, w sposób zupełnie niezależny od inwestorów
2
. Miało to 

bezpośredni wpływ na opóźnienia wykonania harmonogramów 

inwestycyjnych, których realizacja w sektorze odnawialnych źródeł 

                                                      
1
 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w dobie pandemii 

– o konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków, Warszawa 2020, 

Legalis.  
2
 Power Technology, https://www.power-technology.com/comment/coronavirus-

outbreak-global-solar-supply-chain, „Coronavirus outbreak expected to hit the 

global solar supply chain”, dostęp: 14.06.2020. 
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energii ściśle powiązana jest z możliwością skorzystania przez 

wytwórców z publicznych systemów wsparcia odnawialnych źródeł 

energii
3
. W dalszej kolejności, po wprowadzeniu stanu epidemicznego  

w Polsce inwestorzy musieli konfrontować się z trudnościami 

dotyczącymi ograniczeń co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania 

robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia
4
, jak również obostrzeń 

dotyczących szeroko pojętej eksploatacji czy konserwacji urządzeń 

składających się na instalacje odnawialnych źródeł energii. Oprócz 

przeciwdziałania powyższym, bezpośrednim skutkom wynikającym  

z kryzysu epidemicznego, warto przyjrzeć się także długofalowym 

celom, jakie odnoszą się do nowoprzyjętej legislacji. W tym kontekście 

należy zwrócić uwagę na rządową zapowiedź programowych działań 

inwestycyjnych pobudzających gospodarkę Polski, których filarem 

mogłyby stać się przedsięwzięcia w sektorze energetyki odnawialnej
5
,  

a także kwestię realizacji przez Polskę zobowiązań unijnych. Zgodnie  

z dyrektywą 2009/28/WE Polska powinna zapewnić minimum 15% 

udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 

brutto w 2020 r. Obowiązek ten został ugruntowany poprzez art. 3 ust. 4 

dyrektywy 2018/2001 wprowadzający obowiązek utrzymania po 2020 r. 

udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto 

na poziomie nie niższym niż 15%. Należy wziąć także pod uwagę, że  

w dłuższej perspektywie czasowej Polska nie może poprzestać na 

osiągnięciu 15% udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym 

zużyciu energii brutto, bowiem art. 3 ust. 1 dyrektywy 2018/2001 

przewiduje nowy wiążący unijny cel zapewnienia udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej w końcowym zużyciu energii 

brutto w 2030 r. na poziomie co najmniej 32%, w ramach którego Polska 

deklaruje osiągnięcie poziomu 21-23% udziału odnawialnych źródeł 

energii w końcowym zużyciu energii brutto
6
. Oznacza to, że omawiane 

zmiany prawa nie mają jedynie kontekstu doraźnego, nakierowanego 

wyłącznie na przeciwdziałanie bezpośrednim skutkom kryzysu 

epidemicznego, ale z uwagi na doniosłość problematyki odnawialnych 

źródeł energii, ich oddziaływanie może mieć również skutek 

                                                      
3
 Zob. M. Przybylska, Prawny charakter aukcji na sprzedaż energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych, Warszawa 2019, Legalis. 
4
 T. Zimna, Koronawirus - zwolnienie ze stosowania procedur budowlanych i 

zamówień publicznych, Warszawa 2020, System Informacji Prawnej LEX.  
5

 Forum Energii, https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/impuls-energii, 

„Impuls energii dla Polski. Analiza”, dostęp 15.06.2020. 
6
 Ministerstwo Energii, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa 

2019, s. 55. 
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długookresowy, strategiczny dla interesu państwa
7
. Niniejsza analiza sku-

pia się na zmianach wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe, które, 

zdaniem autora, mają największy wpływ na sytuację prawną wytwórców 

oraz inwestorów w odnawialne źródła energii. 

2. Zmiany prawne w przedmiocie aukcyjnego systemu wsparcia 

odnawialnych źródeł energii wynikające z wprowadzenia  

tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej 

 Główne zmiany w przedmiocie prawa odnawialnych źródeł 

energii, wprowadzone zostały poprzez art. 45 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, czyli tzw. pierwszą tarczę antykryzysową. 

Przeważająca część wprowadzonych regulacji dotyczy dostosowania 

systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii do warunków 

epidemicznych, które wpłynęły na istotne przesunięcia w zakresie 

realizacji harmonogramów inwestycyjnych instalacji odnawialnych 

źródeł energii. W pierwszej kolejności podnieść należy dodanie do 

ustawy o odnawialnych źródłach energii art. 79a, który modyfikuje 

zobowiązania wytwórców, wynikające z aukcyjnego systemu wsparcia. 

Na podstawie systemu aukcyjnego wytwórcom energii elektrycznej  

w odnawialnych źródłach przysługuje finansowe wsparcie, spełniające 

przesłanki pomocy publicznej
8
. Omawiane wsparcie finansowe polega  

w istocie na zapewnieniu wytwórcom publicznoprawnej gwarancji 

sprzedaży wyprodukowanej przez nich energii elektrycznej, w ilości oraz 

po cenie wynikającej z oferty aukcyjnej
9
. W zależności od parametrów 

instalacji, mechanizm ten polega na: uzyskaniu przed wytwórców 

uprawnienia do sprzedaży energii elektrycznej po z góry ustalonej cenie, 

przez cały okres przypadający na korzystanie z systemu wsparcia 

(instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 

kW) albo przyznaniu wytwórcom prawa do pokrycia ujemnego salda  

tj. pokrycia przez operatora rozliczeń różnicy pomiędzy wartością 

sprzedanej przez wytwórcę energii elektrycznej na bazie uśrednionych 

                                                      
7
 Biznesalert.pl,  https://biznesalert.pl/oze-unijny-cel-polska-polityka-klimatycz-

na-zuzycie-energii-fotowoltaika-energetyka/, „Koronawirus może pomóc Polsce 

osiągnąć unijny cel OZE” dostęp 16.06.2020. 
8
 M. Przybylska, Prawny charakter aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych, Warszawa 2019, Legalis. 
9
 Ibidem. 
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cen rynkowych a wartością tej energii na podstawie ceny wynikającej  

z oferty aukcyjnej (instalacje równe i większe niż 500 kW)
10

. Uzyskanie 

omawianego wsparcia jest wynikiem nie tylko złożenia przez wytwórcę 

zwycięskiej oferty, ale również wypełnienia szeregu zobowiązań już po 

rozstrzygnięciu wyników aukcji. W szczególności chodzi o terminowe 

wybudowanie przez zwycięzcę aukcji zgłoszonej przez niego instalacji 

odnawialnych źródeł energii, a także zastosowanie do wytwarzania 

energii odpowiednich urządzeń i rodzajów paliw
11

. Praktyka inwesty-

cyjna wskazuje, że najbardziej wymagającym zobowiązaniem aukcyjnym 

jest dokonanie przez wytwórcę terminowej pierwszej sprzedaży energii 

elektrycznej wytworzonej w instalacji korzystającej z systemu 

aukcyjnego.  Zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt. 8 lit. a ustawy o odnawialnych 

źródłach energii termin ten wyznaczony został, jako 24 miesięcy od dnia 

zamknięcia sesji aukcji dla instalacji fotowoltaicznych, 33 miesięcy od 

dnia zamknięcia sesji aukcji dla instalacji wiatrowych na lądzie,  

72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dla instalacji wiatrowych na 

morzu oraz 42 miesiące dla pozostałych typów instalacji odnawialnych 

źródeł energii. Niedopełnienie tego zobowiązania wiąże się z dotkliwymi 

sankcjami tj. po pierwsze przepadkiem kaucji uiszczanej przez wytwórcę 

na poczet udziału w aukcji (art. 81 ust. 4a ustawy OZE), po drugie 

zakazem udziału instalacji w aukcjach odnawialnych źródeł energii przez 

3 lata, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne  

(art. 83 ust. 3c ustawy OZE). Należy stwierdzić, że pandemia 

koronawirusa, wymuszając zmiany harmonogramów inwestorskich, 

istotnie utrudniła dokonanie terminowej pierwszej sprzedaży przez 

wytwórców. Poruszony problem znalazł odpowiedź w art. 79a ustawy  

o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z przytoczonym przepisem, 

wytwórcy uzyskali jednorazowe uprawnienie wnioskowania do Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki o przedłużenie terminu na dokonanie 

pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego  

o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy 

niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania. 

Podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tym przedmiocie trzeba ocenić 

jednoznacznie pozytywnie. Wydanie postanowienia o przedłużeniu 

terminu uzależnione zostało jednak od wystąpienia okoliczności 

                                                      
10

 T. Długosz, X. Instrumenty wspierania energetyki niekonwencjonalnej,  

[w:]  Publiczne prawo gospodarcze, System Prawa Administracyjnego tom 8B,  

red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018, Legalis. 
11

 A. Siwkowska, Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE, Warszawa 

2019, Legalis. 
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wpływających na opóźnienia w zakresie rozruchu instalacji odnawialnych 

źródeł energii lub dostawy urządzeń składowych. Katalog zamknięty 

przesłanek uprawniający do wnioskowania o przedłużenie terminu 

zawarty został w art. 83 ust. 3ba ustawy OZE, chodzi o opóźnienie:  

1) dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła 

energii lub 2) dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji 

odnawialnego źródła energii, lub 3) w realizacji instalacji odnawialnego 

źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub 4) przy 

realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii 

5) lub przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych  

w ustawie, które zostało spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego 

lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw zdrowia
12
. Oznacza to, że opóźnienia kwalifikujące 

się do złożenia wniosku wystąpić musiały najdawniej 14 marca 2020, 

kiedy wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
13
. W tym miejscu należy wskazać, 

że powyższa regulacja nie obejmuje istotnego problemu zmiany 

harmonogramów inwestycyjnych wynikających z przerwania łańcucha 

dostaw urządzeń z Chin jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego w Polsce
14
, co może stanowić przeszkodę w realizacji 

omawianego uprawnienia dla pewnej kategorii wytwórców. Analizując 

problematykę wydłużenia terminu na pierwszą sprzedaż energii 

elektrycznej w związku z wprowadzeniem pierwszej tarczy 

antykryzysowej na krytyczną ocenę zasługuje też tryb realizacji 

przyznanego uprawnienia tj. w drodze wniosku rozpatrywanego przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ustawa nie przesądza, czy organ 

zobowiązany jest do merytorycznej weryfikacji stanu faktycznego 

przedstawionego we wniosku, czy wystarczające jedynie jest spełnienie 

warunków formalnych i dołączenie wymaganych oświadczeń wytwórcy. 

Przedstawione rozwiązanie powinno być porównane z innym 

mechanizmem, funkcjonującym już w ustawie o odnawialnych źródłach 

energii, pozwalającym na zmianę terminu pierwszej sprzedaży energii 

elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, czyli aktualizacją oferty 

                                                      
12

 Art. 83 ust. 3ba Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.). 
13

 Rządowe centrum bezpieczeństwa, https://rcb.gov.pl/stan-zagrozenia-

epidemicznego/, „Komunikat: stan zagrożenia epidemicznego”, dostęp 

18.06.2020. 
14

 Bloomberg green, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-

27/coronavirus-is-starting-to-slow-the-solar-energy-revolution, „Coronavirus Is 

Starting to Slow the Solar Energy Revolution”, dostęp 18.06.2020. 
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przez wytwórcę. Co ważne, aktualizacja oferty przeprowadzona jest  

w drodze oświadczenia wytwórcy, a nie wniosku. Oznacza to, że każde 

oświadczenie aktualizujące, o ile zostało złożone w terminie oraz  

w wymaganej formie, wywołuje skutek prawny polegający na zmianie 

oferty z dniem jego otrzymania przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki
15
. Organ nie musi więc merytorycznie rozstrzygać o przy-

znaniu wytwórcy prawa do wydłużenia terminu, a zgodnie z art. 79 ust. 

12 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wykonuje jedynie obowiązek 

informacyjny, potwierdzając skuteczność złożonego oświadczenia. 

Wydaje się, że jest to rozwiązanie bardziej preferencyjne dla wytwórców 

niż mechanizm zaproponowany w pierwszej tarczy antykryzysowej,  

w którym organ działający w granicach uznania administracyjnego 

rozstrzyga o możliwości realizacji omawianego uprawnienia. Prowadzi to 

do ustanowienia procedury weryfikacyjnej, co do której trudno wskazać 

istnienie interesu prawnego. 

 Zgodnie z art. 79a ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

przepisy dotyczące wniosku o wydłużenie terminu na pierwszą sprzedaż 

energii elektrycznej, stosowane są również do okresów o których mowa 

w art. 74 ust. 1 ustawy OZE tj. dotyczących dopuszczalnego wieku 

urządzeń składających się na instalacje odnawialnych źródeł energii, 

które objęte są aukcyjnym systemem wsparcia. Ustawodawca stawia 

wymóg, aby urządzenia wchodzące w skład elektrowni, służące do 

wytwarzania energii elektrycznej, zamontowane podczas budowy lub 

modernizacji zostały wyprodukowane nie później niż: 24 miesiące dla 

instalacji fotowoltaicznych, 33 miesiące dla instalacji wiatrowych na 

lądzie, 72 miesiące dla instalacji wiatrowych na morzu oraz 42 miesięcy 

dla pozostałych instalacji odnawialnych źródeł energii, przed dniem 

wytworzenia energii elektrycznej po raz pierwszy w instalacji. Celem 

regulacji jest ograniczenie możliwości instalowania w Polsce urządzeń 

przestarzałych i przez to nieefektywnych albo bardzo 

wyeksploatowanych
16
.  Podobnie jak w przypadku pierwszej sprzedaży 

energii elektrycznej, maksymalny termin wydłużający wiek urządzeń 

zastosowanych do pierwszego wytworzenia energii elektrycznej został 

określony na dwanaście miesięcy. Biorąc pod uwagę obserwowaną 

                                                      
15

 I. Muszyński, Art. 79 Złożenie oferty, wymogi formalne, [w:] Prawo 

energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. 

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz,  

red. M. Czarnecka i T. Ogłódek, Warszawa 2020, Legalis. 
16

 J. Pokrzywniak, Art. 74, [w:] Ustawa o odnawialnych źródłach energii. 

Komentarz, red. J. Baehr i P. Lissoń, Warszawa 2016. 
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dynamikę wzrostu wydajności urządzeń stosowanych w instalacjach 

odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie szybko zmieniającą się 

ocenę ich wydajności
17
, wprowadzone rozwiązanie może być postrzegana 

jako daleko idący przejaw liberalizacji podejścia ustawodawcy. Zmianie 

nie uległ katalog przesłanek stanowiących okoliczności wpływające na 

opóźnienia realizacji harmonogramu inwestycyjnego. Podobnie jak 

wyżej, organem właściwym do rozpoznania wniosku jest Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

3. Najważniejsze zmiany prawne systemów feed in tariff oraz feed in 

premium wynikające z wprowadzenia tzw. pierwszej tarczy 

antykryzysowej 

 Oprócz wyżej omawianych regulacji dotyczących wytwórców 

funkcjonujących w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, pierwsza 

tarcza antykryzysowa zawiera także przepisy obejmujące podmioty 

korzystające z systemu taryf gwarantowanych (feed in tariff) oraz 

systemu dopłat do ceny rynkowej (feed in premium). Zgodnie z art. 70a 

ustawy o odnawialnych źródłach energii, przywołane systemy 

przewidziane są dla instalacji odnawialnych źródeł energii 

wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej biogaz, biomasę lub 

hydroenergię. Do skorzystania z systemu feed in tariff uprawnieni są 

wytwórcy w małych instalacjach lub mikroinstalacjach sprzedający 

niewykorzystaną energię elektryczną podmiotowi wyznaczonemu przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do jej zakupu, tzw. „sprzedawcy 

zobowiązanemu” (art. 40 ust 1 ustawy OZE). Przedstawiany mechanizm 

wsparcia polega na utrzymaniu stałej ceny sprzedaży energii elektrycznej 

wynoszącej aktualnie 95% ceny referencyjnej dla odpowiedniej kategorii 

instalacji. Wytwórcy mają zatem pewność, że wyprodukowana przez nich 

energia zostanie zakupiona po zagwarantowanej cenie, co niewątpliwie 

wpływa na atrakcyjność tego modelu inwestycyjnego. System feed in 

premium przeznaczony jest dla instalacji o mocy zainstalowanej nie 

mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 2,5 MW (1 MW dla instalacji 

wykorzystujących do produkcji energii wyłącznie biomasę), w ramach 

którego wytwórcy co prawda sprzedają energię na warunkach 

rynkowych, jednak jej minimalna cena gwarancyjna wynosi 90% ceny 

referencyjnej, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego  
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 G. Wiśniewski, Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki 

odnawialnej, Warszawa 2016, s. 71. 
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ds. klimatu
18
. Różnica między wartością sprzedaży energii elektrycznej 

na warunkach rynkowych, a wartością minimalną energii ustaloną na 

podstawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

pokrywana jest jako dopłaty wypłacane przez operatora rozliczeń energii 

odnawialnej
19
, którym zgodnie z art. 106 ustawy OZE  jest Zarządca 

Rozliczeń S.A.  Zarówno w odniesieniu do feed in tariff, jak i feed in 

premium, wytwórcy przystępujący do systemów wsparcia nie biorą 

udziału w aukcjach, a zatem nie rywalizują ofertowo. Przychody dla 

inwestorów są zatem gwarantowane przez cały okres korzystania  

z mechanizmu pomocowego
20
, choć ich wypłata nie jest bezwarunkowa. 

Celem skorzystania z omawianych rozwiązań wytwórcy składają  

deklarację o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej,  

o której mowa w art. 70b. ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

której elementem są m.in.: oświadczenie, że urządzenia wchodzące  

w skład instalacji, służące do wytwarzania energii elektrycznej zostały 

wyprodukowane w okresie 36 miesięcy bezpośrednio poprzedzających 

dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji 

odnawialnego źródła energii oraz zobowiązanie do wytworzenia energii 

elektrycznej w instalacji w terminie 36 miesięcy od wydania przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zaświadczenia o możliwości 

sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej
21

. Regulacje pierwszej 

tarczy antykryzysowej, podobnie jak w odniesieniu do przepisów 

aukcyjnych, przewidują uprawnienie do wnioskowania przez wytwórcę  

o wydłużenie obu tych terminów o maksymalny okres do 12 miesięcy. 

Wydając postanowienie rozstrzygające wniosek, Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki rozpatruje na korzyść wytwórcy okoliczności powodujące 

opóźnienie harmonogramu inwestycyjnego, powodowane stanem 

zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze 

rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. Omawiane 

rozwiązanie dotyczące wydłużenia terminu dla wytwórców ubiegających 

się o wsparcie w systemach feed in tariff oraz feed in premium 

konstrukcyjnie przypomina, scharakteryzowane wyżej rozwiązania 
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 M. Porzeżyńska, Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych 

w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2020, Legalis. 
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 Art. 93 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.). 
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 M. Trela, A. Dubel, Porównanie systemów wsparcia odnawialnych źródeł 

energii w Polsce: zielone certyfikaty vs system aukcyjny, na przykładzie 

instalacji PV, „Polityka Energetyczna- Energy Policy Journal” 2017, nr 2, s. 113.  
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obejmujące wytwórców korzystających z systemu aukcyjnego. Podnieść 

należy, że nie są to jedyne mechanizmy wsparcia wynikające z ustawy  

o odnawialnych źródłach energii. Pierwsza tarcza antykryzysowa nie 

zawiera jednak regulacji dotyczących innych systemów wsparcia 

odnawialnych źródeł energii tj. systemu wsparcia świadectw pochodzenia 

(wraz z świadectwami pochodzenia biogazu rolniczego), systemu 

wsparcia dla mikroinstalacji oraz spółdzielni energetycznych
22

. W szcze-

gólności, wątpliwości budzi pominięcie przez ustawodawcę zmian  

w przepisach dotyczących  systemów wsparcia  dla energii elektrycznej 

wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, 

uregulowanych w odrębnym akcie prawnym tj. ustawie z dnia 14 grudnia 

2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 250 z późn. zm.). Przyjęcie takiej regulacji 

wydawałoby się uzasadnione, jako że podobnie jak w odniesieniu do 

systemów wsparcia wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, przyznanie pomocy dla jednostek kogeneracyjnych wiąże się  

z zachowaniem terminowości realizacji inwestycji
23
, na którą wpływ 

mogło mieć wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemicznego.  

4. Przedłużenie ważności umów o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej dla instalacji odnawialnych źródeł energii, 

wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 

 Na mocy art. 54 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. zm.) tzw.  tarczy 

antykryzysowej 2.0 zmianie uległ art. 184d. ust. 1 ustawy  

o odnawialnych źródłach energii stanowiący o utrzymaniu w mocy 

niewypowiedzianych umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 

instalacji odnawialnych źródeł energii. Na podstawie uprzednio 

obowiązującej regulacji, umowy o przyłączenie do sieci, w których 

termin na pierwsze wprowadzenie energii elektrycznej do sieci przypadał 

przed dniem 30 czerwca 2021 r. zachowywały ważność do dnia 

określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie terminu, pod 

warunkiem że termin ten nie przekraczał daty 30 czerwca 2021. 

Obligatoryjne przedłużenie ważności umów o przyłączenie do sieci 
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 Art.69a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.). 
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 J. Paska, T. Surma, Nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, 
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elektroenergetycznej służyć miało realizacji jak największej liczby 

projektów instalacji odnawialnych źródeł energii, funkcjonujących 

zarówno w ramach systemów wsparcia albo poza nimi, celem 

zwiększenia generacji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł,  

a zatem również realizacji polityki klimatyczno-energetycznej Unii 

Europejskiej
24
. Warto wspomnieć, że przyłączenie instalacji do sieci 

elektroenergetycznej stanowi potwierdzenie, że przedsiębiorca ma 

możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie 

działalności, a zatem, choćby częściowo, wypełnia przesłankę uzyskania 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej uregulowaną w art. 33 ust. 

1 pkt. 4 ustawy prawo energetyczne
25
. Tarcza antykryzysowa 2.0 przedłu-

żyła wyżej wskazany termin, wynikający z art. 184d. ust. 1 ustawy  

o odnawialnych źródłach energii o dodatkowy rok, do dnia 30 czerwca 

2022 r. Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawcy, wydłużenie tego terminu 

motywowane jest realizacją inwestycji, które wygrały aukcje 

odnawialnych źródeł energii w 2018 i 2019 r. oraz tych 

przeprowadzanych poza systemem aukcyjnym, celem ograniczenia 

ryzyka związanego z przyłączeniem tych instalacji do sieci. 

Ustawodawca wskazał również, że zapewnienie większej pewności co do 

możliwości realizacji przez inwestycji w odnawialne źródła energii, 

będzie miało pozytywne skutki na finansowanie tego typu przedsięwzięć 

przez instytucje finansujące
26
. Analizując omawianą zmianę przepisów 

należy jednak zwrócić uwagę na istotne niedopatrzenie ustawodawcy. 

Nowelizowany art. 184d. ust. 1 pierwotnie wprowadzony został do 

ustawy o odnawialnych źródłach energii na mocy art.1 pkt. 51 ustawy  

z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524). Zgodnie z art. 20 

ustawy zmieniającej „wniosek, o którym mowa w art. 184d ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, wytwórca może złożyć w terminie 3 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” czyli do dnia 29 listopada 2019 r. 

Co istotne, przepis ten nie został dotychczas zmieniony ani uchylony. 

Opierając się wyłącznie na wykładni językowej omawianych przepisów 

                                                      
24

 M. Trupkiewicz, Art. 184d, [w:] Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych 

źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych. Komentarz, red. M. Czarnecka i T. Ogłódek. Warszawa 

2020, Legalis. 
25

 Z. Muras, Art. 33 Warunki uzyskania koncesji, [w:] Prawo energetyczne. Tom 

II. Komentarz do art. 12-72, wyd. II., Warszawa 2016, System Informacji 

Prawnej Lex. 
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 Uzasadnienie projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w 
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należy stwierdzić, że pomimo rocznego wydłużenia terminu, o którym 

mowa w art. 184d. ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 

poprzez tarczę antykryzysową 2.0, czas na złożenie wniosku przez 

wytwórcę minął w zeszłym roku. Jedyna wykładnia umożliwiająca 

faktyczne skorzystanie z wprowadzonej możliwości wydłużenia 

obowiązywania umów przyłączeniowych, musi zostać oparta o argument, 

że tarcza antykryzysowa 2.0 jest ustawą późniejszą wobec nowelizacji 

ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2019 r. a co za tym idzie art. 

20 ograniczający możliwość złożenia wniosku, o którym mowa  

w art. 184d. ust. 1, nie ma zastosowania do brzmienia art. 184d. ust 1 

ustawy o odnawialnych źródłach energii nadanego tarczą antykryzysową 

2.0
27
. Oznacza to, że faktyczne skorzystanie z możliwości wydłużenia 

terminu, o którym mowa w art. 184d ust. 1., wymaga przełamania 

wykładni językowej. Nie można więc mówić o spełnieniu przez 

ustawodawcę zakładanego celu legislacji tj. zwiększenia pewności, co do 

realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii. W omawianym 

przypadku wydłużenie terminu przez ustawodawcę wykonane zostało  

w niefortunny sposób i wysoce konieczne jest podjęcie aktywności 

legislacyjnej celem dostosowania art. 20 z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1524) do aktualnego brzmienia art. 184d ust. 1 ustawy  

o odnawialnych źródłach energii, nadanego tarczą antykryzysową 2.0. 

5. Podsumowanie 

 Należy jednoznacznie pozytywnie ocenić podjęcie przez 

ustawodawcę problematyki odnawialnych źródeł energii w związku  

z wprowadzaniem rozwiązań legislacyjnych przeciwdziałających 

skutkom stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemicznego, 

powodowanych pandemią COVID-19. Sektor odnawialnych źródeł 

energii został w znacznym stopniu dotknięty skutkami pandemii, jeszcze 

przed wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,  

ze względu na przerwanie łańcuchów dostaw z Chin. Prawodawca skupił 

się na przeciwdziałaniu skutkom wymuszonych zmian harmonogramów 

inwestycyjnych, jako że terminowość ich realizacji bezpośrednio wpływa 

na możliwość skorzystania przez wytwórców  z systemów wsparcia 

odnawialnych źródeł energii. Omawiane w niniejszym artykule zmiany, 

należy ocenić jako korzystne z punktu widzenia sytuacji prawnej 
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inwestorów w odnawialne źródła energii. Z drugiej strony analizując 

wprowadzone przepisy dostrzec można przejawy niestaranności 

legislacyjnej, czego najlepszym przykładem jest nowelizacja art. 184d. 

ust. 1 o odnawialnych źródłach energii nie uwzględniająca  

obowiązującego art.20 ustawy zmieniającej z 2019 r., ograniczającego 

termin na złożenie wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania 

umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Innym wątpliwym 

rozwiązaniem jest odejście przez ustawodawcę od formuły składania 

jednostronnych oświadczeń wytwórców, na rzecz wnioskowania do 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozstrzygnięcie co do możliwości 

przedłużenia terminu w związku z realizacją zobowiązań aukcyjnych. 

Ogranicza to pewność prawa zarówno w odniesieniu do inwestorów jak  

i wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Konkludując stwierdzić 

należy, że choć omawiane zamierzenia legislacyjne były słuszne, to 

jednak poddane muszą być częściowej korekcie, celem lepszego ich 

dostosowania do obecnych problemów przedstawicieli sektora 

odnawialnych źródeł energii w Polsce.  
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Abstrakt  

 Zobowiązanie gwarancyjne ma charakter samodzielny  

i nieakcesoryjny w odniesieniu do zobowiązania podstawowego. Nie 

istnieje tu zatem więź prawna charakterystyczna dla poręczenia. Stąd 

jakiekolwiek próby analogii z przepisów o poręczeniu byłyby 

niedopuszczalne, nawet gdyby bank-gwarant był zobowiązany do 

wypłaty beneficjentowi sumy gwarancyjnej w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania podstawowego. 

Rozbudowywanie treści umów gwarancyjnych w obecnej praktyce nie 

stwarza jednak, jak się wydaje, potrzeby powoływania się na przepisy 

dotyczące poręczenia. Przyznanie jednak gwarantowi roszczenia 

subrogacyjnego prowadzi do wniosku, że sytuacja prawna poręczyciela  

i gwaranta po wykonaniu zobowiązania poręczenia i z gwarancji jest 

podobna. Związek między zobowiązaniem gwaranta a wierzytelnością 

podstawową polega jedynie na tym, że to pierwsze zobowiązanie służy 

do umocnienia (zabezpieczenia) wierzytelności podstawowej, nawet 

jeżeli określona w umowie suma gwarancyjna nie pokrywa się  

z rozmiarem zabezpieczonej wierzytelności. 

Słowa kluczowe:  

Rola gwarancji na pierwotnym rynku nieruchomości, ochrona 

konsumentów, nadużycia deweloperów, gwarancje bankowe, gwarancje 

ubezpieczeniowe 

Abstract  

 The guarantee obligation is independent and non-accessory in 

relation to the basic obligation. Therefore, there is no legal bond 

characteristic of the surety. Hence, any attempt at (even cautious) analogy 

with the provisions on surety would be inadmissible, even if the 



P. Niewęgłowski: Rola gwarancji na pierwotnym rynku nieruchomości 

640 

 

guarantor bank were obliged (which is the rule) to pay the beneficiary the 

sum insured in the event of default or improper performance of the basic 

obligation. The extension of the content of guarantee contracts in current 

practice does not, however, seem to create the need to invoke the 

provisions regarding surety. However, granting a subrogation claim to the 

guarantor leads to the conclusion that the legal situation of the guarantor 

and guarantor after the fulfillment of the guarantee and guarantee 

obligations is similar. The relationship between the guarantor's obligation 

and the basic claim consists only in the fact that the first obligation serves 

to strengthen (secure) the basic claim (creates the state of the guarantee), 

even if the guarantee sum specified in the contract does not coincide with 

the size of the secured claim. 

Key words:  

The role of guarantees in the primary real estate market, consumer 

protection, developer abuse, bank guarantee, insurance guarantee 

 

Wstęp 

 Badanie mechanizmów rynkowych w obszarze nieruchomości 

wymaga zrozumienia pojęcia „rynek”. Został on podzielony na dwa 

niejednorodne obszary: pierwotny i wtórny. Każdy z nich doczekał się 

wielu definicji i interpretacji. Szeroko omawiany jest rynek pierwotny, ze 

względu na jego regulację przez ustawodawcę w postaci tzw. „ustawy 

deweloperskiej”
1
, natomiast obecnie część tych uregulowań jest imple-

mentowanych na rynek wtórny. Gwarancje ubezpieczeniowe oraz 

gwarancje bankowe są popularnym sposobem zabezpieczania roszczeń. 

W artykule przedstawiono rodzaje gwarancji, które występuję na rynku 

nieruchomości oraz ich wymogi formalne. Poruszane są również 

zagadnienia związane z okresem ważności i przypadkami nadużyć 

gwarancji. 

 Zadaniem gwarancji bankowych jest zabezpieczenie 

ewentualnego roszczenia o zwrot środków pieniężnych, jakimi nabywca 

lokalu może dysponować wobec dewelopera na wypadek odstąpienia od 

umowy. Na tej podstawie bank jest zobowiązany do wydania nabywcy 

                                                      
1

 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U.  nr 232 poz. 1377 z późń. 

zm.). 
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tzw. listu gwarancyjnego, uprawniającego beneficjenta do wypłaty 

środków pieniężnych w razie zaistnienia określonych w umowie zdarzeń. 

Oświadczenie banku powinno zawierać: osobę beneficjenta, 

okoliczności, które zabezpiecza gwarancja, jej kwotę oraz walutę, 

warunki żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji i dokumenty 

potwierdzające ich wykonanie
2
.  Gwarancja bankowa służy z reguły do 

umocnienia (zabezpieczenia) wierzytelności wynikających  

z oznaczonych stosunków obligacyjnych. Najogólniej mówiąc, istotą 

zobowiązania gwarancyjnego banku-gwaranta jest zatem zobligowanie 

się banku wobec beneficjenta gwarancji do spełnienia na jego rzecz 

świadczenia w postaci oznaczonej sumy pieniężnej (gwarancyjnej)  

w razie wystąpienia tzw. wypadku gwarancyjnego, tj. określonej  

w zobowiązaniu gwarancyjnym postaci niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania wynikającego ze stosunku podstawowego lub 

pojawienia się innego zdarzenia wskazanego w oświadczeniu banku  

o udzieleniu gwarancji. Odmienną formą dla gwarancji bankowej jest 

gwarancja ubezpieczeniowa. Jest ona udzielana przez ubezpieczyciela na 

zlecenie dewelopera. Jest ona oparta głównie na swobodzie umów stron 

umowy. Treść tego stosunku zobowiązaniowego gwarantuje wypłatę 

przez zakład ubezpieczeń na rzecz nabywcy lokalu określonego 

świadczenia pieniężnego na wypadek zajścia wymienionego w gwarancji 

zdarzenia losowego. Gwarancja stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne 

i nie istnieje obowiązek jej udzielenia. Wydaje się oczywistym, iż jeżeli 

usługodawca nie zapewni o udzieleniu gwarancji (nie wystawi 

dokumentu gwarancyjnego) to zobowiązanie dodatkowe z tego tytułu nie 

istnieje i nie będzie ustawowych podstaw do egzekwowania obowiązków 

podmiotu, który mógłby być gwarantem
3
. Beneficjentem gwarancji (wie-

rzycielem gwarancyjnym) jest zawsze podmiot imiennie określony  

w umowie gwarancyjnej
4
. Staje się on uprawniony do uzyskania świad-

czenia gwarancyjnego (wypłaty sumy gwarancyjnej, nie odszkodowania) 

od gwaranta w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania łączącego z reguły beneficjenta ze zlecającym udzielenie 

gwarancji. 

 

                                                      
2
 L. Mazur., Prawo bankowe, Komentarz, Warszawa 2008, s. 490.  

3
 Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2011 r., VI 

ACa 262/11, Legalis. 
4
 Art. 81 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. (Dz. U. nr 140 poz. 

939 z późń. zm.).  
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Geneza i funkcje gwarancji  

 Pojęcia gwarancji ubezpieczeniowej i gwarancji bankowej często 

stosuje się zamiennie ze względu na bardzo zbliżony charakter obu 

instytucji. Gwarancja bankowa, jak sama nazwa wskazuje jest udzielana 

przez bank. W związku z tym została w podstawowym zakresie 

uregulowana przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe. W przypadku instytucji gwarancji ubezpieczeniowej, do której 

udzielania jest zobowiązany podmiot uprawniony do wykonywania 

działalności ubezpieczeniowej. Gwarancja ubezpieczeniowa jest 

instytucją, która w praktyce nie ma jasnego i precyzyjnego uregulowania 

w przepisach obowiązującego prawa. Obecnie obowiązujące przepisy 

Ustawy z dnia 11 września 2015 r. O działalności ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej
5
 zawierają regulacje na podstawie których, zawieranie 

umów gwarancji ubezpieczeniowych i dokonywanie innych czynności 

związanych z umowami gwarancji ubezpieczeniowych stanowią 

czynności ubezpieczeniowe. W dużej mierze ustawa w obecnym kształcie 

zawiera regulacje techniczne dotyczące np. ustalania wartości rezerw na 

pokrycie zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów 

gwarancji. Brak jest jednak dalej idących regulacji w szczególności 

dotyczących zabezpieczenia rynku nieruchomości, dlatego obie instytucje 

gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych kształtowane są w dużej 

mierze przez wolnorynkową praktykę, a także orzecznictwo sądowe  

i poglądy doktryny. Umowa zlecenia gwarancji ubezpieczeniowej, 

pomimo podobieństwa celu gospodarczego z umową ubezpieczenia na 

cudzy rachunek, nie jest umową, do której stosuje się, w tym przez 

analogię, przepisy Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia. Poprzez 

zawarcie umowy zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej, 

świadczenie zakładu ubezpieczeń w przypadku umowy o udzielenie 

gwarancji polega nie na wypłacie, ale na wystawieniu uzgodnionej 

gwarancji (świadczenie o charakterze niepieniężnym), a zleceniodawca 

gwarancji zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia gwarantowi. 

Zasady zapłaty tego wynagrodzenia i ustalania jego wysokości nie są 

poddane regulacjom prawnym, lecz podobnie jak sama instytucja 

gwarancji, są kształtowane wolą stron opartą na zasadzie swobody umów 

(art. 353
1
 Kodeksu Cywilnego)

6
. 

                                                      
5
 Dz. U. 2015 poz. 1844 z późń.zm.  

6
 Wyrok Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 14-02-2018 I CSK 270/17, 

Legalis.  
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 Istnieją różne rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych 

wykorzystywanych na rynku nieruchomości. W zależności od przedmiotu 

ochrony można wyróżnić przede wszystkim:  

a) gwarancję terminowego wykonania przedsięwzięcia 

deweloperskiego – wybudowania budynku i przeniesienia prawa 

własności nieruchomości na nabywcę - wystawianą na zlecenie 

dewelopera na rzecz nabywcy nieruchomości,  

b) gwarancję chroniącą nabywcę w sytuacji ogłoszenia upadłości 

przez dewelopera – wystawianą na zlecenie dewelopera na rzecz 

nabywcy, jest realizowana w sytuacji upadłości dewelopera oraz 

nie przeniesienia własności na nabywcę w terminie wynikającym 

z umowy deweloperskiej lub dodatkowym 120-dniowym 

wyznaczonym przez nabywcę, a w kolejności nie wywiązanie się 

z niego przez dewelopera i odstąpienie od umowy przez 

nabywcę, 

c) gwarancję należytego wykonania umowy deweloperskiej – 

wystawianą na zlecenie kredytującego banku na rzecz 

konsumenta w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń banku 

wynikłych z niewykonania umowy przez dewelopera,  

d) gwarancję należytego usunięcia wad i usterek – jest wystawianą 

przez wykonawcę inwestycji na pierwotnym rynku 

nieruchomości na rzecz zamawiającego – dewelopera, który 

następnie ceduje prawa do niej na konsumenta, w celu 

zabezpieczenia roszczeń wynikających z udzielonej przez 

wykonawcę gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady,  

e) gwarancję zapłaty za roboty budowlane – wystawianą na zlecenie 

dewelopera na rzecz podwykonawcy w celu zabezpieczenia 

roszczeń o zapłatę za roboty budowlane związane  

z przedsięwzięciem deweloperskim. 

 W przypadku umowy deweloperskiej warunkiem wypłaty sumy 

gwarancyjnej mogłoby być nieukończenie inwestycji w określonym 

terminie, ogłoszenie upadłości przez dewelopera, czy też nie 

przeniesienia prawa własności na nabywcę w określonym terminie  

i związane z tym odstąpienie od umowy przez nabywcę. W ustawie 

deweloperskiej gwarancja bankowa jest realizowana w sytuacji upadłości 

dewelopera oraz nie przeniesienia własności na nabywcę w terminie 

wynikającym z umowy deweloperskiej lub dodatkowym 120-dniowym 
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wyznaczonym przez nabywcę, a w kolejności nie wywiązanie się z niego 

przez dewelopera i odstąpienie od umowy przez nabywcę. Jednakże,  

w praktyce są możliwe bardziej korzystne postanowienia umowne dla 

nabywców. Umowa ulega wygaśnięciu w chwili przeniesienia prawa 

własności lokalu
7
.  

Charakter prawny uprawnienia 

 Przyjmując definicję zawartą w prawie bankowym, gwarancją 

bankową jest jednostronne zobowiązanie banku dewelopera – jako 

gwaranta, że po spełnieniu przez klienta (beneficjenta gwarancji) 

określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi 

dokumentami, jakie klient - beneficjent załączy do sporządzonego we 

wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie 

pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za 

pośrednictwem innego banku. Definicję tę można także stosować do 

gwarancji ubezpieczeniowych. Takie stanowisko potwierdza wyrok Sądu 

Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 8 czerwca 2017 r.
8
, w którym 

stwierdzono, że dokument gwarancyjny, wystawiony przez wytwórcę, 

może zawierać postanowienie, że naprawy i inne usługi gwarancyjne 

będzie wykonywać za wytwórcę przedsiębiorstwo obsługi gwarancyjnej. 

Postanowienie takie jest skuteczne względem kupującego, który przyjął 

dokument gwarancyjny i oświadczył, że zapoznał się z jego treścią  

i akceptuje zawarte w nim postanowienia umowne. W takim przypadku 

kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu napraw i innych usług 

gwarancyjnych tylko względem tego przedsiębiorstwa. Umowa  

o wykonywanie świadczeń gwarancyjnych (art. 577-582 KC) zawarta 

przez sprzedawcę lub wytwórcę rzeczy z wyspecjalizowanym 

przedsiębiorstwem, do którego zadań należy tego rodzaju działalność, ma 

charakter umowy na rzecz osoby trzeciej, o której mowa w art. 393 KC. 

 Zobowiązanie banku ma charakter pieniężny  

i nieodszkodowawczy
9
. Gwarant odpowiada do wysokości sumy gwaran-

                                                      
7
 Goldiszewicz A., Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej., LEX 2013. 

8
 V CSK 580/16.  

9
 inaczej – art. 391 KC – „Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia 

zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten, kto 

takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona 

ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo nie 

spełnia świadczenia. Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody 
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cyjnej ustalonej w umowie gwarancji (w walucie polskiej lub obcej). 

Suma ta może być mniejsza niż rozmiar wierzytelności objętej 

gwarancją. W praktyce spotyka się klauzule modyfikujące zakres 

odpowiedzialności gwaranta. 

  W ramach stosunku gwarancji możemy wyodrębnić następujące 

podmioty:  

a) zleceniodawca, którym jest deweloper łączy z klientem stosunek 

zawartej umowy deweloperskiej, a z bankiem jako gwarantem 

stosunek zlecenia,  

b) klient, którego łączy z deweloperem stosunek wynikający  

z umowy deweloperskiej, a z bankiem jako gwarantem stosunek 

gwarancji,  

c) bank lub zakład ubezpieczeń (gwarant), którego łączy  

z deweloperem stosunek zlecenia, a z klientem jako wierzycielem 

stosunku gwarancji.  

 W przypadku udzielenia gwarancji wykonania przedsięwzięcia 

deweloperskiego:  

a) deweloper będzie dłużnikiem w ramach stosunku prawnego 

wobec klienta, a jednocześnie zleceniodawcą gwarancji,  

b) klient – nabywca nieruchomości, będzie wierzycielem w ramach 

stosunku podstawowego, a jednocześnie beneficjentem 

udzielonej gwarancji,  

c) bank lub zakład ubezpieczeń będzie gwarantem, który na 

zlecenie dewelopera wystawia gwarancję na rzecz klienta – 

nabywcy nieruchomości. We wzorcowym przypadku deweloper 

uiszcza składkę na rzecz gwaranta (bank lub zakład 

ubezpieczeń), a następnie przekazuje wystawiony przez gwaranta 

dokument gwarancji klientowi – nabywcy nieruchomości. Aby 

uzyskać wypłatę z gwarancji, klient powinien zwrócić się do 

gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) z żądaniem wypłaty  

z gwarancji. W obecnie występujących na rynku nieruchomości 

gwarancjach, zazwyczaj żądanie wypłaty z gwarancji jest 

obwarowane szeregiem wymogów formalnych opisanych  

                                                                                                                        
spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub 

właściwości świadczenia”. 
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w dokumencie gwarancji. Po wpłynięciu żądania wypłaty  

z gwarancji gwarant poddaje szczegółowej analizie wniosek, 

zwłaszcza pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Nade 

wszystko w budzących wątpliwości kwestiach, przedmiotem 

analizy jest – czy żądanie wypłaty z gwarancji nie stanowi 

nadużycia gwarancji. Treść oświadczenia gwarancyjnego co do 

zasady winna odpowiadać regułom określonym w art. 577 KC, 

który w związku z art. 353
1
 KC można w drodze analogi 

zastosować także i przy umowie o roboty budowlane. Udzielenie 

gwarancji będzie zatem skuteczne wówczas, gdy strony określą 

obowiązki gwaranta i uprawnienia inwestora w przypadku 

ujawnienia się wady
10
. W pierwszej kolejności bank lub zakład 

ubezpieczeń utrzymuje kontakt z deweloperem, informując go  

o wpłynięciu żądania wypłaty z gwarancji wraz z żądaniem 

przedstawienia szczegółowych informacji o przyczynach 

wystąpienia z żądaniem wypłaty z gwarancji przez nabywcę 

nieruchomości. Następnie gwarant (bank lub zakład ubezpieczeń) 

wypłaca środki pieniężne z gwarancji na rzecz nabywcy 

nieruchomości lub odmawia wypłaty, wskazując przyczyny 

odmowy. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych  

i bankowych standardem jest możliwość dochodzenia przez bank 

lub zakład ubezpieczeń roszczenia regresowego od dewelopera 

na podstawie łączącej ich umowy. Roszczenie regresowe jest 

zabezpieczane już z chwilą zawarcia umowy, w oparciu o którą 

gwarant udziela gwarancji, np. poprzez: wystawienie przez 

dewelopera weksla in blanco, dokonanie na rzecz gwaranta 

warunkowej cesji wierzytelności z rachunku bankowego, 

poddanie się przez dewelopera dobrowolnej egzekucji albo 

ustanowienie hipoteki lub zastawu. W wielu przypadkach 

dochodzenie roszczenia regresowego od zleceniodawcy – 

dewelopera,  gwarancji bywa mocno utrudnione z uwagi na to, że 

przyczyny uzasadniające skorzystanie przez klienta z gwarancji 

wynikają z poważnych problemów powstałych po stronie 

dewelopera w szczególności np. utraty płynności finansowej, 

zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej czy też 

                                                      
10

 Wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2015, sygn. I 

ACa 746/15, Legalis.  
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ogłoszenia upadłości. Umowny charakter instytucji gwarancji 

decyduje o tym, iż udzielającego jej gwaranta obciąża 

kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza za uszczerbki, 

których beneficjent uprawnień gwarancyjnych doznaje na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez 

drugą stronę tego stosunku, a podstawą tej odpowiedzialności jest 

norma art. 471 KC
11

. 

 Z chwilą wypłaty środków z tytułu udzielonej gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, roszczenia przysługujące nabywcy 

przeciwko bankowi, który prowadzi rachunek powierniczy 

przedsięwzięcia deweloperskiego przechodzą na gwaranta
12

. Z drugiej 

strony gwarancja bankowa jest zabezpieczeniem, która uzupełnia 

stosunek z umowy deweloperskiej do otwartego rachunku powierniczego. 

Wypłacane przez gwaranta (bank) kwoty pomniejsza się o kwoty 

wypłacone z rachunku powierniczego. Kwoty z rachunku powierniczego 

otwartego są przekazywane przez bank na poczet kosztów budowy 

według harmonogramu. W związku z tym po wypłacie środków przez 

bank, nabywca nie ma roszczenia do banku, tylko do dewelopera, który 

przyjął te środki i wykorzystał na koszty budowy
13

.   

 Jeżeli gwarancja została udzielona osobie wymienionej  

w dokumencie gwarancyjnym, potrzebny do transferu uprawnień jest 

przelew (art. 509 KC), natomiast jeśli została udzielona „na okaziciela”, 

wystarczy wydanie dokumentu następcy prawnemu (art. 517 § 2 KC). 

Gwarancja, która przechodzi na następcę prawnego, nie jest nową 

gwarancją. Jest ona tą samą gwarancją udzieloną pierwotnemu 

beneficjentowi i stosują się do niej te same warunki, włącznie  

z terminami
14
. Podobnie wygląda sytuacja z cesją praw z umowy dewelo-

perskiej na nowego nabywcę. „Nowy kupujący” wchodzi we wszystkie 

prawa i obowiązki, które nabył jego poprzednik.  

                                                      
11

 Wyrok Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2015 r., sygn. 

ACa 325/15, Legalis. 
12

 Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377 

z późń. zm.). 
13

 Art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. nr 232 poz. 1377 z 

późń. zm.). 
14

 K. Osajda., Kodeks Cywilny Komentarz, Warszawa 2020, s. 69.  
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Sposób realizacji uprawnień wynikających z gwarancji  

 Obecnie występujące na rynku nieruchomości gwarancje 

ubezpieczeniowe i bankowe można podzielić na dwa podstawowe 

rodzaje: warunkowe i bezwarunkowe. Na pierwotnym rynku 

nieruchomości w znacznej mierze występują gwarancje warunkowe, 

które charakteryzują się uzależnieniem powstania obowiązku wypłaty  

z gwarancji, np. z wystąpieniem braku płynności przez dewelopera  

i niemożności finalnego zakończenia przedsięwzięcia budowlanego  

w terminie lub ogłoszenia jego upadłości. W zakresie gwarancji 

warunkowych zgłoszone przez nabywcę nieruchomości, żądanie wypłaty 

z gwarancji jest rozpatrywane przez gwaranta (bank lub zakład 

ubezpieczeń) pod kątem formalnym i merytorycznym. Gwarant ma 

prawo skutecznie odmówić wypłaty z gwarancji, jeśli ze zgromadzonej 

dokumentacji będzie wynikało np., zgodnie z Uchwałą Sądu 

Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 grudnia 2010 r.
15

 deweloper 

występując jako "sprzedawca" zobowiązuje się wobec powoda jako 

"nabywcy" do wybudowania i sprzedaży określonych lokali 

mieszkalnych. Umowy te zawarto w zwykłej formie pisemnej. Pozwany 

nie wykonał w terminie swoich zobowiązań, wskutek czego powód 

odstąpił od tych umów i wytoczył powództwo o naprawienie szkody na 

którą składały się również korzyści utracone w związku ze wzrostem cen 

na rynku nieruchomości. Sąd przyjął, że strony zawarły umowy 

"deweloperskie". Są to umowy nienazwane, niebędące umowami 

przedwstępnymi. Zawarcie takich umów w formie pisemnej nie 

powoduje ich nieważności, a powód jest uprawniony do dochodzenia 

naprawienia szkody w pełnej wysokości na podstawie art. 471 KC”. 

Przyjmuje się, że uzależnienie obowiązku zapłaty sumy gwarancyjnej od 

przeprowadzenia pełnego dowodu na okoliczność niewystąpienia 

gwarantowanego rezultatu powinno wyraźnie wynikać z treści udzielonej 

gwarancji wyrok
16

.  

 Interesy nabywcy nieruchomości lepiej zabezpiecza gwarancja 

bezwarunkowa, która występuje na rynku nieruchomości częściej niż 

gwarancja warunkowa. Bardzo charakterystycznym dla gwarancji 

bezwarunkowej są zapisy w treści klauzul, zgodnie z którymi gwarant 

dokona wypłaty z tytułu gwarancji „bezwarunkowo” oraz „na pierwsze 

żądanie”. W przypadku gwarancji bezwarunkowej bank lub zakład 

                                                      
15

 III CZP 104/10. 
16

 Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z 9 lipca 

2013 r., sygn. ACa 48/13, Legalis.  
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ubezpieczeń nie może skutecznie podnosić wobec nabywcy 

nieruchomości zarzutów merytorycznych, czy też zarzutów ziszczenia się 

zabezpieczanych rezultatów. Generalnie podstawową funkcją gwarancji 

bankowych i ubezpieczeniowych jest zabezpieczenie nabywcy 

nieruchomości przed ryzykiem długotrwałego i niepewnego dochodzenia 

roszczeń od dewelopera, które w przypadku wysokości wierzytelności 

występujących na rynku nieruchomości, mogą nawet stanowić zagrożenie 

dla płynności finansowej nabywcy, a także zabezpieczenie np. banku 

kredytującego zakup nieruchomości dla nabywcy, którego chroni przed 

ryzykiem niewypłacalności dewelopera. Z drugiej strony, mając na 

uwadze szybkość procedury rozpatrywania żądania wypłaty z gwarancji 

oraz potencjalne ograniczenia stawiane przez gwaranta, trzeba zauważyć, 

że najlepszym sposobem zabezpieczenia interesów klienta jako słabszej 

strony kontraktu z deweloperem jest gwarancja bezwarunkowa. 

 Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, której podwaliny dał 

wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 stycznia 2019 r.
17

 – 

„W razie zastrzeżenia w umowie gwarancji na pierwsze żądanie okresów 

w których gwarant jest zobowiązany do spełnienia określonych kwot 

gwarancyjnych, ostatecznie o zakresie odpowiedzialności gwaranta 

decyduje ustalona w umowie gwarancji ogólna suma gwarancji”. 

Deweloper wraz z gwarantem jest zobowiązany do wyliczenia sumy 

gwarancyjnej, która w pełni będzie pokrywać ewentualne straty nabywcy 

nieruchomości. W podobnym tonie wypowiada się Krajowa Izba 

Odwoławcza -  Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 listopada 

2017 r.
18

 – „Nie wszystkie obowiązki muszą być określone expressis 

verbis w umowie - ma tu zastosowanie zasada wyrażona w art. 56 

Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą czynność prawna wywołuje nie 

tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, 

zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. Natomiast 

uprawnienie do otrzymania przez kupującego dokumentu gwarancji wraz 

ze sprzedaną rzeczą wynika wprost z art. 577
2
 i art. 577

3
 KC. W związku 

z powyższym deweloper powinien dołożyć wobec kupującego należytej 

staranności w zakresie ustalenia sumy gwarancyjnej zabezpieczającej 

interesy nabywcy. Potwierdza to Wyrok Sądu Najwyższego - Izba 

Cywilna z dnia 14 lutego 2018 r.
19

 – „Umowa zlecenia gwarancji 

ubezpieczeniowej, mimo podobieństwa celu gospodarczego z umową 

                                                      
17

 I CSK 742/17. 
18

 KIO 2209/17. 
19

 I CSK 270/17. 
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ubezpieczenia na cudzy rachunek, nie jest umową, do której stosuje się, 

w tym przez analogię, przepisy Kodeksu cywilnego o umowie 

ubezpieczenia. W razie zawarcia umowy zlecenia udzielenia gwarancji 

ubezpieczeniowej - świadczenie zakładu ubezpieczeń w przypadku 

umowy o udzielenie gwarancji polega nie na wypłacie, ale na 

wystawieniu uzgodnionej gwarancji (świadczenie o charakterze 

niepieniężnym), a zleceniodawca gwarancji zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia gwarantowi. Zasady zapłaty tego wynagrodzenia  

i ustalania jego wysokości nie są poddane regulacjom prawnym, lecz 

podobnie jak sama instytucja gwarancji, są kształtowane wolą stron 

opartą na zasadzie swobody umów (art. 353
1
 KC). Strony umów  

o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji 

ubezpieczeniowej mogły w ramach zasady swobody umów ustalić 

samodzielnie okoliczności decydujące o jego wysokości, a tym samym  

o warunkach zwrotu całości lub części tego wynagrodzenia. Wprost 

identycznie wypowiada się na temat charakteru prawnego umowy 

gwarancji – w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach - V Wydział 

Cywilny z dnia 20 lutego 2015 r.
20

 – „Umowa gwarancji ubezpie-

czeniowej nie jest uregulowana przepisami prawa. Udzielenie gwarancji 

ubezpieczeniowej jest jednak przedmiotem działalności zakładów 

ubezpieczeń
21

 (art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).  

W załączniku do tej ustawy podzielono gwarancję ubezpieczeniową na 

bezpośrednią i pośrednią. Poza tym ustawa nie zawiera żadnych regulacji 

dotyczących treści umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Jest więc ona 

czynnością prawną, której treść kształtowana wolą stron w ramach 

zasady swobody umów nakazuje stosować do niej wprost art. 353
1
 KC. 

W ramach swobody umów strony mogą kształtować umowę gwarancji 

jako umowę o charakterze kauzalnym bądź abstrakcyjnym. Jednocześnie 

użyte w dokumencie gwarancyjnym, zawierającym postanowienia 

umowy gwarancji sformułowania, że gwarancja jest płatna na pierwsze 

żądanie albo że jest bezwarunkowa powoduje, że umowie tej nadano 

cechę zobowiązania abstrakcyjnego. Taka zaś cecha gwarancji 

ubezpieczeniowej powoduje, że żadna ze stron umowy gwarancji nie 

może podnosić zarzutów nieważności causa bądź jej odpadnięcia. 

Zobowiązanie gwaranta nie jest zobowiązaniem akcesoryjnym, ma 

charakter zobowiązania samodzielnego, którego istnienie i zakres nie 

zależy od istnienia i zakresu innego zobowiązania, w szczególności 

                                                      
20

 V ACa 604/14. 
21

 art. 3 ust. 3 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późń. zm.).  
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zobowiązania ze stosunku podstawowego. Konsekwencją braku cechy 

akcesoryjności zobowiązania gwaranta jest to, że nie może on wobec 

gwarantariusza podnosić zarzutów z innego stosunku prawnego ani też 

zarzutów ze stosunku podstawowego, w tym zarzutów, które przysługują 

dłużnikowi ze stosunku podstawowego wobec beneficjenta gwarancji. 

Gwarancje o charakterze kauzalnym to te, w których beneficjent 

gwarancji obowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą wykonanie 

świadczenia przez gwaranta”. Podsumowując, zgodnie z utrwalonymi 

poglądami judykatury i doktryny, nabywca, który zakupił nieruchomość 

na rynku pierwotnym, nie ma możliwości podniesienia zarzutu wobec 

banku lub zakładu ubezpieczeń, który udzielił gwarancji bezwarunkowej, 

dotyczącego wysokości udzielonej deweloperowi gwarancji.  

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

 W obrocie rynkowym przyjmuje się, że odpowiedzialność 

gwaranta może zostać ograniczona w sytuacji jej nadużycia przez 

nabywcę nieruchomości (beneficjenta gwarancji). Samoistność 

gwarancji, wyklucza zarzut, że umowa główna (stosunek podstawowy) 

nie doszła do skutku albo została unieważniona. Ważność zobowiązania 

gwaranta nie zależy od ważności zobowiązania dłużnika ze stosunku 

podstawowego. Jeżeli nawet dłużnik uchylił się od skutków prawnych 

swego oświadczenia woli, np. z powodu wady tego oświadczenia,  

to okoliczność ta nie będzie miała wpływu na treść i zakres zobowiązania 

gwaranta. Umowa gwarancji jest odrębnym, niezależnym zobowiązaniem 

gwaranta względem beneficjenta albowiem ma ona charakter umowy 

jednostronnie zobowiązującej. 

 Zarzut nadużycia prawa przez nabywcę nieruchomości może 

okazać się skuteczny w przypadku, jeśli:  

a) umowa pomiędzy deweloperem a nabywcą nieruchomości  

w ogóle nie została zawarta; 

b) umowa pomiędzy deweloperem a nabywca została zawarta, lecz 

następnie została rozwiązana przez jedną ze stron ze skutkiem 

„od początku” – w takim przypadku umowę traktuje się jak 

gdyby nie została zawarta;  

c) umowa sprzedaży jako czynność prawna była nieważna;  

d) świadczenie zabezpieczone zostało spełnione – na przykład  

w przypadku gwarancji  zabezpieczającej wybudowanie  

i przeniesienia prawa własności nieruchomości – może to 
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dotyczyć sytuacji, kiedy np. prawo własności nieruchomości 

zostało przeniesione na nabywcę, po okazało się,  

że nieruchomość jest obarczona wadami prawnymi o których 

nabywca wcześniej nie wiedział lub w normalnym toku rzeczy 

nie mógł się dowiedzieć. W związku z powyższym deweloper 

zapłacił na rzecz nabywcy uzgodnione roszczenie, po czym 

deweloper skierował roszczenie regresowe wobec gwaranta  

o wypłatę z funduszu gwarancyjnego. Wydaje się, że taka 

sytuacja może być podstawą do podniesienia zarzutu nadużycia 

gwarancji. Zasadność podniesienia zarzutu w oparciu o te 

podstawy powinna być każdorazowo szczegółowo badana.  

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadków często 

występujących sporów na rynku nieruchomości i wypłat z tytułu 

gwarancji, które dotyczą umów o wykonanie robót budowlanych 

np. w przypadku gwarancji dotyczącej należytego usunięcia wad 

i usterek w zakresie wykonanych robót budowlanych w sytuacji, 

gdy inwestor występuje z żądaniem wypłaty z gwarancji,  

a w ocenie wykonawcy robót wszelkie wady i usterki zostały 

usunięte zgodnie ze sztuką budowlaną. „Postrzeganie przez 

strony tzw. staranności” wykonawcy dotyczącej usunięcia wad  

i usterek, bywa często powodem sporu między stronami, a fakt 

samego zbadania, czy wady i usterki zostały należycie usunięte 

przez wykonawcę może być obiektywnie ocenione przez 

niezależnego eksperta z zakresu budownictwa powołanego przez 

strony lub z ramienia gwaranta. Negatywną sytuacją jest 

nadużywanie przez gwarantów zarzutów, dotyczących nadużycia 

gwarancji w sytuacji spełnienia zabezpieczonego „świadczenia 

budowlanego” we wszelkich sytuacjach, w których gwarant – 

bank lub zakład ubezpieczeń, informacji przekazanych przez 

wykonawcę, powziął wątpliwość co do tego, czy zabezpieczone 

świadczenie zostało spełnione przez niego, czy też nie.  

W praktyce „wykonywania robót budowlanych” bardzo często 

dochodzi do prób uzyskania wypłaty z gwarancji w końcowym 

okresie jej obowiązywania. Klient jako beneficjent gwarancji, 

dostrzegając możliwość uzyskania dodatkowych środków 

finansowych lub obniżenia ceny za wykonaną usługę, może 

doszukiwać się uchybień w realizacji procesu budowlanego lub 

nienależytego usunięcia wad. Na takiej podstawie klient może 
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podejmować próby uzyskania wypłaty z tytułu gwarancji, mimo 

że brak jest ku temu podstaw, gdyż druga strona umowy 

wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Generalnie gwarant będzie 

ponosił tę odpowiedzialność tylko za takie wady, które ujawniły 

się przed upływem terminu gwarancji. Jednocześnie należy 

pamiętać, że zgodnie z art. 581 KC, jeżeli w wykonaniu swoich 

obowiązków gwarant dokonał wymiany rzeczy albo też dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad 

lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Zasada ta znajdzie 

odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy gwarant 

wymienił część rzeczy. W innych natomiast przypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł 

z niej korzystać. 

 W przypadku zbycia praw i obowiązków z umowy 

deweloperskiej należy tego dokonać łącznie z przelewem praw  

z gwarancji bankowej
22
. Gwarancja bankowa ustaje z chwilą wypłaty 

sumy gwarancyjnej z tytułu upływu terminu, na który jej udzielono oraz 

zwolnienia banku z umowy gwarancji przez nabywcę lokalu, zwrócenia 

bankowi dokumentu gwarancji
23

. W u.o.p.n. brak jest wskazania, czy 

udzielana przez bank gwarancja jest terminowa. Termin ten nie jest jasno 

uregulowany. Istnieje jasne wskazanie, że gwarancja wygasa z chwilą 

podpisania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawa 

własności w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, 

poza tymi, na które nabywca wyraził zgodę
24

. 

 Aby uzyskać wypłatę środków z gwarancji, należy wystąpić  

z formalnym żądaniem wypłaty z gwarancji. W tym aspekcie, bardzo 

ważną kwestią jest analiza zapisów umownych wynikających  

z dokumentu gwarancji. W skrajnych przypadkach może to skutkować 

utratą wypłaty sumy z gwarancji. Spełnienie wymogów formalnych 

dotyczących realizacji wypłaty z gwarancji, nie powinno sprawić 

                                                      
22

 Art. 82 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. (Dz. U. nr 140 

poz. 939 z późń. zm.).  
23

 L. Mazur., op. cit., s. 498. 
24

 Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. nr 232 poz. 1377 z 

późń. zm.). 



P. Niewęgłowski: Rola gwarancji na pierwotnym rynku nieruchomości 

654 

 

trudności, jednakże należy zrealizować postanowienia dokumentu 

gwarancji dotyczących tych zapisów. Najczęściej spotykanymi 

wymogami formalnymi są zapisy dotyczące: 

a) obowiązku załączenia do roszczenia wypłaty z gwarancji, 

pisemnego oświadczenia nabywcy nieruchomości, że deweloper 

nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę deweloperską lub 

nie usunął lub nienależycie usunął wady i usterki etc.,  

b) obowiązek załączenia do roszczenia wypłaty z gwarancji 

pisemnego wezwania nabywcy nieruchomości do dewelopera,  

w którym ten pierwszy wezwał dewelopera do spełnienia 

świadczenia wraz z dowodem nadania,  

c) obowiązek załączenia odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS 

dewelopera.  

 W praktyce zdarzają się sytuacje, w których gwarant wprowadza 

wymóg przekazania żądania wypłaty z gwarancji za pośrednictwem 

banku prowadzącego rachunek bankowy dewelopera oraz poświadczenia 

przez pracowników banku podpisów złożonych na żądaniu wypłaty przez 

osoby uprawnione do reprezentacji dewelopera. Praktycznie występują 

rozbieżności co do tego, czy wymóg pośrednictwa banku występuje 

łącznie z wymogiem poświadczenia podpisów przez pracowników banku. 

Ewentualnie czy takie uchybienie wymogowi pośrednictwa banku przy 

jednoczesnym spełnieniu wymogu poświadczenia podpisów przez bank 

czyni żądanie wypłaty wadliwym, czy też w takim wypadku wymóg 

pośrednictwa banku należy traktować jako wymóg stricte techniczny  

i pozostający bez znaczenia dla oceny skuteczności żądania wypłaty  

z gwarancji. Z reguły w umowie gwarancyjnej oznacza się też termin 

(okres) istnienia zobowiązania gwarancyjnego banku, skorelowany 

odpowiednio z terminem zapłaty wierzytelności objętej gwarancji. 

Termin gwarancji określa czas trwania zobowiązania gwarancyjnego
25

. 

Żądanie zapłaty powinno być zgłoszone przez beneficjenta (a nie przez 

zlecającego) w takim okresie obowiązywania gwarancji (niekiedy –  

w pewnym czasie przed ukończeniem okresu skuteczności gwarancji). 

Żądanie zapłaty może być dokonane w odpowiednio oznaczonej postaci
26

 

i połączone z przedstawieniem bankowi-gwarantowi odpowiednich 

                                                      
25

 Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 kwietnia 2009 r., VI ACa 

1369/08, Legalis.  
26

 Art. 81 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. (Dz. U. nr 140 

poz. 939 z późń. zm.). 
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dokumentów potwierdzających pojawienie się warunków gwarancji 

(„warunków zapłaty”). Umowa gwarancji może zatem formułować nie 

tylko odpowiednie wymagania co do formy i treści żądania zapłaty 

(funkcja korzystania z zabezpieczenia), lecz także wymagania 

zmierzające do wykazania istnienia i wysokości roszczenia objętego 

gwarancją (funkcja dowodowa lub uprawdopodobnienia żądania). Dla 

zaktualizowania się obowiązku świadczenia przez gwaranta niezbędne 

jest pojawienie się odpowiednich wymagań (przesłanek) takiej 

aktualizacji (verba legis: warunki zapłaty). W umowie gwarancyjnej 

mogą być one rozbudowane lub zminimalizowane, co wpływa na walor 

prawny udzielonego zabezpieczenia. Podstawowe wymagania 

aktualizacji obowiązku gwarancyjnego to pojawienie się tzw. wypadku 

gwarancyjnego (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

podstawowego) oraz zgłoszenie przez beneficjenta wobec gwaranta 

określonego żądania o określonej treści w oznaczonym czasie  

i w odpowiedni sposób. Beneficjent mógłby być ponadto zobligowany do 

przedstawienia określonych dowodów pojawienia się wypadku 

gwarancyjnego
27

. 

 W przypadku umów deweloperskich dość powszechną praktyką 

jest aneksowanie tych umów pomiędzy deweloperem a nabywcą 

nieruchomości, m.in. w zakresie terminu usunięcia wad i usterek lub 

terminu od kiedy rozpocznie się okres obowiązywania gwarancji. Warto 

też pamiętać, że przedłużenie terminu na przeniesienie prawa własności 

nieruchomości nie spowoduje automatycznego przedłużenia okresu 

ważności gwarancji nieruchomości. Dlatego też, w interesie nabywcy 

nieruchomości jest uzależnienie zgody na przedłużenie terminów 

wskazanych w umowie deweloperskiej od przekazania przez dewelopera 

aneksów do gwarancji przedłużających okres ważności gwarancji.  

W przypadku zaniedbania tej kwestii przez nabywcę nieruchomości może 

się okazać, że okres ważności gwarancji należytego wykonania 

kontraktu, przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz należytego 

usunięcia wad i usterek zakończył się na nie długo po przeniesieniu 

prawa własności nieruchomości na nabywcę.  

 Odpowiedzialność za wady sprzedanej rzeczy stanowi pewien 

fragment odpowiedzialności kontraktowej, uregulowany w sposób 

szczególny. Odwołanie się przez nabywcę rzeczy wadliwej do reguł tej 

odpowiedzialności jednoznacznie wskazuje, że dochodzono roszczenia 

                                                      
27

 Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi - X Wydział Gospodarczy z dnia 29 maja 

2018 r., sygn. X GC 95/18, Legalis.  
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wywodzi on z łączącego strony stosunku obligacyjnego, w ramach 

którego powstała szkoda. Wprawdzie, zgodnie z art. 443 KC, powstanie 

szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania nie wyłącza możliwości dochodzenia naprawienia szkody 

na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych, ale wybór jednego  

z reżimów odpowiedzialności musi zostać dokonany przez 

poszkodowanego
28

. 

 Treść gwarancji może ponadto przewidywać także inne 

dodatkowe świadczenia gwarancyjne. Przykładem takiego rozszerzenia 

obowiązków gwaranta może być choćby wprowadzenie do treści 

gwarancji prawa odstąpienia. Odstąpienie przez kupującego od umowy 

sprzedaży powoduje przejście własności rzeczy sprzedanej z powrotem 

na sprzedającego oraz wygaśnięcie udzielonej gwarancji jakości
29

. Skutek 

ten będzie miał miejsce także w przypadku, gdy odstąpienie od umowy 

nastąpi w ramach reżimu przepisów o rękojmi. W obu wypadkach 

odstąpienie od umowy nastąpi ze skutkiem ex tunc, co powoduje,  

że gwarancja jest traktowana tak, jakby w ogóle nie była udzielona
30

.  

Granice „gwarancji” 

 W przypadku zmiany dewelopera realizującego przedsięwzięcie 

deweloperskie, nabywca nieruchomości, nie zachowuje prawa do 

skutecznego ubiegania się o wypłatę środków z gwarancji. Istotną 

wskazówką w tym zakresie należy uznać wyrok Sądu Najwyższego  

z 7 stycznia 1997 r.
31

 w którym Sąd Najwyższy orzekł, że: „Gwarant nie 

jest zobowiązany do zapłaty sumy gwarancyjnej w sytuacji, gdy  

w następstwie przejęcia długu zabezpieczony gwarancją dług obciąża 

inny podmiot niż wymieniony w umowie. Ryzyko gwaranta nie może 

obejmować okoliczności nieprzewidzianych w umowie stron”.  

 Deweloperzy obok gwarancji oferują swoim klientom rękojmię 

na nabywany lokal. Gwarancja nie jest wymogiem obligatoryjnym i może 

obejmować dłuższy okres niż rękojmia, którą ograniczają terminy zawite 

                                                      
28

 Wyrok Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 10 luty 2004, sygn. IV CK 

430/02, Legalis. 
29

 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1997 r., sygn. II CKN 458/97, 

Legalis. 
30

 E. Łętowska, Każda wada, Rzeczpospolita 1997 Nr 288. 
31

 I CKN 37/96. 
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i nie można ich zmodyfikować w umowie deweloperskiej
32

. Gwarancja 

może być ustanowiona obok rękojmi i obejmować cały budynek lub 

poszczególne części lokalu
33
. Wykonanie obowiązków gwaranta może 

nastąpić we własnym zakresie lub z użyciem osób trzecich. Ustalenie 

okresu obowiązywania gwarancji należy do dewelopera. W obrocie 

nieruchomościami na rynku pierwotnym spotyka się często termin 

objęcia gwarancją całości budynku w okresie 3-5 lat, liczonej od daty 

przekazania nieruchomości nabywcy.  

 W obrocie rynkowym gwarancje ubezpieczeniowe określają 

górną granicę odpowiedzialności gwaranta. Jednakże, nic nie stoi jednak 

na przeszkodzie, by nabywca nieruchomości wystąpił do gwaranta  

z żądaniem wypłaty kwoty niższej niż kwota odpowiadająca górnej 

granicy odpowiedzialności gwaranta. Z tego spostrzeżenia może wynikać 

obowiązek dewelopera do skrupulatnego określenia wartości kosztów 

usunięcia wad i usterek na nieruchomości, których nie usunął wykonawca 

inwestycji deweloperskiej. Koniecznym krokiem do uzyskania wypłaty 

roszczenia z gwarancji jest przedłożenie wyceny sporządzonej przez 

inżyniera ds. budowlanych, dotyczącej wartości przewidywanych 

kosztów usunięcia wad i usterek na nieruchomości. Często, podnoszony 

jest postulat, że nabywca nieruchomości powinien na własny koszt 

usunąć wady i usterki, a późniejsza wypłata środków z gwarancji może 

stanowić refundację poniesionych przez niego kosztów. Przedstawione 

sugestie, destabilizują funkcję i cel gwarancji, dla których są zawierane. 

Nałożenie na nabywcę nieruchomości dodatkowych obowiązków, 

których przykłady wskazano, uczyniłoby z gwarancji mierny sposób 

zabezpieczenia umów z powodu dużego ryzyka długotrwałego  

i niepewnego dochodzenia roszczeń. Zobowiązanie gwaranta ma 

charakter obiektywny, rodzi odpowiedzialność za skutek, gdyż 

obowiązkiem gwaranta jest skuteczne naprawianie rzeczy.  

O skuteczności naprawy można mówić wówczas, gdy przywrócona 

zostaje pełna sprawność rzeczy objętej gwarancją. W konsekwencji skoro 

wykonawca nie zadośćuczynił uzasadnionym żądaniom inwestora,  

w zakresie usunięcia ujawnionych i zgłoszonych wad, to po stronie tego 

ostatniego powstało uprawnienie do realizacji - wykorzystania udzielonej 

gwarancji bankowej, zastępującej wcześniejszą kaucję gwarancyjną  

                                                      
32

 Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 02.09.2000 r., sygn. I ACa 

331/100, OSA 2001, Nr 7-8, poz. 38.  
33

 B. Gliniecki., Umowa deweloperska. Zagadnienia konstrukcyjne i wzajemne 

zabezpieczenie interesów stron, Warszawa 2012, s. 398. 
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w celu samodzielnego - lecz na koszt wykonawcy - usunięcia opisanych 

wad przedmiotowego obiektu
34

. 

 Podsumowując, istotą dobrych obyczajów jest szeroko rozumiany 

szacunek dla drugiego człowieka. W stosunkach z konsumentami 

powinien wyrażać się on informowaniem o wynikających z umowy 

uprawnieniach, niewykorzystywaniem uprzywilejowanej pozycji 

profesjonalisty przy zawieraniu umowy i jej realizacji, rzetelnym 

traktowaniu konsumenta jako równorzędnego partnera umowy. Za 

sprzeczne z dobrymi obyczajami można więc uznać działania 

zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego 

przekonania u konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności. 

Działania te potocznie określa się jako nieuczciwe, nierzetelne, 

odbiegające in minus od przyjętych standardów postępowania. 

Naruszenie interesów konsumenta wynikające z niedozwolonego 

postanowienia w umowie gwarancyjnej musi być zarazem rażące, a więc 

szczególnie doniosłe. Zazwyczaj sprowadza się ono do rażąco 

niekorzystnego ukształtowania sytuacji ekonomicznej konsumenta. 

Jednak może nim być także naruszenie prywatności konsumenta. 

Wnioski 

 Zobowiązanie gwarancyjne ma charakter samodzielny  

i nieakcesoryjny w odniesieniu do zobowiązania podstawowego. Nie 

istnieje tu zatem więź prawna charakterystyczna dla poręczenia. Stąd 

jakiekolwiek próby analogii z przepisów o poręczeniu byłyby 

niedopuszczalne, nawet gdyby bank-gwarant był zobowiązany do 

wypłaty beneficjentowi sumy gwarancyjnej w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania podstawowego. 

Rozbudowywanie treści umów gwarancyjnych w obecnej praktyce nie 

stwarza jednak, jak się wydaje, potrzeby powoływania się na przepisy 

dotyczące poręczenia. Przyznanie jednak gwarantowi roszczenia 

subrogacyjnego prowadzi do wniosku, że sytuacja prawna poręczyciela  

i gwaranta po wykonaniu zobowiązania poręczenia i z gwarancji jest 

podobna. Związek między zobowiązaniem gwaranta a wierzytelnością 

podstawową polega jedynie na tym, że to pierwsze zobowiązanie służy 

do umocnienia (zabezpieczenia) wierzytelności podstawowej, nawet 

jeżeli określona w umowie suma gwarancyjna nie pokrywa się  

z rozmiarem zabezpieczonej wierzytelności. 

                                                      
34

 Wyrok Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 października 2012, sygn. I 
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Abstrakt  
 Nowy art. 387

1
 Kodeksu cywilnego wprowadza sankcję 

nieważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości 

mieszkalnej. Konstrukcja ma w założeniu chronić osoby znajdujące się 

trudnej sytuacji finansowej, które pozostając w przymusowym położeniu 

często godzą się na nieuczciwe warunki umowy.    

 W artykule omówiono charakter oraz konstrukcję umowy 

przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, a następnie dokonano 

analizy nowego przepisu. Przedstawiono jego zakres podmiotowy, 

przedmiotowy oraz omówiono poszczególne przesłanki nieważności. 

Zidentyfikowano również problemy, które mogą pojawić się w toku 

wykładni oraz stosowania przepisu. Artykuł zamyka zakończenie,  

w którym Autorzy przedstawiają własne refleksje oraz uwagi  

w odniesieniu do komentowanej regulacji.  

Słowa kluczowe:  

zabezpieczenie, nieważność, nieruchomość mieszkalna, przewłaszczenie, 

wierzytelność  
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Abstract  
 New article 387

1
 of Polish Civil Code introduces invalidity of 

agreement on collateral ownership transfer of residential property. This 

legal phenomenon was indented to protect natural persons in weak 

financial situation. That circumstance frequently forces them to sign 

contract on unfair terms, such as establishment of collateral in the form of 

transfer of their residential property.   

 The article begins with description of character and construction 

of agreement on collateral ownership transfer of real property. 

Subsequent analysis refers to subjective and objective scope of the 

provision, conditions of invalidity and identification of problems with 

practical aspects of its application. Considerations closes with reflections 

regarding the commented regulation. 

Key words:  

collateral, invalidity, residential property, transfer of ownership, debt 

 

I. Wprowadzenie 

 Pandemia wirusa SARS-CoV-2 unaoczniła ogromną skalę 

jurydyzacji życia społecznego. Ukazała, że prawo reguluje obecnie 

niemal wszystko, a zmiana funkcjonowania wszystkiego, pociąga za sobą 

konieczność uchwalenia niezliczonej ilości regulacji prawnych.  

 Podkreślenia wymaga, że w nadzwyczajnych okolicznościach 

ustawodawca musi zmienić nie tylko wiele, ale również szybko. 

Rozwiązaniom prawnym powstałym w czasach kryzysu należy 

przyglądać się więc ze wzmożoną uwagą. W szczególności, jeżeli ich 

czasowy zakres zastosowania zdaje się wykraczać poza ramy stanu 

wyjątkowego.  

 W konsekwencji, niniejsze opracowanie poświęcono nowemu  

art. 387
1
 Kodeksu cywilnego

1
, który stanowi element ustawodawstwa 

kryzysowego. Przepis statuuje sankcję bezwzględnej nieważności umowy 

przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej osoby 

fizycznej. Celem rozważań jest dokonanie analizy nowej regulacji oraz 

przedstawienie oceny sposobu oraz zasadności jej wprowadzenia. 

                                                      
1
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. z 16 maja 2019 r., 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm., dalej: k.c. 
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II. Ratio legis 

 Art. 387
1
 k.c. został dodany do Kodeksu cywilnego mocą art. 1 

ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  

SARS-CoV-2
2
. W założeniu projektodawców jej głównymi celami są 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym i ekonomicznym 

pandemii oraz przygotowanie gospodarki na czas po jej zakończeniu
3
. 

Okoliczność, że omawiany przepis wprowadzono bezpośredniego do 

Kodeksu cywilnego oznacza, że nie jest to rozwiązanie tymczasowe
4
. 

Należy więc założyć, że ma realizować oba wskazane wyżej cele.  

 W uzasadnieniu projektu ustawy osłonowej wskazuje się,  

iż jednym ze sposobów zwalczania skutków pandemii jest wzmocnienie 

ochrony osób fizycznych zawierających szeroko rozumiane umowy 

kredytowe, które mogą wiązać się z różnego rodzaju nadużyciami
5
.  

 Nie powinno budzić wątpliwości, że wprowadzony reżim 

sanitarny oraz związane z nim ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej wpłyną negatywnie na sytuację ekonomiczną większości 

uczestników obrotu. W konsekwencji zwiększy się popyt na usługi 

pożyczkowe. W związku z tym w szczególnie trudnej sytuacji znajdą się 

osoby o niskiej wiarygodności, przykładowo posiadające negatywną 

historię płatniczą w rejestrach biur informacji gospodarczej lub 

kredytowej oraz potrzebujące uzyskać środki pieniężne niezwłocznie, bez 

konieczności oczekiwania na decyzję kredytową.  

 Niemożność uzyskania finansowania od instytucji, których 

działalność jest prawnie reglamentowana (tj. banków i instytucji 

pożyczkowych), a przy tym kształtowana również przez zasady dobrych 

praktyk (rekomendacje nadzoru, kodeksy etyki), będzie zmuszać osoby 

należące do wyżej wskazanej grupy ryzyka, do poszukiwania „pomocy” 

w szarej strefie. Tę ostatnią należy identyfikować z działalnością 

podmiotów udzielających pożyczek na lichwiarskich warunkach
6
, bez 

                                                      
2
 Dz.U. z 2020 r. poz. 875, dalej: ustawa osłonowa. 

3
 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy osłonowej, druk sejmowy nr 344 (dalej 

również: Uzasadnienie), s. 1. 
4
 Zgodnie z art. 76 pkt 1 ustawy osłonowej, art. 387

1
 k.c. stosuje się do umów 

zawartych po 29 maja 2020 r. 
5
 Uzasadnienie, s. 3. 

6
 Na temat zjawiska lichwy zob. W. J. Katner, Precz z lichwą! Konsekwencje 

prawne ustawy z 2005 r. zmierzającej do zwalczania lichwy [w:] Współczesne 
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albo niezależnie od oceny zdolności dłużnika do ich spłaty oraz  

z ustanowieniem nadmiernych zabezpieczeń. 

 Jednym z przykładów takich działań jest uzależnienie udzielenia 

pożyczki od przeniesienia przez dłużnika własności jego nieruchomości 

na rzecz pożyczkodawcy, w celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki, której 

wysokość jest znacznie niższa niż wartość nieruchomości. W takich 

umowach nawet drobne uchybienie pożyczkobiorcy (np. opóźnienie  

w spłacie raty o kilka dni) może pociągać za sobą wygaśnięcie 

zobowiązania wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności 

nieruchomości i uprawniać go do zaspokojenia się z przedmiotu 

zabezpieczenia. Następuje to bez konieczności prowadzenia przez 

wierzyciela postępowania sądowego (w tym egzekucyjnego), bowiem na 

skutek przewłaszczenia nieruchomości, to wierzyciel jest jej 

właścicielem. Konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być dla dłużnika 

bardzo poważne. W szczególności, jeżeli przedmiotem zabezpieczenia 

jest jego mieszkanie. 

Ustawodawca zidentyfikował opisany wyżej problem. Jego rozwiązaniu 

ma służyć wprowadzenie art. 387
1
 k.c., który stanowi, że: 

„Nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do 

przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb 

mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub 

innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub 

zawodową tej osoby, w przypadku, gdy: 

1) wartość nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych 

tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych  

o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości 

za okres 24 miesięcy lub 

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń 

pieniężnych nie jest oznaczona lub 

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem 

wyceny wartości rynkowej nieruchomości przez biegłego 

rzeczoznawcę”. 

                                                                                                                        
problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Marii 

Poźniak – Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007, s. 119-132, 

2007 oraz G. Tracz, Lichwa usankcjonowana, „Transformacje Prawa 

Prywatnego” 2020, nr 1, s. 103-130. 
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 W uzasadnieniu projektu ustawy osłonowej wskazano,  

że wprowadzenie takiego rozwiązania jest konieczne, ponieważ istniejące 

środki prawne (przepisy dotyczące wad oświadczenia woli) są w praktyce 

mało skuteczne w zakresie ochrony dłużników
7
. 

 Projektodawcy wyjaśnili również, że chociaż wprowadzony 

przepis ogranicza zasadę swobody umów, to jednak czyni to w sposób 

proporcjonalny. Uzasadnieniem powyższego ma być okoliczność,  

że sankcja nieważności nie dotyczy wszystkich umów przewłaszczenia 

na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej, lecz tylko tych sytuacji,  

w których najczęściej dochodziło do wyłudzenia mieszkań
8
.  

III. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości 

 Analiza problematyki przewidzianej tematem niniejszego 

opracowania wymaga ogólnego scharakteryzowania umowy 

przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości
9
.  

 Zawarcie omawianej umowy towarzyszy stosunkowi 

podstawowemu między dłużnikiem a wierzycielem. Jej funkcją jest 

zabezpieczenie spłaty, najczęściej pieniężnej, wierzytelności, co 

dokonuje się przez przeniesienie własności nieruchomości na rzecz 

wierzyciela. Przewłaszczającym jest właściciel, którym jest, co do 

zasady, dłużnik. Nie ma jednak przeszkód, by była to osoba trzecia.  

 Przewłaszczenie na zabezpieczenie stanowi przykład 

powiernictwa typu zabezpieczającego
10

. W jego wyniku dochodzi do 

przeniesienia własności nieruchomości na rzecz wierzyciela, który  

w stosunku zewnętrznym (zatem wobec osób trzecich) występuje 

w charakterze wykonującego swoje prawa i obowiązki we własnym 

imieniu. W stosunku wewnętrznym (z przewłaszczającym), wierzyciel 

jest zobowiązany do korzystania z nieruchomości w ograniczonym 

                                                      
7
 Uzasadnienie, s. 4. 

8
 Ibidem. 

9
 Z uwagi na zakres opracowania, rozważania ograniczono do przewłaszczenia 

na zabezpieczenie nieruchomości. Przedmiotem przewłaszczenia mogą być 

jednak również ruchomości oraz inne dobra (przedsiębiorstwo, zbiór rzeczy). 

Założenia konstrukcyjne tego rodzaju umów są, co do zasady tożsame. 
10

 Na temat typów powiernictwa zob. szerzej A. Kappes [w:] System Prawa 

Prywatnego. Tom 9. Umowy nienazwane, red. W. J. Katner, Warszawa 2018,  

s. 374-379, nb. 355-360. 
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zakresie
11

 oraz do jej zwrotu, jeżeli dojdzie do jego zaspokojenia przez 

dłużnika. W konsekwencji, strony analizowanej umowy można określać 

również jako powiernika oraz powierzającego.  

 Co istotne, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie jest 

zwierana w celu zabezpieczenia wierzytelności, a więc cavendi causa.  

Jej sens gospodarczy sprowadza się do możliwości zaspokojenia się 

wierzyciela z przewłaszczonej nieruchomości, jeżeli dłużnik nie wykona 

swojego zobowiązania, wynikającego ze stosunku podstawowego.  

 Causa umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie determinuje jej 

konieczne postanowienia (minimalną treść). Po pierwsze, obejmują one 

bezwarunkowe przeniesienie przez przewłaszczającego własności 

nieruchomości na wierzyciela. Najczęściej będzie chodziło o czynność  

o podwójnym, zobowiązująco-rozporządzającym skutku (art. 155 § 1 

k.c.). Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości oraz 

„czyste” rozporządzenie mogą znaleźć się również w odrębnych umo-

wach. W praktyce takie przypadki są jednak dosyć rzadkie
12

. Wszystkie 

wskazane wyżej umowy z uwagi na ich przedmiot, powinny być zawarte 

w formie aktu notarialnego (art. 158 k.c.). 

 Po drugie, umowa musi obejmować zobowiązanie wierzyciela do 

zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, pod warunkiem 

zawieszającym wygaśnięcia zobowiązania. Istotne jest, że to ostatnie 

może mieć zarówno charakter efektywny (wynikający z zaspokojenia 

wierzyciela), jak i nieefektywny (wygaśnięcie zobowiązania z innych 

przyczyn). Skoro przewłaszczenie jest dokonywane w celu 

zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, to jej wygaśnięcie prowadzi 

do odpadnięcia przyczyny jej dokonania. Zabezpieczenie nie może 

natomiast, co do zasady, istnieć bez wierzytelności
13

. Jej wygaśnięcie 

                                                      
11

 W przypadku zawarcia umowy przewłaszczania na zabezpieczenie, 

nieruchomość najczęściej pozostaje we władaniu przewłaszczającego jako 

posiadacza zależnego.  
12

 Tak E. Gniewek [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe, red. 

E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 568, nb. 211. 
13

 Wyjątek przewidziano w art. 94 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece (tj. z 18 października 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 2204; 

dalej: u.k.w.h.), zgodnie z którym wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej 

hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku 

prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające 

zabezpieczeniu. 
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pociąga więc za sobą obowiązek zwrotnego przeniesienia własności 

nieruchomości
14

. 

 Kauzalność omawianej umowy przesądza o jej akcesoryjności 

względem stosunku podstawowego. Jest to akcesoryjność specyficzna — 

samo wygaśnięcie zabezpieczonej wierzytelności albo jej nieistnienie  

w chwili przewłaszczenia nie powoduje bowiem zwrotnego przeniesienia 

własności nieruchomości na przewłaszczającego. Skutkiem powyższego 

jest wyłącznie aktualizacja zobowiązania powiernika do zwrotnego 

przeniesienia własności. Akcesoryjność przewłaszczenia na 

zabezpieczenie ujawnia się również na płaszczyźnie odpowiedzialności. 

Zakres zaspokojenia wierzyciela z przewłaszczonej nieruchomości jest 

bowiem ograniczony do wysokości wierzytelności z dnia wygaśnięcia 

zobowiązania do jej zwrotnego przeniesienia na rzecz 

przewłaszczającego. 

 Omawiana umowa ma charakter dwustronnie zobowiązujący, nie 

ma jednak charakteru wzajemnego. Zobowiązanie do zwrotnego 

przeniesienia nieruchomości nie jest zaciągane „w zamian za” 

zobowiązanie się właściciela nieruchomości do przeniesienia jej 

własności na zabezpieczenie. Świadczenie powierzającego (przeniesienie 

własności na zabezpieczenie) nie jest odpowiednikiem świadczenia 

powiernika (zwrotne przeniesienie własności), lecz to drugie jest 

konsekwencją pierwszego
15

. 

 Okoliczność, że zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia 

własności nieruchomości ma charakter warunkowy rodziła pierwotnie 

wątpliwości co do dopuszczalności omawianej konstrukcji. Akcentując 

wyłączność hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności na 

nieruchomości, wskazywano również, że jest ona sprzeczna z zasadą 

numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych
16

. Obecnie problem ten 

                                                      
14

 Z uwagi na konieczność ochrony bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami 

oraz związany z nią zakaz warunkowego przenoszenia ich własności (art. 157 § 

1 k.c.), samo wygaśnięcie zabezpieczonej wierzytelności albo jej nieistnienie ab 

initio, nie może powodować zwrotnego przeniesienia własności do 

przewłaszczającego. 
15

 J.M. Kondek, Umowa przewłaszczenia…, op. cit., s. 173. 
16

 Zob. wyrok SN z dnia 24 kwietnia 1964 r., II CR 178/64, OSPiKA 1965, nr 

11, poz. 229. Por. również A. Kappes [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 9…, 

op. cit., s. 383, nb. 368 oraz 375, który prezentuje argumenty przeciwników 

dopuszczalności umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. 
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jest już nieco przebrzmiały, bowiem w orzecznictwie
17

 i doktrynie
18

 coraz 

powszechniej dopuszcza się zabezpieczenie wierzytelności przez 

przeniesienie własności nieruchomości. W tę stronę poszła również 

praktyka obrotu.  

 Na zakończenie tej części rozważań warto zauważyć, że obecnie 

zabezpieczenie wierzytelności w postaci przewłaszczenia nieruchomości, 

nie odgrywa większej roli w obrocie cywilnoprawnym. Dla zobrazowania 

skali „popularności” tego rodzaju zabezpieczenia można przytoczyć 

następujące dane. W 2014 roku odsetek umów przewłaszczenia na 

zabezpieczenie w stosunku do ogólnej liczby aktów notarialnych wynosił 

0,074%, w 2015 r. – 0,070%, w 2016 r. – 0,055%, w 2017 r. – 0,041%, 

zaś w 2018 r. – jedynie 0,025%
19
. Trudno zatem twierdzić, że prze-

właszczenie na zabezpieczenie jest często wykorzystywaną instytucją 

służącą zabezpieczeniu wierzytelności
20
. Jeżeli jest jednak stosowane, ma 

ono istotny wpływ na sytuację stron. 

IV. Zakres podmiotowy 

 Analizę zakresu podmiotowego art. 387
1
 k.c. należy rozpocząć od 

wskazania, że przepis odnosi się wyłącznie do umów, w których 

przewłaszczającym jest osoba fizyczna. Jej status prawny doprecyzowano 

przez odniesienie do stosunku podstawowego łączącego ją 

z powiernikiem. Zabezpieczane roszczenia mogą bowiem wynikać 

wyłącznie z umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością 

gospodarczą lub zawodową przewłaszczającego.  

                                                      
17

 Zob. wyroki SN z dnia 29 maja 2001 r., III CKN 246/00, OSN 2000, Nr 11, 

poz. 213 oraz z dnia 8 marca 2002 r., III CKN 748/00, OSN 2003, Nr 3, poz. 33. 
18

 Tak trafnie J. M. Kondek, Umowa przewłaszczenia nieruchomości na 

zabezpieczenie i jej praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii 

notarialnych w latach 2013-2017, „Prawo w działaniu – Sprawy cywilne” 2019, 

nr 40, s. 169; E. Gniewek [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 3…, op. cit.,  

s. 567, nb. 208 oraz J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

Warszawa 2004, s. 190 i n. 
19

 Za: J. M. Kondek, Umowa przewłaszczenia…, op. cit., s. 167. 
20

 Wniosek taki sformułował J. Gołaczyński w 2004 r., zob. J. Gołaczyński, 

Przewłaszczenie…, op. cit., s. 263. Spadek popularności tej formy 

zabezpieczenia wierzytelności spowodowany jest wysokimi kosztami 

związanymi z jego ustanowieniem, a także związanym z nim ryzykiem. 

Najpopularniejszym sposobem zabezpieczeniem wierzytelności  

z wykorzystaniem nieruchomości jest hipoteka.  
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 Z powyższego można wyprowadzić kilka wniosków. Po 

pierwsze, oznacza to, że może tutaj chodzić o umowy zawarte między 

konsumentem w rozumieniu art. 22
1
 k.c., a przedsiębiorcą. Obejmuje to 

również przypadki, w których przewłaszczający prowadzi działalność 

gospodarczą, jednak umowa przewłaszczenia nie pozostaje z nią  

w bezpośrednim związku. Po drugie, przepis odnosi się również do 

umów zawartych w obrocie powszechnym, to znaczy takich, w których 

żadna ze stron nie występuje w charakterze przedsiębiorcy
21

. Brak bezpo-

średniego odwołania w treści przepisu do pojęcia konsumenta był 

celowym zabiegiem ustawodawcy. Takie ujęcie ma niweczyć próby 

obchodzenia regulacji przez podstawienie jako powiernika osoby fizycz-

nej nieprowadzącej działalności gospodarczej
22

. Po trzecie, z brzmienia 

przepisu wynika, że osoba fizyczna musi występować zarówno w roli 

przewłaszczającego, jak i dłużnika. Nie odnosi się on natomiast do 

sytuacji, w której przewłaszczający jest osobą trzecią.  

 Drugą stroną umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie może 

być każdy podmiot prawa cywilnego, to znaczy osoba fizyczna, prawna 

lub jednostka organizacyjna, o której stanowi art. 33
1 
§ 1 k.c.  

Z poczynionych wyżej uwag wynika, że na gruncie umowy będącej 

źródłem zabezpieczanych roszczeń, powiernik może działać jako 

przedsiębiorca albo w obrocie powszechnym. Nie może natomiast 

występować w charakterze konsumenta.  

 Zakres podmiotowy art. 387
1
 k.c. budzi wątpliwości  

z perspektywy celu omawianej regulacji. Jej funkcją jest ochrona 

istotnego składnika majątku osoby fizycznej, to jest nieruchomości 

mieszkalnej. Prowadzi to pytania, dlaczego zakresem zastosowania 

powołanego przepisu nie zostały objęte osoby fizyczne działające jako 

przedsiębiorcy? Te podmioty również mogą znaleźć się w trudnej 

sytuacji finansowej, wymagającej zabezpieczenia kredytu lub pożyczki 

przez przewłaszczenie ich nieruchomości mieszkalnej.  

 Przyjmując za projektodawcą, że przyczyną uzasadniającą 

zastosowanie sankcji nieważności umowy są określone w przepisie 

przesłanki, odpowiadające najczęstszym przypadkom nadużyć, nie widać 

podstaw, by nie objąć ochroną również tej grupy. Sankcja nieważności 

                                                      
21

 Żadna ze stron nie jest w takim przypadku konsumentem, ponieważ z art. 22
1
 

k.c. wynika, że status konsumenta przysługuje wyłącznie w umowach zawartych 

z przedsiębiorcą. 
22

 Uzasadnienie, s. 4.  
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odnosi się do czynności sprzecznych z porządkiem prawnym (art. 58 §1  

i 2 k.c.). Trudno więc przyjmować, że status przedsiębiorcy jednej ze 

stron umowy, związana z tym konieczność ponoszenia ryzyka 

gospodarczego oraz model zawodowej staranności (art. 355 § 2 k.c.) 

uzasadniają odstąpienie od istoty tej sankcji. Przyczyna nieważności leży 

bowiem zasadniczo w treści czynności prawnej lub sposobie jej 

dokonania, a nie w tym, że jej stroną jest profesjonalista czy profan. 

 Należy również zauważyć, że celem ustawy osłonowej jest 

przeciwdziałanie nie tylko społecznym, ale również gospodarczym, 

skutkom pandemii. Z tej perspektywy ograniczenie zakresu ochrony do 

podmiotów kredytujących konsumpcję, kosztem osób wykorzystujących 

pozyskane środki na działalność gospodarczą wydaje się być co najmniej 

niezrozumiałe.  

V. Przedmiot i cel umowy 

 Omawiany przepis odnosi się do umów przewłaszczenia na 

zabezpieczenie, których przedmiotem jest nieruchomość służąca 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Jest to każda nieruchomość 

mieszkalna
23
. Ocena w tym zakresie nie jest zależna od tego, czy osoba 

fizyczna wykorzystuje nieruchomość w części do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Istotne jest wyłącznie to, czy służy ona 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych przewłaszczającego. 

 Zakresem zastosowania art. 387
1
 k.c. są objęte umowy 

przewłaszczenia, które służą zabezpieczeniu roszczeń wynikających  

„z tej lub innej umowy”.  Chodzi więc zarówno o sytuację, w której 

zabezpieczenie jest ustanowione w umowie będącej źródłem stosunku 

podstawowego, jak i w odrębnej czynności prawnej. 

VI. Przesłanki nieważności 

 Art. 387
1
 k.c. wprowadza sankcję bezwzględnej nieważności 

umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej, 

zawartej w konfiguracji podmiotowej opisanej w części IV niniejszego 

opracowania. Przesłanki jej zaistnienia uregulowano w punktach 1-3 

                                                      
23

 Na temat interpretacji pojęcia nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb 

mieszkaniowych zob. szerzej M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny. Tom II. 

Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Legalis 2019, art. 387
1
, nb. 5. 
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przepisu. Spełnienie choćby jednej z nich powoduje ex lege oraz ab initio 

nieważność umowy. 

 1. Stosunek wartości nieruchomości do wartości wierzytelności   

 Pierwsza z przesłanek nieważności zachodzi, jeżeli wartość 

nieruchomości jest wyższa niż wysokość zabezpieczanych roszczeń 

pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za 

opóźnienie za okres 24 miesięcy. Jej wprowadzenie ma uniemożliwić 

wykorzystywanie przewłaszczenia do zabezpieczenia wierzytelności 

relatywnie niższych od wartości nieruchomości. Ocena w tym zakresie 

sprowadza się do porównania tych wartości. Należy zauważyć, że 

przesłanki z pkt. 2 i 3 przepisu, to znaczy wymaganie oznaczoności 

zabezpieczanych roszczeń oraz obligatoryjna wycena wartości 

nieruchomości przez rzeczoznawcę, mają na celu umożliwienie 

dokonania tej oceny. Docelowo będzie dokonywał jej notariusz, przed 

którym będzie zawierana umowa. Zgodnie z art. 81 prawa o notariacie
24

, 

powinien on odmówić dokonania czynność prawnej sprzecznej  

z prawem. 

 Przy ustalaniu wysokości zabezpieczanych roszczeń, 

ustawodawca odwołał się do odsetek maksymalnych za opóźnienie  

(art. 481 §2
4
 k.c.). Ich wysokość jest uzależniona od wysokości odsetek 

ustawowych za opóźnienie, które obecnie wynoszą 5,6% w skali roku
25

. 

Odsetki maksymalne za opóźnienie nie mogą w stosunku rocznym 

przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

W aktualnym stanie prawnym wartość nieruchomości może więc 

przewyższać wartość zabezpieczonych roszczeń pieniężnych 

maksymalnie o 22,4%.  

 Z zestawienia pkt. 1 i 3 art. 387
1
 k.c. wynika, że dla oceny 

decydująca jest rynkowa wartość nieruchomości, którą określa biegły 

rzeczoznawca. W literaturze wskazano, że powyższe może budzić 

                                                      
24

 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tj. z dnia 22 lutego 2019 

r., Dz. U. z 2019 r. poz. 540); dalej: pr.not.  
25

 Zgodnie z art. 481 § 2 k.c., jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była 

oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej 

sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów 

procentowych. Stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wynosi 

obecnie 0,10 pkt procentowego,  

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.html 

[dostęp: 12 czerwca 2020 r.].  
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wątpliwości, ponieważ praktyka pokazuje, że między wycenami 

dokonywanymi przez rzeczoznawców występują różnice, wynikające  

z odmiennej metodologii ich sporządzania
26
. Mogą one sięgać nawet 20% 

wartości nieruchomości
27
. Wybór konkretnego rzeczoznawcy może więc 

pośrednio wpływać na dopuszczalność zawarcia umowy przewłaszczenia. 

 Kluczowe dla oceny omawianej przesłanki jest wyznaczenie 

momentu relewantnego dla ustalenia wartości przedmiotu 

zabezpieczenia. O ile wysokość zabezpieczonych roszczeń powiększona 

o wysokość odsetek maksymalnych zgodnie z treścią przepisu ma stały 

charakter, o tyle wartość nieruchomości jest zmienna w czasie. Zmiany 

takie mogą występować ze znacznym nasileniem zwłaszcza w związku 

nadzwyczajnymi okolicznościami oddziałującymi na stosunki społeczno-

gospodarcze. Do tych ostatnich należy również zaliczyć pandemię wirusa 

SARS-CoV-2.  

 Może się przykładowo okazać, że w chwili zawarcia umowy, 

wartość nieruchomości nie przewyższa wysokości zabezpieczonej 

nieruchomości o więcej niż 22,4%, jednak po kilku miesiącach (czy 

nawet latach) przekroczy ona tę proporcję. Z drugiej strony możliwa jest 

sytuacja, w której w chwili zawarcia umowy wartość nieruchomości 

przenosi wysokość zabezpieczanej wierzytelności ponad dopuszczalny 

stosunek, a następnie spadnie poniżej progu określonego w art. 387
1
 k.c. 

Prowadzi to do pytania o wpływ zmiany wartości nieruchomości na 

ważność umowy. W obu przypadkach ocena powinna zostać przepro-

wadzona według stanu istniejącego w chwili jej zawarcia
28

. W konse-

kwencji, zmiana wartości nieruchomości po zawarciu umowy pozostaje 

bez wpływu na ważność dokonanego rozporządzenia. W pierwszym 

przypadku umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości 

pozostanie ważna, natomiast w drugim (zgodnie z zasadą quod ab initio 

vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere) nieważna. 

 

 

                                                      
26

 Zob. M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny…, op. cit., art. 387
1
, nb. 6. 

27
 Ibidem. 

28
 P. Sobolewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. K. Osajda, 

Warszawa 2017, art. 58, nb. 76; A. Brzozowski [w:] System Prawa Prywatnego. 

Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2020, s. 

477, nb. 7. 
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  2. Oznaczony charakter zabezpieczanych roszczeń  

 Stosownie do pkt. 2 art. 387
1
 k.c. wartość zabezpieczanych 

nieruchomością roszczeń pieniężnych musi być oznaczona.  

 W uzasadnieniu projektu ustawy osłonowej wskazano,  

że wprowadzenie takiego wymagania jest konieczne z uwagi na fakt,  

że przewłaszczający dłużnicy nie zawsze byli świadomi wysokości 

zabezpieczanych wierzytelności
29
. Powyższe miało wynikać z istnienia 

w umowach będących źródłem stosunku podstawowego „otwartych 

klauzul”, pozwalających na dowolne zwiększanie obciążeń konsumenta
30

. 

 Przytoczone argumenty nie wydają się być trafne. 

Przeciwdziałanie postanowieniom umowy, które przyznają jednej ze 

stron stosunku prawnego uprawnienie do dowolnego kształtowania 

wysokości przysługującego jej roszczenia, należy do oceny stosunku 

podstawowego. W systemie prawa istniały już instrumenty chroniące 

drugą stronę umowy. Przede wszystkim chodzi o przepisy  

o niedozwolonych postanowieniach umowy (art. 385
1
 i nast. k.c.) oraz  

o ograniczenia zasady swobody umów (art. 353
1
 k.c.). Ich zastosowanie 

przekłada się bezpośrednio na wysokość albo istnienie wierzytelności ze 

stosunku podstawowego, a w konsekwencji na zakres zaspokojenia 

wierzyciela albo istnienie zabezpieczenia. 

 Wprowadzenie omawianej przesłanki wydaje się uzasadnione 

potrzebą umożliwienia oceny stosunku wartości nieruchomości do 

wartości zabezpieczanych roszczeń powiększonych o odsetki 

maksymalne zgodnie z art. 387
1
 pkt 1 k.c. Brzmienie przepisu rodzi 

jednak poważne wątpliwości interpretacyjne. Nie jest jasne jak należy 

interpretować pojęcie „wartości zabezpieczanych nieruchomością 

roszczeń pieniężnych”. Wydaje się, że można to czynić na dwa sposoby.  

 Możliwe jest przyjęcie, iż chodzi tutaj o konieczność oznaczenia 

w umowie przewłaszczenia rzeczywistej wysokości zabezpieczanej 

wierzytelności. Zakładając, że w praktyce najczęściej będzie chodziło  

o umowę pożyczki, oznaczenie powinno obejmować wysokość 

roszczenia pożyczkodawcy (powiernika) o zwrot jej kwoty oraz 

skapitalizowanych świadczeń ubocznych (odsetek, kosztów 

                                                      
29

 Uzasadnienie, s. 5. 
30

 Ibidem.  
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pozaodsetkowych
31
). Dokładne ustalenie tych ostatnich może być jednak 

utrudnione, w szczególności, jeżeli pożyczka została oparta o konstrukcję 

zmiennego oprocentowania lub udzielona z odniesieniem do waluty obcej 

(indeksowana albo denominowana jej kursem).  

 Zasygnalizowana trudność prowadzi odmiennego ujęcia,  

w ramach którego oznaczeniu podlegałaby wyłącznie szacunkowa kwota 

zabezpieczanych roszczeń. W doktrynie został wyrażony pogląd 

dopuszczający określenie wysokości wierzytelności w taki sposób, by 

obejmowała ona również – do oznaczonej wysokości – elementy 

nieskonkretyzowane ostatecznie w chwili zawarcia umowy 

przewłaszczenia
32

.  

 Należy podzielić to zapatrywanie. Nie sposób przyjąć, że cel  

art. 387
1
 pkt 2 k.c. stanowi wprowadzenie zakazu zabezpieczania 

przewłaszczeniem zobowiązań ze świadczeniem oznaczalnym
33

. W prak-

tyce rynku pożyczkowego i kredytowego, zmienne oprocentowanie jest 

bowiem powszechnie stosowane. Przyjęcie poglądu przeciwnego 

prowadziłoby do pozbawionego uzasadnienia różnicowania 

dopuszczalności zabezpieczenia określonego rodzaju umowy 

przewłaszczeniem nieruchomości, w zależności od tego czy została ona 

oparta na konstrukcji stałego albo zmiennego oprocentowania. Trudno 

również znaleźć przekonujące argumenty przemawiające przeciwko 

dopuszczalności objęcia zabezpieczeniem kosztów związanych ze 

sprzedażą przewłaszczonej nieruchomości.  

 Wydaje się, że istotą omawianej przesłanki jest wprowadzenie 

obowiązku określenia przez strony umowy przewłaszczenia maksymalnej 

kwoty roszczeń, które będą mogły być zaspokojone z przewłaszczanej 

                                                      
31

 Zalicza się do nich prowizje, zryczałtowane koszty przyszłe związane z 

możliwą sprzedażą nieruchomości w celu zaspokojenia wierzytelności 

pieniężnej, zryczałtowane koszty przechowania i utrzymania rzeczy w okresie 

przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz ewentualnie inne oznaczone koszty 

związane z zabezpieczeniem wierzytelności (np. koszty wyceny, opinii 

biegłego); tak: M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny…, op. cit., art. 387
1
, nb. 6. 

32
 Pogląd ten przedstawił M. Gutowski, zastrzegając jednocześnie, że jest to 

jednak pogląd autorski, który będzie w przyszłości podlegał weryfikacji w toku 

działalności orzeczniczej sądów; M. Gutowski [w:] Kodeks cywilny…, op. cit., 

387
1
 k.c., nb. 6.  

33
 Przez świadczenie oznaczalne należy rozumieć świadczenie, które jest 

oznaczone w umowie przez wskazanie podstaw do jego ustalenia w przyszłości.   
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nieruchomości. Chodzi więc o wyznaczenie granicy odpowiedzialności 

przewłaszczającego z przedmiotu zabezpieczenia.  

 Powyższe prowadzi z kolei do pytania o sposób szacowania 

maksymalnej kwoty zabezpieczanych roszczeń. Można zauważyć, że ta 

kwota pełni podobną funkcję do sumy hipoteki. Zgodnie z art. 68 ust. 2 

zd. 1 u.k.w.h., hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy 

pieniężnej. Wprawdzie hipoteka oraz przewłaszczenie nieruchomości 

stanowią sposoby zabezpieczenia wierzytelności o odmiennej 

konstrukcji, to jednak tożsamość  celu (działanie dla zabezpieczenia 

wierzytelności) oraz przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomość) 

przemawiają za ich podobnym traktowaniem. W konsekwencji należy 

przyjąć, że strony umowy przewłaszczenia mają swobodę w oznaczeniu 

wysokości kwoty zabezpieczeniach roszczeń. 

 Należy jednak zauważyć, że swoboda przyznana stronom  

w omawianym zakresie może prowadzić do prób obejścia art. 387
1
 k.c. 

Wymaga bowiem podkreślenia, że ustawodawca posłużył się pojęciem 

„wartości zabezpieczanych nieruchomością roszczeń” zarówno w pkt. 1, 

jak i w pkt. 2 przepisu. W obu przypadkach należy więc je interpretować 

tak samo. Skoro natomiast zabezpieczenie wierzytelności przez 

przewłaszczenie nieruchomości mieszkalnej jest dopuszczalne wyłącznie, 

jeżeli wartość nieruchomości nie przewyższa o 22,4% wartości 

zabezpieczanych roszczeń, to w interesie wierzyciela będzie leżało 

oznaczenie tej ostatniej w jak najwyższej wysokości.  

 W praktyce może więc dochodzić do sytuacji, w których 

powiernik, działając w celu zachowania proporcji określonej w art. 387
1
 

pkt 1 k.c., będzie narzucał przewłaszczającemu oznaczenie w umowie 

zawyżonej kwoty zabezpieczanych roszczeń (nadzabezpieczenie). 

Opisane działania należy kwalifikować jako obejście prawa (art. 58 § 1 

k.c.). Nad prawidłowością oznaczenia wartości zabezpieczanych roszczeń 

powinien czuwać notariusz, który, jak już wyżej wskazano, ma 

obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej  

z prawem (art. 81 pr.not.). 

 Poczynione rozważania prowadzą do wniosku, że art. 387
1
 k.c. 

został wadliwie skonstruowany. Ta sama wartość nie może stanowić 

podstawy zarówno dla ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczanych 

roszczeń, jak i dla określenia dopuszczalnej proporcji między wartością 

nieruchomości a wysokością zabezpieczanej wierzytelności.  
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 Realizacja ratio legis omawianej regulacji wymaga, żeby  

w drugim przypadku odnosić się do podstawowej kwoty zobowiązania. 

Przeniesienie własności nieruchomości mieszkalnej na zabezpieczenie 

nie powinno bowiem służyć zabezpieczeniu stosunkowo niewielkich 

wierzytelności. W konsekwencji, wartość zobowiązania porównywana  

z wartością nieruchomości, należy ustalać w sposób możliwie 

obiektywny. Wydaje się, że właściwszym rozwiązaniem byłoby 

odniesienie do wysokości świadczenia głównego (np. kwoty pożyczki),  

z pominięciem świadczeń ubocznych. Uwzględnienie tych ostatnich 

mogłoby prowadzić do ich zawyżania przez wierzyciela w taki sposób, 

aby całość zabezpieczanych roszczeń (w tym ubocznych) była co 

najmniej równa wartości nieruchomości.  

 3. Wycena wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę  

 Ostatnią z przesłanek ważności umowy przewłaszczenia na 

zabezpieczenie, przewidzianych w art. 387
1
 k.c., jest wycena wartości 

rynkowej nieruchomości mieszkalnej przez biegłego rzeczoznawcę. 

Zgodnie z Uzasadnieniem
34
, następuje ona w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
35

. 

 Jak już wskazano, celem dokonania wyceny przez biegłego 

rzeczoznawcę, jest uzyskanie podstawy do rzetelnej oceny stosunku 

wartości nieruchomości do wysokości zabezpieczanych roszczeń.  

Z uwagi na fakt, że precyzyjne obliczenie tej ostatniej zmiennej jest 

możliwe, to brak profesjonalnej wyceny wartości nieruchomości mógłby 

rodzić wątpliwości co do ważności umowy. Wzgląd na pewność obrotu 

implikuje więc wprowadzenie obowiązku powołania rzeczoznawcy, 

mimo że dłużnik, jak i notariusz są najczęściej w stanie oszacować ją 

samodzielnie. Należy zauważyć, że zarówno oznaczenie wartości 

nieruchomości, jak i wycena dokonana przez rzeczoznawcę przed 

zawarciem umowy przeniesienia własności, nie mają znaczenia dla 

określenia dopuszczalnego zakresu zaspokojenia wierzyciela. Jak już 

wskazano w części III opracowania, zakres ten jest determinowany przez 

kauzalność oraz akcesoryjność umowy przewłaszczenia na 

zabezpieczenie. Wysokość rzeczywistego roszczenia wyznacza więc 

zakres zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia, to znaczy 

maksymalną kwotę, jaką wierzyciel może uzyskać w wyniku 

zaspokojenia z przewłaszczonej nieruchomości. Wszystko, co wierzyciel 

                                                      
34

 Uzasadnienie, s. 5. 
35

 Tj. z 15 stycznia 2020 r., Dz.U.z 2020 r. poz. 65; zob. Uzasadnienie, s. 5. 
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uzyska ponad wartość zabezpieczonej wierzytelności, aktualną na chwilę 

wygaśnięcia jego zobowiązania do zwrotu nieruchomości, stanowi 

bezpodstawne wzbogacenie
36

. Wynika to akcesoryjnego oraz kauzalnego 

charakteru umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie.  

 Skoro bowiem źródłem bezpodstawnego wzbogacenia jest 

zdarzenie o charakterze obiektywnym (faktycznym), zaś przewłaszczenie 

na zabezpieczenie nie jest ekwiwalentem świadczenia wierzyciela, to 

nawet ustalenie wartości nieruchomości mieszkalnej przez biegłego 

rzeczoznawcę przed zawarciem umowy, jest irrelewantne dla 

stwierdzenia, czy doszło do bezpodstawnego wzbogacenia
 37

. Oznaczona 

w ten sposób wartość może pełnić jedynie funkcję informacyjną. Dla 

badania bezpodstawnego wzbogacenia relewantna jest wartość 

nieruchomości z dnia wygaśnięcia zobowiązania wierzyciela do 

zwrotnego przeniesienia własności
38

. Z tej perspektywy wycena przed-

kontraktowa nie ma większego znaczenia. 

 Otwarty pozostaje również problem następczego kwestionowania 

wartości nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę. Błędne określenie 

wartości nieruchomości w momencie zawarcia umowy może bowiem 

powodować spełnienie przesłanki z art. 387
1 

pkt 1 k.c. Konstrukcja 

bezwzględnej nieważności dopuszcza wytoczenie powództwa o ustalenie 

nieistnienia stosunku prawnego kreowanego przez taką czynność  

(art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego
39

) nawet w wiele lat po jej 

dokonaniu, przez każdego, kto ma w tym interes prawny
40
. Żądanie 

                                                      
36

 Może się zdarzyć, że nie wszystkie roszczenia, które zabezpiecza umowa 

powiernicza, będą wymagalne na chwilę wygaśnięcia zobowiązania do 

zwrotnego przeniesienia własności. Dotyczy to w szczególności odsetek. Jeżeli, 

zgodnie z treścią umowy, zobowiązanie to wygaśnie już z chwilą opóźnienia w 

płatności trzech pierwszych rat (w przypadku zabezpieczenia roszczeń 

wynikających z umowy pożyczki), to między wartością zabezpieczonych 

roszczeń pieniężnych, a wartością roszczeń wymagalnych w chwili wygaśnięcia 

zobowiązania do zwrotnego przeniesienia własności, będzie zachodzić różnica.  
37

 J. M. Kondek, Umowa przewłaszczenia…, op. cit., s. 178.  
38

 Por. J. Gołaczyński, Przewłaszczenie…, op. cit., s. 223-224.  
39

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tj. z 19 

lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.  
40

 Możliwość wystąpienia z takim żądaniem przez każdego, kto ma w tym 

interes prawny, jest cechą charakterystyczną sankcji bezwzględnej nieważności. 

Por. P. Księżak [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. P. Księżak, 

M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2014, art. 58, nr 6; M. Gutowski, Nieważność 

czynności prawnej, Legalis 2017, Rozdział VI. § 1. X.  
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stwierdzenia nieważności czynności prawnej nie ulega bowiem 

przedawnieniu ani nie wygasa
41

. 

 Następcze zakwestionowanie umowy przewłaszczenia w opisany 

sposób będzie leżało przede wszystkim w interesie dłużnika. Próby 

wytaczania takich powództw mogą podejmować również jego 

wierzyciele inni niż powiernik. Należy bowiem zauważyć, że wskutek 

przeniesienia własności nieruchomości mieszkalnej na zabezpieczenie 

dłużnik wyzbywa się istotnego składnika majątku, do którego mogliby 

kierować oni egzekucję
42

.  

 Nie widać przekonujących powodów, dla których skuteczne 

zakwestionowanie opinii rzeczoznawcy (stanowiącej podstawę dla 

badania wartości nieruchomości przez notariusza) nie mogłoby 

prowadzić do stwierdzenia nieważności umowy przewłaszczenia 

nieruchomości na zabezpieczenie oraz do powstania roszczenia o zwrotne 

przeniesienie własności nieruchomości po stronie przewłaszczającego. 

Źródłem tego roszczenia będą wówczas przepisy o bezpodstawnym 

wzbogaceniu (condictio sine causa). Skoro czynność od samego początku 

była dotknięta sankcją bezwzględnej nieważności, to wszelkie dokonane 

„na jej podstawie” rozporządzenia są tej podstawy de iure pozbawione.  

 Powyższe może rodzić daleko idące komplikacje,  

w szczególności, jeżeli powiernik zbył nieruchomość. W takiej sytuacji 

aktualna stanie się ocena takiego rozporządzenia z perspektywy rękojmi 

wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 u.k.w.h.).  

 Konkludując, ustalenie, że umowa przenosząca własność 

nieruchomości mieszkalnej jest nieważna, pozwoli dłużnikowi lub jego 

wierzycielom innym niż powiernik na zakwestionowanie umowy 

przewłaszczenia. Oceny czy wycena wartości nieruchomości była 

prawidłowa, a w konsekwencji czy między wartością zabezpieczonych 

roszczeń, a wartością nieruchomości zachodziła dopuszczalna różnica, 

dokonywać będzie sąd orzekający w sprawie powództwa opartego  

                                                      
41

 Zob. wyrok SN z dnia 27 sierpnia 1976 r., II CR 288/76, OSNC 1977, nr 5–6, 

poz. 91; wyrok SN z dnia 27 kwietnia 1979 r., III CRN 56/79, OSNC 1979, nr 

12, poz. 244.  
42

 Należy zauważyć, że przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, może 

skutkować pokrzywdzeniem innych wierzycieli powierzającego, co może z kolei 

uzasadniać wystąpienie z żądaniem określonym w art. 527 i nast. k.c.  
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o art. 189 k.p.c. Może się zatem okazać, że strony przez lata były mylnie 

przeświadczone o tym, że umowa jest ważna. 

VII. Ocena regulacji 

 Ocena omówionej regulacji nie jest oczywista. Z jednej strony jej 

wprowadzenie stanowi odpowiedź na trafnie zidentyfikowany  

w Uzasadnieniu problem wykorzystywania przeniesienia własności 

nieruchomości mieszkalnej dla zabezpieczenia relatywnie niskich 

roszczeń.  

 Należy zwrócić uwagę, że nieruchomość służąca zaspokojeniu 

potrzeb mieszkaniowych z reguły stanowi istotny składnik majątku osoby 

fizycznej. Z uwagi na daleko idące konsekwencje przewłaszczenia 

wydaje się, że ustanowienie hipoteki jest w takiej sytuacji 

wystarczającym środkiem zabezpieczenia interesów wierzyciela,  

a jednocześnie chroni dłużnika, który pozostaje właścicielem 

nieruchomości mieszkalnej.  Realizacja zabezpieczenia hipotecznego 

wymaga bowiem zaangażowania środków przymusu państwowego, 

podczas gdy zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia, w przypadku 

przewłaszczenia na zabezpieczenie, polega najczęściej na wygaśnięciu 

zobowiązania do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości. 

Utrata własności nieruchomości służącej zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb egzystencjalnych dłużnika już w chwili zawarcia umowy 

przewłaszczenia, naraża go na nieuczciwe działania ze strony 

wierzyciela.  

 Pozytywnie należy ocenić również okoliczność, że nadużycia  

w tym zakresie pociągają za sobą bezwzględną nieważność umowy 

przewłaszczenia
43
. Co istotne, przesłanki nieważności będzie badał nota-

riusz, który ma obowiązek odmówić dokonania czynności sprzecznej  

z prawem. Takie rozwiązanie wydaje się stanowić najbardziej efektywny 

środek eliminowania nadużyć. Przeciwdziałanie problemowi u źródła jest 

o wiele skuteczniejsze od następczego kwestionowania umowy przed 

sądem, które najczęściej będzie wiązało się z długotrwałym procesem.  

 Z drugiej strony, sposób skonstruowania przesłanek nieważności 

budzi poważne zastrzeżenia. Za wadliwe należy uznać przede wszystkim 

uzależnienie oceny stosunku wartości nieruchomości do wysokości 

                                                      
43

 Odmiennie M. Gutowski [w:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny…, art. 387
1
 

k.c., nb. 10. 
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wierzytelności, od wartości roszczeń zabezpieczanych przez umowę 

przewłaszczenia. W istocie umożliwia to wierzycielowi narzucenie 

dłużnikowi takiej konstrukcji zabezpieczenia, która będzie dopuszczalna 

z punktu widzenia art. 387
1
 k.c. 

 Należy również podkreślić, że cel jaki przyświecał 

wprowadzeniu omówionego przepisu, a więc ochrona nieruchomości 

mieszkalnej osoby fizycznej, przemawia za rozszerzeniem zakresu jego 

zastosowania również na przedsiębiorców jednoosobowych.  

 Interwencja ustawodawcy w zasygnalizowanym zakresie wydaje 

się być więc konieczna. W przeciwnym razie skuteczność art. 387
1
 k.c. 

może okazać się niewielka.  

 

Bibliografia 

Literatura  

Gniewek E. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe, 

Warszawa 2013, 

Gołaczyński J., Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004, 

Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, Legalis 

2019, 

Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Legalis 2017, 

Katner W.J. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 9. Umowy nienazwane, 

Warszawa 2018, 

Katner W.J., Precz z lichwą! Konsekwencje prawne ustawy z 2005 r. 

zmierzającej do zwalczania lichwy [w:] Współczesne problemy prawa 

handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Marii Poźniak – 

Niedzielskiej, A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Kraków 2007,  

Kondek J.M., Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie i jej 

praktyka w świetle wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych w latach 2013-

2017, „Prawo w działaniu – Sprawy cywilne” 2019, nr 40, 

Księżak P. [w:] P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, Kodeks cywilny. Komentarz. 

Część ogólna, Warszawa 2014, 

Osajda K. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część 

ogólna, Warszawa 2020, 



J. Becker, A. Zbrojewski: Nieważność umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 

nieruchomości mieszkalnej (art. 387
1
 k.c.) 

681 

 

Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2017, 

Tracz G., Lichwa usankcjonowana, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2020, nr 

1. 

Akty prawne  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. z 16 maja 2019 r., 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.,  

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tj. z 19 

lipca 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm, 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tj. z 18 

października 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 2204, 

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, tj. z dnia 22 lutego 2019 r., 

Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. z 15 

stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 65,  

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 

2020 r. poz. 875, dalej: ustawa osłonowa. 

Orzecznictwo 

Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 1964 r., II CR 178/64, OSPiKA 1965, nr 11, poz. 

229,  

Wyrok SN z dnia 27 sierpnia 1976 r., II CR 288/76, OSNC 1977, nr 5–6, poz. 

91,  

Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 1979 r., III CRN 56/79, OSNC 1979, nr 12, poz. 

244, 

Wyrok SN z dnia 29 maja 2001 r., III CKN 246/00, OSN 2000, Nr 11, poz. 213, 

Wyrok SN z dnia 8 marca 2002 r., III CKN 748/00, OSN 2003, Nr 3, poz. 33. 

 



 

682 

 

 

 

Prawo - 

zagadnienia 

szczegółowe



M. Dudek: Bieg terminów administracyjnych w czasach zarazy 

683 

 

Monika Dudek  

ORCID: 0000-0002-8744-4602  

Uniwersytet Łódzki 

 

Bieg terminów administracyjnych w czasach zarazy 

Running of Administrative Deadlines in Times of Epidemics 

 

Abstrakt  

 Dynamika zmian regulacji związanych z epidemią COVID-19 

generuje trudności dotyczące ustalenia biegu terminów 

administracyjnych. Problem ten jawi się jako szczególnie istotny z uwagi 

na skutki niedochowania terminów polegające na m.in. bezskuteczności 

czynności, dla której ustanowiony został termin. Niniejsza analiza oparta 

na metodzie formalno-dogmatycznej stanowi zwięzłe wyjaśnienie i ocenę 

warunków zawieszenia terminów w związku z epidemią COVID-19.  

Słowa kluczowe:  

postępowanie administracyjne, terminy, prawo, epidemia, COVID-19, 

koronawirus 

Abstract  

 The dynamics of regulatory amendments related to the COVID-

19 epidemic involves difficulties in determining the running of 

administrative deadlines. The issue appears to be particularly significant 

because of the consequences of failure to meet deadlines, such as the 

unenforceability of the actions for which the deadline was set. The 

present analysis, based on a formal and dogmatic method, explains and 

evaluates the conditions for suspending deadlines due to the COVID-19 

epidemic. 

Key words:  

administrative proceeding, time limits, law, epidemic, COVID-19, 

coronavirus 
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1. Znaczenie terminu w postępowaniu administracyjnym 

 Określenie „termin” w języku polskim jest pojęciem 

wieloznacznym. Zgodnie z definicją słownikową, pojęcie to może być 

rozumiane jako „wyraz lub wyrażenie o specjalnym znaczeniu w jakiejś 

dziedzinie” albo „czas przeznaczony na wykonanie jakiegoś zadania; też 

konkretna data, kiedy ma coś nastąpić”
1
. W postępowaniu administra-

cyjnym pojęcie terminu wiązane jest z „zakreślonym czasem bądź 

momentem na skorzystanie z praw lub wykonywanie obowiązków 

procesowych (termin procesowy), albo z okresem, którego upływ 

powoduje zmianę w sferze materialnych praw lub obowiązków jednostki 

(termin materialny)”
2
. Określenie to może być używane poprzez ozna-

czoną datę i godzinę danej czynności, ale także jako okres czasu 

przysługujący na dokonanie określonej czynności
3
 – w latach, miesią-

cach, tygodniach, dniach. 

 W literaturze przedmiotu wyróżnia się różne rodzaje terminów. 

Za najbardziej popularną klasyfikację uchodzi podział na terminy 

materialne i procesowe. Warto jednak zauważyć, że uregulowanie 

terminów procesowych w ustawach o charakterze procesowym oraz 

odpowiednie usytuowanie terminów materialnych w ustawach prawa 

administracyjnego materialnego nie zawsze znajduje miejsce
4
. Znane są 

także klasyfikacje w oparciu o kryteria określenia terminu (oznaczone 

bezwzględnie i względnie), źródło terminu (ustawowe, urzędowe), czy 

kryterium skutków uchybienia terminowi (zawite, instrukcyjne, 

przedawniające)
5
. Wymienione klasyfikacje mogą krzyżować się wza-

jemnie.
 
Tym samym, terminy stanowią niezwykle szeroki przedmiot 

badań, zaś wątpliwości dotyczące charakteru prawnego wskazanej 

instytucji potęguje pogląd, jakoby terminy stanowiły przejaw formalizmu 

procesowego
6
. Wszakże ustawodawca coraz szerzej reguluje proble-

                                                      
1
 Strona internetowa - Słownik języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, 

http://sjp.pwn.pl, pojęcie „termin”, dostęp 12.06.2020. 
2
 J. Wegner, Termin milczącego załatwienia sprawy [w:] Milczące załatwienie 

sprawy przez organ administracji publicznej, red. Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik, 

Warszawa 2019, s. 287-288. 
3
 W. Chróścielewski, J. P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne  

i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018, s. 135. 
4
 J. Wegner, Termin milczącego…, s. 287-289. 

5
 A. Golęba [w:] Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2015,  

s. 232-233. 
6
 I. Nowikowski, Terminy w Kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988, s. 5. 
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matykę dotyczącą maksymalnych ram czasowych na dokonanie 

poszczególnych czynności procesowych.  

 Wskazać należy, że terminy mogą być adresowane do stron 

postępowania administracyjnego i innych uczestników, jak i organów 

administracji publicznej. W literaturze podkreśla się funkcje jakie 

terminy pełnią, a są nimi: dynamizacja postępowania administracyjnego
7
, 

stabilizacja rozstrzygnięć, tworzenie gwarancji wobec strony 

postępowania administracyjnego oraz dyscyplinowanie czynności 

postępowania
8
.  

2. Środki ochrony przed skutkami uchybieniem terminu  

 Realizując funkcję dyscyplinującą, ustawodawca wyznacza ramy 

czasowe lub datę, których niedochowanie wywołuje określone skutki 

prawne. Uchybienie terminowi procesowemu wywołuje skutek  

w płaszczyźnie procesowej. W przypadku terminów zawitych, skutek ten 

polega na bezskuteczności czynności, dla której ustanowiony został 

termin tak np. termin na wniesienie odwołania określony w art. 129 

k.p.a.
9
 Jednakże organ może przywrócić termin na prośbę zaintereso-

wanego, jeżeli ten uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego 

winy, co umożliwiają przepisy art. 58 – 60 k.p.a. Tym samym,  

w szczególnych okolicznościach instytucja przywrócenia terminu 

umożliwia jednostce skuteczne dokonanie czynności procesowej, dla 

której termin upłynął, chroniąc ją od negatywnych konsekwencji  

w płaszczyźnie prawa procesowego. Instytucja ta nie ma jednak 

zastosowania do takich terminów procesowych, które określają datę 

dokonania pewnej czynności, czego przykładem może być data rozprawy 

administracyjnej
10

. 

 Inaczej dzieje się w przypadku terminów załatwienia sprawy 

kierowanych w stosunku do organu administracji publicznej.  

W przypadku terminów procesowych o charakterze instrukcyjnym 

(porządkowym), uchybienie nie wywołuje negatywnych skutków dla 

                                                      
7
 Tak też w postępowaniu sądowym, zob. I. Gil, W kierunku odformalizowania 

postępowania sądowego, Lublin 2017, s. 59. 
8

 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i 

sądowoadministracyjne, Warszawa 2019, s. 248. 
9
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. VIII SA/Wa 

934/17, CBOSA. 
10

 P. Wajda, Instytucja przywrócenia uchybionego terminu w Kodeksie 

postępowania administracyjnego, PPP 2010/10, s. 33. 
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czynności, z którą wiązany jest termin, a skutkuje jedynie wydłużeniem 

postępowania administracyjnego. W takiej sytuacji przewlekłość lub 

bezczynność organu mogą być kwestionowane w toku instancji lub na 

drodze sądowej
11

. 

 Z kolei, upływ terminu prawa materialnego wywołuje skutek  

w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków ze sfery prawa 

materialnego
12
. W judykaturze wskazuje się, że termin prawa material-

nego „ogranicza w czasie dochodzenie lub inną realizację praw 

podmiotowych, a jego skuteczny upływ powoduje wygaśnięcie 

określonego prawa podmiotowego lub niemożliwość jego realizacji. 

Podlega on przywróceniu tylko wyjątkowo i jedynie wówczas, gdy taką 

możliwość przewidują przepisy określające dany termin”
13

. Tym samym, 

przepisy art. 58 - 60 k.p.a. nie mają zastosowania do terminów zawitych 

prawa materialnego, których przekroczenie traktowane jest jako 

naruszenie prawa materialnego
14

. 

 Zagrożenie wywołane stanem epidemii COVID-19 spowodowało 

niepewność dotyczącą warunków sprawnego załatwienia sprawy 

administracyjnej. By uchronić jednostkę przed konsekwencjami 

niezachowania terminów na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw
15

 dodano do 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
16

 (dalej: ustawa antyko-

ronawirusowa) regulacje odnoszące się do wstrzymania terminów 

administracyjnych. Z tego powodu na uwagę zasługują nieobowiązujące 

już przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy antykoronawirusowej, które 

wpłynęły na ważki problem biegu terminów w prawie administracyjnym 

                                                      
11

 A. Matan Komentarz do artykułu 35 k.p.a. [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz,  

A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 

2010, s. 490. 
12

 A. Golęba, op. cit., s. 232-233. 
13

 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. II SA/Wa 493/14, 

CBOSA. 
14

 Wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2018 r., sygn. II OSK 2199/16, CBOSA. 
15

 Dz.U. z 2020 r. poz. 568. 
16

 Dz.U. z 2020 r. poz. 374. 
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w czasie pandemii. Rodzi się zatem pytanie - do jakiego zakresu spraw 

administracyjnych przepisy art. 15zzr i art. 15zzs znalazły zastosowanie? 

Czy dotychczasowe instrumenty ochrony przed skutkami uchybienia 

upływu terminów uznać można za nieefektywne?  

 Analizując prezentowane w doktrynie i judykaturze poglądy, 

można dojść do ogólnej konkluzji, iż dotychczas dostępne środki ochrony 

przez skutkami uchybienia terminów mogły okazać się niewystarczające. 

Instytucja przywrócenia terminu nie znajduje bowiem szerokiego 

zastosowania. Uchybione terminy w postępowaniu administracyjnym są 

przywracane tylko w obliczu wystąpienia okoliczności obiektywnych, na 

które jednostka nie może mieć wpływu
17
. Okoliczność spowodowana 

COVID-19 skutkująca zmianami w zakresie funkcjonowaniem jednostek 

pomocniczych organów administracji publicznej w niektórych 

przypadkach z pewnością utrudniłaby dochowania terminów przez 

jednostkę. Z tej perspektywy trudno jednak ocenić, czy okoliczność ta 

byłaby wystarczająca do uprawdopodobnienia uchybienia terminowi bez 

winy zainteresowanego.  

 Uregulowanie problematyki dotyczącej biegu terminów na czas 

epidemii COVID-19 można zatem traktować jako doraźne rozwiązanie 

związane z potrzebą chwili i próbą dostosowania do nowych warunków 

realizacji zadań administracji publicznej. Art. 15zzr ustawy 

antykoronawirusowej stanowił o wstrzymaniu biegu terminów,  

co oznacza, że z mocy prawa bieg terminu nie rozpoczynał się,  

a w pozostałych przypadkach uległ zawieszeniu. Strona nie musiała 

wnosić o wstrzymanie lub zawieszenie terminu, z kolei po ustaniu 

określonego w przepisach prawa zagrożenia - obowiązkiem organu 

administracji publicznej jest uwzględnienie tego okresu. Warto jednak 

zauważyć, że zgodnie z art. 15zzr ust. 5 ustawy antykoronawirusowej 

czynności dokonane w tym czasie były skuteczne, jeśli zostały dokonane 

w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku. Ustawodawca dopuścił 

także wezwanie obowiązanego do dokonania czynności wynikających  

z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i zakresie, w jakim przepis 

ten zobowiązuje do dokonania czynności w sytuacji, gdy niepodjęcie 

czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo w stosunku do życia 

lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego 

albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. W takim 

                                                      
17

 P. Wajda, op. cit., s. 33. 
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przypadku obowiązany powinien wykonać obowiązek  

w oznaczonym terminie
18

. 

 Analizując art. 15zzr ustawy antykoronawirusowej, nie sposób 

jednak nie zwrócić uwagi na redakcję tego przepisu. Ustawodawca 

odnosi się do terminów prawa administracyjnego wymieniając przy tym 

terminy: od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony 

prawnej przed sądem lub organem; do dokonania przez stronę czynności 

kształtujących jej prawa i obowiązki; przedawnienia; których 

niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz 

roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie; zawitych,  

z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony; do 

dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające 

wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek 

zgłaszania do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te 

podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju. Niniejsze 

wyliczenie dotyczy terminów wynikających z przepisów prawa 

administracyjnego przewidzianych na dokonanie pewnych czynności 

przed organem administracji publicznej bądź sądem. Odnotować jednak 

należy, że wobec projektu ustawy zawieszenie biegu terminów miało 

dotyczyć oprócz terminów prawa administracyjnego, także terminów 

prawa cywilnego. Przepis ten zdaje się odnosić do spraw cywilnych sensu 

largo (w tym – z zakresu prawa pracy), ale nie wynika to z początkowej 

treści przepisu
19

. Ponadto,  dużym problemem stało się określenie doty-

czące zastosowania art. 15zzr w stosunku do terminów umiejscowionych 

w aktach prawnych, które nie dały się jednoznacznie zakwalifikować do 

prawa administracyjnego. Wszakże samo uregulowanie terminów 

procesowych w ustawach o charakterze procesowym oraz odpowiednie 

usytuowanie terminów materialnych w ustawach prawa 

administracyjnego materialnego nie przesądza o ich kwalifikacji. 

                                                      
18

 M. Karciarz, Prowadzenie postępowania administracyjnego w okresie 

koronawirusa (COVID-19) z uwzględnieniem przepisów specustawy 

koronawirusowej, LEX/el. 2020. 
19

 M. Okoń, Terminy (materialne) przewidziane przepisami prawa 

administracyjnego w świetle art. 15zrr ust. 1 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, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady 

Radców Prawnych, Warszawa 2020, s. 1-4. 
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 Kolejne wątpliwości powstały w zakresie biegu terminów 

procesowych. Artykuł 15zzs ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy antykoronawirusowej, 

stanowił, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych  

i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-

administracyjnych i postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna 

się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, co dotyczy  terminów  

w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

postępowaniach egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych,  

w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, administracyjnych, 

postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji 

podatkowej i m.in. kontrolach celno-skarbowych.  Za oczywistą omyłkę 

pisarską ustawodawcy uznać należy użytą w przepisie jednostkę 

chorobową COVID, a nie COVID-19
20

.  

 Ponadto w art. 15zzs ustawy antykoronawirusowej nie 

doprecyzowano, które terminy procesowe zostały zawieszone. Tak jak 

wskazano na początku, pojęcie terminu nacechowane jest 

wieloznacznością. Wykładnia systemowa pozwala uznać, że art. 15zzs 

ustawy antykoronawirusowej miał zastosowanie do wszystkich terminów 

procesowych - zarówno wyznaczających okres załatwienia sprawy dla 

organów administracji publicznej (art. 35 k.p.a.), jak i czas na dokonanie 

określonych czynności przez stronę postępowania administracyjnego
21

. 

 Ustawa antykoronawirusowa nie pozostała bez wpływu na 

milczące załatwienie sprawy. Analizowany akt prawny miał 

zastosowanie do biegu terminu na milczące załatwienie sprawy lub  

w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, 

wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia 

stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania 

czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub 

uczestnika postępowania (art. 15zzs ust. 8 ustawy antykoronawirusowej). 

Jednakże, organ administracji publicznej mógł z urzędu wydać 

odpowiednią decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub 

uczestnika postępowania oraz zaświadczenie o braku podstaw do 

                                                      
20

 Szerzej P. Rojek-Socha, J. Ojczyk, Błąd w Tarczy 1 może spowodować 

problem z zawieszeniem terminów procesowych, LEX/el. 2020.  
21

 Analogicznie w stosunku do terminów prawa cywilnego P. Rylski, Znaczenie 

art. 15 zzs ustawy o zwalczaniu COVID dla terminów w postępowaniu cywilnym, 

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 

Warszawa 2020, s. 4. 



M. Dudek: Bieg terminów administracyjnych w czasach zarazy 

690 

 

wniesienia sprzeciwu. Analiza przepisów ustawy antykoronawirusowej 

nie pozwala zatem na stwierdzenie, że w okresie stanu zagrożenia lub 

epidemii - postępowania administracyjne nie były prowadzone.  

Art. 15zzs ust. 6 i 7 ustawy antykoronawirusowej gwarantuje,  

iż czynności dokonane w we wskazanych okresie są skuteczne.  

 Zastrzeżono jednak, że w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie 

miały zastosowania środki dyscyplinujące organ do załatwienia sprawy 

(15zzs ust. 10 ustawy antykoronawirusowej). Zatem nie miały 

zastosowania przepisy o bezczynności organów oraz o obowiązku organu 

i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do 

powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu 

sprawy w terminie. Ponadto zakazano wymierzania kar, grzywien, 

zasądzania sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie 

rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa. Zaś zgodnie  

z art. 15zzs ust. 11 ustawy o antykoronawirusowej, zaprzestanie 

czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzący odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii nie mogło być podstawą wywodzenia środków 

prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa 

strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
22
. Powyższe 

zwolniło organy administracji publicznej z odpowiedzialności za 

przewlekłość oraz bezczynność, co z powodu braku podstaw do 

zawieszenia działalności urzędów zasługuje na krytykę. 

3. Zasady obliczania biegu terminów wstrzymanych ustawą 

antykoronawirusową 

 Wprowadzenie przez ustawę antykoronawirusową terminy 

„ruchome” wymagają doprecyzowania, od kiedy i do kiedy bieg 

terminów został wstrzymany. Zdaje się, że i w tym aspekcie nie 

zaprezentowano jednolitych poglądów. Problem interpretacyjny, jaki 

zrodził się na kanwie przedmiotowej regulacji dotyczył początku okresu 

zawieszenia, a zatem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
23

. 

                                                      
22

 R. Suwaj, Koronawirus: terminy procesowe i terminy załatwiania spraw w 

okresie epidemii, dostęp na stronie internetowej rp.pl [dostęp: 13.06.2020]. 
23

 M. Koralewski, Odwieszenie terminów procesowych w tarczy 3.0 – 

konsekwencje prawne, LEX/el, 2020. 
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 Z uwagi na fakt, że stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał 

od dnia 14 marca 2020 r., a od dnia 20 marca 2020 r. obowiązuje stan 

epidemii, to do dnia 30 marca 2020 r. włącznie, wszystkie terminy 

procesowe i materialne biegły zgodnie z dotychczasowymi regułami
24

. 

Kierując się dyrektywą lex retro non agit
25

 przepisy art. 15 zrr i 15zzs 

zaczęły obowiązywać dopiero od dnia 31 marca 2020 r. Pogląd ten został 

podzielony w judykaturze. Wojewódzki Sąd Administracyjny we 

Wrocławiu w postanowieniu z dnia 12 maja 2020 r. wskazał, że: 

„ustawodawca nie wprowadził regulacji przejściowych nadających 

normie z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy charakter retroaktywny, hipotezą 

art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy objęte mogą być wyłącznie terminy, które 

biegły w chwili jego wejścia w życie (skutek zawieszający bieg terminu) 

oraz terminy, których bieg miał się dopiero rozpocząć (skutek 

wstrzymujący rozpoczęcie biegu terminu)”
26

. Tym samym, przepis z art. 

15zzs ust. 1 pkt 1 i art. 15zzr ustawy nie rodzi skutków w postaci 

przywrócenia terminów, które upłynęły przed wejściem w życie tego 

aktu. 

 Mimo rozwojowej sytuacji epidemiologicznej, uchylenie  

art. 15zzs i art. 15zzr ustawy antykoronawirusowej nastąpiło na mocy  

art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2
27

 (dalej: tarcza antykryzysowa 3.0). Wskazany akt 

prawny wprowadził przepisy przejściowe normujące kwestie odnoszące 

się do terminów, których bieg został wstrzymany lub zawieszony. 

Artykuł 68 ust. 6 tarczy antykryzysowej 3.0 stanowi, że terminy  

w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej  

w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej 

ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. W dalszej części ustawodawca odniósł się do 

terminów, których bieg uległ zawieszeniu. W art. 68 ust. 7 tarczy 

antykryzysowej 3.0 ustanowiono, że biegną one dalej po upływie 7 dni od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Analogiczne rozwiązanie zostało 

przewidziane w przepisach art. 68 ust. 1 i 2 tarczy antykryzysowej 3.0  

                                                      
24

 Inaczej A. Dauter-Kozłowska, Bieg terminów w postępowaniu 

administracyjnych w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a 

następnie stanem epidemii z powodu COVID-19, LEX/el. 2020. 
25

 Wyrok TK z dnia 27 lutego 2002 r., sygn. K 47/01, LEX nr 52925. 
26

 Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 12 maja 2020 r., sygn. II SA/Wr 

225/20, LEX nr 2978605. 
27

 Dz.U. z 2020 r. poz. 875. 
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w stosunku do terminów określonych art. 15zzr ustawy 

antykoronawirusowej.  

 Warto zauważyć, że jeśli bieg terminu rozpoczął się przed 

wejściem w życie przepisu art. 15zzs i 15zzr ustawy 

antykoronawirusowej, to od 24 maja 2020 r. – bez względu na fakt, iż jest 

to niedziela – biegnie on dalej. Wówczas na dokonanie odpowiednich 

czynności zostanie tyle dni, ile pozostało do upływu tego terminu przed 

wejściem w życie ustawy antykoronawirusowej. Jeśli obowiązek 

dokonania czynności procesowej powstał w okresie trwania epidemii, to 

jego bieg analogicznie rozpoczyna się 24 maja 2020 roku
28

. Terminy 

biegną od tego momentu, kiedy faktycznie zostały przerwane. 

Odnotować należy, że tarcza antykryzysowa 3.0 weszła w życie 16 maja 

2020 r. Upływ siedmiodniowego terminu, o którym była mowa powyżej 

nastąpił z końcem 23 maja 2020 r.
29

 Data 24 maja 2020 r. wynika  

z przyjętego w ustawie okresu vacatio legis oraz zasad techniki 

prawodawczej
30

.  

4. Wnioski 

 Przepisy ustawy antykoronawirusowej odnosiły się do 

wstrzymania biegu terminów administracyjnych wobec destabilizującej 

życie społeczne sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego. Jednakże, sama 

analiza przepisów art. 15zzr i 15zzs pozwala zauważyć, że regulacja ta 

nie była pozbawiona wad. Regulując tak ważki problem dotyczący 

terminów w prawie administracyjnym, należałoby zachować szczególną 

staranność. Zakresu regulacji fundamentalnej dla praw jednostki nie 

można domniemywać, zwłaszcza jeżeli wiąże się ze skutkami w postaci 

utraty, bądź ograniczeniem praw. W istocie regulacja, która miała chronić 

jednostkę przed negatywnymi skutkami upływu określonych terminów, 

potęguje stan niepewności w stosunkach prawnych. Ponadto, powyższa 

analiza skłania do refleksji, że w polskim ustawodawstwie brakuje 

przepisów, które określiłyby generalne zasady zawieszania biegu 

                                                      
28

 G. Kamieński, Tarcza 3.0 – rozwiązania prawne dla pełnomocników i 

sędziów, LEX/el. 2020. 
29

 Szerzej R. Stankiewicz, Terminy w Kodeksie postępowania administracyjnego 

po uchyleniu art. 15zzs w treści „tarczy antykryzysowej 3.0”, Ośrodek Badań, 

Studiów i Legislacji, Warszawa 2020, s. 1 i n. 
30

 G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, 

Warszawa 2016, s. 332 i n. 
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terminów tak procesowych, jak i materialnych w szczególnych, 

wyjątkowych okolicznościach m.in. związanych ze stanem epidemii.  
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Abstrakt  

 W związku z zagrożeniem wynikającym z pandemii COVID-19, 

ustawodawca podjął decyzję o wstrzymaniu oraz zawieszeniu terminów 

procesowych oraz sądowych na czas trwania okresu obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego  

z powodu COVID-19. Artykuł odnosi się do zagadnienia czy na gruncie 

proceduralnego prawa administracyjnego stronie czy uczestnikowi 

postępowania, którzy zostali zobowiązani do podjęcia określonych 

czynności na żądanie organu prowadzących postępowanie mimo 

ogólnego zawieszenie wszelkich terminów przysługuje jakakolwiek 

forma umożliwiająca skuteczne dokonanie czynności mimo uchybienia 

terminu związanego z zaistnieniem stanu epidemii uniemożliwiającego 

dotrzymanie wyznaczonego terminu. 

Słowa kluczowe:  

COVID-19, uchybienie terminowi, przywrócenie terminu, postępowanie 

administracyjne 

Abstract  

 In view of the threat caused by the COVID-19 pandemic, the 

Polish legislator has decided to suspend and interrupt procedural and 

judicial time limits for the duration of an epidemic emergency or a state 

of epidemic declared due to COVID-19. This article addresses the 

question whether, under procedural administrative law, a party or 

participant in the proceedings who has been required to take certain 

actions at the request of the authority conducting the proceedings despite 
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the general suspension of all time-limits is entitled to any take any action 

to enabling effective action to be taken despite the failure to comply with 

a time-limit linked to the existence of a state of epidemic making it 

impossible to meet the time-limit set. 

Key words:  

COVID-19, failure to observe a time limit, resetting of a time limit, 

administrative proceedings 

 

Wprowadzenie 

 Od marca 2020 roku do granic państwa polskiego oraz  

w świadomości Polaków dotarła kwestia ostrej choroby zakaźnej układu 

oddechowego w postaci COVID-19, która powodowana jest zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2
1
. Pandemia, która w grudniu 2019 roku została 

rozpoznana i sklasyfikowana w środkowych Chinach, pod koniec 

pierwszego kwartału bieżącego roku, wywołała niejako stan zamrożenia 

wszelkiego życia gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego na 

terytorium państwa polskiego. Wobec dynamicznie rozprzestrzeniającej 

się pandemii COVID-19, pojawiła się w Polsce dyskusja w przedmiocie 

konieczności zawieszenia aktualnie biegnących terminów postępowań 

administracyjnych oraz postępowań sądowych, jak również rozpoczęcia 

biegu terminów, które jeszcze nie zaczęły upływać. Wobec zmian 

gospodarczych, zawieszenia funkcjonowania urzędów, zawieszenia 

jakichkolwiek form życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego, 

prawodawca uwzględniając skutki związane z pandemią COVID-19 oraz 

kierując się ideą maksymalnego ograniczenia negatywnych 

konsekwencji, nie tylko w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa życia 

obywateli, ale dostrzegając konieczność zabezpieczenia interesów 

obywateli w sferze prawnej, podjął decyzję o konieczności zawieszenia 

biegu terminów w niemalże wszystkich postępowaniach toczących się 

oraz wszczętych, co uczynił poprzez przyjęcie art. 15zzs ustawy z dnia  

31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

                                                      
1
A.E. Gorbalenya i inni, Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus. 

The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group, 

biorxiv, 2020, DOI: 10.1101/2020.02.07.937862, preprint; Naming the 

coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it, Światowa 

Organizacja Zdrowia (14.06.2020). 
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COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
2
 zmieniającej ustawę z dnia  

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
3
. Przepis 

zawieszający bieg terminów procesowych został uchylony przez art. 46 

pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw  

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2
4
 zmieniającej Ustawę z dniem 16 maja 2020 roku, 

co nie zmienia faktu, że skutki związane z potencjalnym 

niedotrzymaniem niektórych, określonych terminów przez podmioty 

zainteresowane, może się zmaterializować mimo generalnej zasady,  

iż wszystkie terminy biegnące zarówno dla podmiotów zainteresowanych 

jak i organów zostały na czas pandemii zawieszone. 

Zawieszenie i wstrzymanie biegu terminów w czasie pandemii 

 Na gruncie ustawy, ustawodawca w treści art. 15zzs ust. 1 ustawy 

ustanowił ogólną regułę, zgodnie z którą wskazał, że bieg terminów 

procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID w postępowaniach 

sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach 

egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych 

skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach 

prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – 

Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach  

w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych oraz innych postępowaniach 

                                                      
2
Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568 ze zm.). 
3
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 

374 ze zm.); dalej: „ustawa”. 
4
 Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

(Dz. U. z 2020, poz. 875). 
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prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczął się,  

a rozpoczęty uległ zawieszeniu na czas trwania tego okresu.  

 Ogólna reguła wyrażona w art. 15zzs ust. 1 ustawy doznała  

w kolejnych ustępach tego artykułu kilku ograniczeń. W pierwszej 

kolejności, ustawodawca zdecydował, że wstrzymanie rozpoczęcia  

i zawieszenia biegu terminów nie będzie dotyczyć terminów  

w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 

ustawy
5
 , terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których 

kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów 

wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów 

w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego. 

W tych sprawach ustawodawca wskazał także, że przeprowadza się 

rozprawy a także posiedzenia jawne, co stanowi wyjątek od ogólnej 

zasady przyjętej w art. 15zzs ust. 6 ustawy. Ponadto, z reżimu 

wstrzymania oraz zawieszenia biegu terminów wyłączono również 

kontrole oraz postępowania wskazane odpowiednio w dziale V rozdziale 

3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku – Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie, w treści art. 15zzt 

ustawy, wskazano, że obostrzenia wynikające z art. 15zzs ust. 1 ustawy 

nie znajdują zastosowania w odniesieniu do terminów związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 Istotnym z praktycznej perspektywy funkcjonowania podmiotów 

w obrocie gospodarczym jest natomiast wyłączenie ogólnej zasady 

przewidzianej w treści art. 15zzs ust. 1 ustawy dokonane w treści  

art. 15zzs ust. 4 ustawy, w świetle którego w okresie zagrożenia 

pandemią strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent 

oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie  

art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 

administracyjnego
6
, są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub pod-

miotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę,  

w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej 

w tym żądaniu, o ile wymaga tego interes publiczny lub ważny interes 

strony albo kontrolowanego – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 

                                                      
5
 W tych ustępach wskazano sprawy uznawane za sprawy pilne w rozumieniu 

Ustawy, przy czym zdecydowana większość spraw odnosi się do spraw  

z zakresu prawa karnego oraz prawa cywilnego. 
6
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020, poz. 256, ze zm.); dalej: „k.p.a.”. 
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pkt 4 i 7–9 ustawy; jak również w sytuacjach, w których brak podjęcia 

czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub 

zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego 

albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną –  

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6 i 10 ustawy. 

Ustawodawca zastrzegł jednakże, że organ, sąd lub podmiot, prowadzący 

odpowiednio postępowanie lub kontrolę zobowiązany jest do wskazania 

przyczyny wystąpienia z żądaniem dokonania czynności mimo ogólnego 

zawieszenia biegu terminów we wszystkich postępowaniach 

administracyjnych czy sądowych.  

 Należy wskazać, że organy administracji publicznej (a także sądy 

administracyjne) uprawnione były do wyznaczenia konkretnego terminu 

na dokonanie określonej czynności procesowej, powołując się na treść 

art. 15zzs ust. 4 ustawy, co w praktyce obrotu w czasie trwania pandemii 

miało miejsce, z uwagi na powoływanie się przez organy na istnienie 

interes strony biorącej udział w postępowaniu. Skorzystanie przez organ 

z wyjątku przewidzianego w przepisie z art. 15zzs ust. 4 ustawy 

skutkowało koniecznością dokonania czynności wskazanej przez organ  

w terminie wyznaczonym przez organ. Jednocześnie, z uwagi na 

brzmienie art. 15zzs ust. 7 ustawy, zgodnie z którym czynności dokonane 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 w postępowaniach oraz kontrolach są 

skuteczne, co pozwala na stwierdzenie, że niedochowanie terminu 

wyznaczonego przez organ prowadzący postępowanie administracyjne 

(lub sąd – na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego), który 

postawił o zarządzeniu biegu terminu na podstawie art. 15zzs ust. 4 

ustawy, skutkowało w przypadku jego uchybienia bezskutecznością 

określonej czynności, dla której wyznaczono termin, co w rezultacie 

istotnie wpływa na sferę interesów strony czy uczestnika postępowania 

administracyjnego.  

 Wobec tego powstaje pytanie czy podmiot, który z uwagi na 

okoliczności niezależne od niego jest w stanie uniknąć negatywnych 

konsekwencji wynikających z niedotrzymania przez niego terminu na 

skutek wystąpienia okoliczności związanych z pandemią COVID-19, 

uniemożliwiających skuteczne dopełnienie czynności. W tym kontekście 

warto wskazać, iż Ustawa jako akt szczególny względem regulacji  

z ustawy k.p.a. nie przewiduje możliwości przywrócenia terminu, 

jednakże za zasadne należy uznać, iż podmiot, który nie dotrzymał 

wyznaczonego przez organ terminu w oparciu o przepisy ustawy, 
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powinien mieć możliwość skorzystania z instytucji przywrócenia 

uchybionego terminu, uregulowanej w treści art. 58-60 k.p.a. w stosunku 

do terminu procesowego uchybionego na gruncie postępowania 

administracyjnego. Wobec powyższego, istotne z perspektywy opisania 

instytucji przywrócenia uchybionego terminu, jest określenie  

i przybliżenie poszczególnych przesłanek warunkujących możliwość 

zastosowania tej instytucji. Należy także podkreślić, że jakkolwiek 

niniejszy tekst odnosi się do możliwości przywrócenia uchybionego 

terminu na gruncie ustawy k.p.a., to analogiczne rozwiązania znajdują 

zastosowanie na kanwie postępowania sądowoadministracyjnego, 

stosownie do brzmienia art. 85-89 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
7
. 

 W obliczu ziszczenia się przedstawionego stanu faktycznego, 

wydaje się, iż umożliwiającą ochronę interesu indywidualnego 

zainteresowanego podmiotu wobec uchybienia terminu, względem 

którego organ na gruncie postępowania administracyjnego zarządził bieg 

terminu na podstawie art. 15zzs ust. 4 ustawy, instytucją jest 

przywrócenie uchybionego terminu uregulowanego w art. 58–60 k.p.a. 

Ratio istnienia tejże instytucji stanowi ochrona interesów podmiotu, 

ogniskujących się w zakresie jego proceduralnych uprawnień, w sytuacji, 

gdy podmiot ten zobowiązany jest do respektowania określonego terminu 

na kanwie konkretnego postępowania administracyjnego, przed 

negatywnymi skutkami niedotrzymania terminu, w obliczu ziszczenia się 

okoliczności o charakterze obiektywnym, o których mowa w art. 58 k.p.a. 

Zgodnie z brzmieniem k.p.a., możliwość zastosowania instytucji 

przywrócenia uchybionego terminu przez organ administracyjny, przed 

którym toczy się postępowanie administracyjne, w toku którego strona 

dopuściła się niedochowania terminu  do dokonania określonej czynności 

procesowej, uzależniona jest od kumulatywnego spełnienia się czterech 

przesłanek
8
. Niejako z samego brzmienia art. 58 § 1 oraz § 2 k.p.a. 

wynika, iż podmiot zainteresowany, chcący skorzystać z uprawnienia do 

przywrócenia uchybionego terminu, powinien spełnić cztery warunki, tj.: 

zainteresowany powinien wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu, 

zainteresowany powinien uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez 

jego winy, wniosek zainteresowanego powinien zostać złożony  

                                                      
7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2325 ze zm.).  
8

 P. Wajda, Instytucja przywrócenia uchybionego terminu w Kodeksie 

postępowania administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 6,  

s. 34. 
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w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu 

oraz jednocześnie z wniesieniem prośby zainteresowany powinien 

dopełnić czynności, dla której określony był termin. 

Złożenie wniosku przez podmiot zainteresowany 

 Pierwszą przesłanką określoną w art. 58 § 1 k.p.a., od której 

dokonania uzależnione jest ewentualnie zastosowanie przez organ 

instytucji przewrócenia uchybionego terminu w okresie stanu epidemii 

COVID-19, jest złożenie prośby (wniosku) przez zainteresowanego, która 

może zostać wyrażona zarówno poprzez akt przedstawienia pisemnej 

prośby, jak również ustnie, co uaktywnia obowiązek działania organu 

administracyjnego, przed którym toczy się postępowanie 

administracyjne, w postaci konieczności sporządzenia protokołu 

zawierającego takie żądanie. Wskazuje się także, że wniosek  

w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu może zostać 

wyrażony przez podmiot zainteresowany również telegraficznie lub za 

pośrednictwem dalekopisu, telefaksu albo poczty elektronicznej
9

,  

co z perspektywy ograniczeń w komunikacji wynikającej z pandemii 

COVID-19 należy uznać za optymalne rozwiązanie.  

 Kwestia złożenia przez zainteresowanego wniosku  

o przywrócenie terminu stanowi niezbędny element umożliwiający 

organowi zastosowanie instytucji przywrócenia uchybionego terminu. 

Jednocześnie, obowiązek podjęcia działań przez zainteresowanego, 

skutkuje konstatacją, iż instytucja przywrócenia uchybionego terminu 

stanowi emanację zasady skargowości na gruncie regulacji k.p.a. 

Oznacza to, że zainteresowany, o ile chce skorzystać z tej instytucji, musi 

wystąpić do organu z wyraźnym
10

 i jednoznacznym wnioskiem w tym 

przedmiocie
11
. Ponadto, organ administracyjny nie jest upoważniony do 

przywrócenia uchybionego terminu z urzędu
12

, co znajduje powszechne 

                                                      
9
L. Żukowski, Glosa do wyroku NSA z 2 sierpnia 2000 r., Sa/Bk 142/00, 

„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, nr 5, poz. 72. 
10

 Wyrok NSA, 3 marca 2008 r., I OSK 268/07, Legalis. 
11

 M. Pułło, Przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych  

i NSA w zakresie administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego za rok 2008, 

„Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2010, nr 1, s. 19.  
12

 A. Wiktorowska, Przywrócenie uchybionego terminu [w:] M. Wierzbowski 

(red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2012, s. 75; por.: wyrok NSA, 

25 czerwca 2018 r., II OSK 3209/17, LEX nr 2542710; wyrok WSA  

w Warszawie, 3 sierpnia 2017 r., VI SA/Wa 2171/16, LEX nr 2360908. 
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potwierdzenie w literaturze przedmiotu oraz judykaturze
13
. Działanie or-

ganu z urzędu wykluczone jest nawet w obliczu zmaterializowania się 

sytuacji, w której organ ten przeświadczony jest o braku winy podmiotu, 

który nie dokonał określonej czynności przed upływem terminu 

wyznaczonego w świetle art. 15zzs ust. 4 ustawy
14

. Jedynie bowiem 

wystąpienie przez zainteresowanego z wnioskiem uzasadnia podjęcie 

przez organ określonych czynności, mających na celu wydanie 

postanowienia o przywróceniu terminu lub odmowie jego przywrócenia. 

 W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się także, że czynność 

złożenia wniosku o przywrócenie terminu nie może być dorozumiana,  

a sam akt złożenia wniosku o przywrócenie terminu musi być wyraźny
15

. 

W tym kontekście należy wskazać, że sam fakt dokonania czynności 

procesowej po upłynięciu terminu przez stronę lub uczestnika 

postępowania nie może skutkować przyjęciem domniemania, że strona 

poprzez dokonanie czynności niejako zwróciła się z prośbą do organu  

o przywrócenie uchybionego terminu
16

. Podobnie, należy jednoznacznie 

wykluczyć możliwość milczącego przywrócenia uchybionego terminu
17

. 

Stan taki uzasadniony jest przede wszystkim z uwagi na fakt, iż instytucja 

milczącego załatwienia sprawy może mieć zastosowanie w szczególności 

w ramach regulacji nakazującej stronie wystąpienie z pismem 

(najczęściej nazywanym zawiadomieniem), zawierającym określone  

w ustawie żądanie, przy czym jednocześnie w ramach przyjętej 

konstrukcji, organ administracji publicznej zostaje wyposażony  

w instrument sprzeciwu odnośnie do zgłoszonego przez stronę żądania 

przed upływem określonego terminu
18
. Wydaje się także zasadnym uzna-

nie, iż w przypadku braku działania organu w związku ze złożonym przez 

                                                      
13

 Wyrok WSA w Krakowie, 29 października 2015 r., I SA/Kr 573/15, LEX nr 

1939100. 
14

 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 

2017, komentarz do art. 58 k.p.a., Legalis/el. 
15

Wyrok NSA, 3 czerwca 2008 r., I OSK 1297/07, LEX nr 497635; wyrok NSA, 

3 czerwca 2008 r., I OSK 1285/07; LEX nr 497633; wyrok WSA w Warszawie, 

5 lutego 2009 r., VII SA/Wa 958/08, Legalis.  
16

Wyrok NSA, 19 marca 2015 r. , I OSK 2004/13, LEX nr 1665692;wyrok WSA 

w Poznaniu, 6 grudnia 2017 r., II SA/Po 868/17, LEX nr 2422690; wyrok NSA, 

18 stycznia 2011 r., I OSK 397/10, LEX nr 952026; wyrok WSA w Poznaniu,  

4 października 2017 r., IV SA/Po 423/17, LEX nr 2377611; wyrok WSA we 

Wrocławiu, 19 września 2019 r., IV SA/Wr 274/19, LEX nr 2865807. 
17

Wyrok NSA, 10 stycznia 2008 r., II OSK 1822/06, Legalis. 
18

 M. Szewczyk, Milczące załatwienie sprawy, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa 

Administracyjnego” 2019, nr 5 (86), s. 39. 
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zainteresowanego wnioskiem w przedmiocie przywrócenia uchybionego 

terminu, zainteresowany jest uprawniony do skorzystania z instytucji 

ponaglenia na podstawie art. 37 k.p.a. z uwagi na zaistniałą 

przewlekłość
19
. Na marginesie należy zaznaczyć, że działanie takie wyda-

je się zasadne z uwagi na brak przewidzenia w regulacji k.p.a. 

konkretnego terminu, w którym organ administracji publicznej powinien 

wydać postanowienie o przywróceniu albo odmowie przywrócenia 

terminu. Gdyby bowiem organ nie podjął jakichkolwiek działań wobec 

złożenia przez podmiot wniosku z art. 58 k.p.a., oznaczałoby to bowiem 

przewlekłość postępowania administracyjnego w postaci nierozpoznania 

wniosku z art. 58 k.p.a. w ramach postępowania incydentalnego 

(wpadkowego)
20

.  

 Z punktu podmiotu zainteresowanego możliwości zwrócenia się  

z prośbą o przywrócenie uchybionego terminu należy wskazać, że prośba 

ta powinna zostać wyrażona w formie podania, o którym mowa  

w art. 63 k.p.a. Uznanie danego pisma złożonego przez podmiot 

zainteresowany za wniosek o przywrócenie terminu zależne jest od 

wyraźnego wskazania w jego treści, iż prosi się o jego przywrócenie.  

W tym kontekście należy wskazać, że wniosek ten powinien wyrażać się 

w słowach odzwierciedlających wystosowanie do organu prośby  

o zezwolenie na dokonanie czynności mimo przekroczenia pierwotnego 

terminu, i w jakimkolwiek przypadku nie powinien on ograniczać się 

tylko do oświadczenia podmiotu zainteresowanego w zakresie posiadania 

świadomości o niedotrzymaniu tego terminu
21

.     

Uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminu 

 W świetle art. 58 § 1 k.p.a. kolejną przesłanką, której wykazanie 

przez podmiot zainteresowany warunkuje przywrócenie uchybionego 

                                                      
19

 M. Kotulski, Bezczynność a przewlekłe prowadzenie postępowania 

administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 4, s. 79. 
20

 J.P. Tarno, Przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny, Lex 2010, Lex/el.; 

D. Zalewski, A. Melezini, Terminy i ich skutki ich naruszenia w kontroli 

podatkowej przedsiębiorców, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 4, s. 30-31;  

D. Lebowa, Wybrane aspekty uchybienia i przywrócenia terminu w 

postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja 

postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 484; A. 

Szyszka, Glosa do postanowienia WSA w Kielcach z 27 sierpnia 2014 r., I SA/Ke 

440/14, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 4, s. 110. 
21

Wyrok NSA, 10 stycznia 2001 r., II SA/Gd 1611/00,LEX nr 46460; wyrok 

WSA w Krakowie, 3 grudnia 2008 r., I SA/Kr 254/08, Legalis. 
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terminu, stanowi uprawdopodobnienie faktu, iż uchybienie terminowi jest 

niezawinione. Element ten jest kluczowy w przypadku uchybienia 

terminu wyznaczonego przez organ w trybie przewidzianym w art. 15zzs 

ust. 4 ustawy z uwagi na istnienie w tym zakresie szerokiego uznania 

administracyjnego po stronie organu, który de facto opierając się na 

twierdzeniach wnioskodawcy, podejmie decyzję o wydaniu 

postanowienia o przywróceniu uchybionego terminu albo rozstrzygnie  

o nieprzywróceniu tego terminu (co oznacza bezskuteczność określonej 

czynności procesowej). W istocie zatem podmiot zainteresowany jest 

zobowiązany do przedstawienia we wniosku faktów, które uzasadniają, iż 

niedochowanie terminu dokonania określonej czynności wynikło  

z zaistnienia niezależnych od podmiotu zainteresowanego okoliczności, 

które obiektywnie uniemożliwiły podmiotowi działanie w wyznaczonym 

terminie
22

.  

 Prawodawca w treści regulacji k.p.a. nie dokonał zdefiniowania 

pojęcia „uprawdopodobnienia”. Odnosząc się do wypracowanego 

orzecznictwa oraz dorobku doktryny wskazać można,  

że uprawdopodobnienie jest pojęciem różnym od udowodnienia,  

tj. uprawdopodobnienie wystąpienia określonego zdarzenia, faktu czy 

okoliczności nie stanowi działania polegającego na udowodnieniu,  

że dane zdarzenie, fakt czy okoliczność miało miejsce
23
. Uwzględniając 

wyjątkowość instytucji przywrócenia uchybionego terminu
24
, podkreślić 

warto, że wnioskujący o przywrócenie niedotrzymanego terminu 

zobowiązany jest do wykazania istnienia prawdopodobieństwa (na 

wysokim poziomie), iż uchybienie mające miejsce było przez niego 

niezawinione. W tym kontekście, w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego wskazano, że zaprezentowane przez 

zainteresowanego, o którym mowa w art. 58 k.p.a., argumenty lub 

dowody powinny charakteryzować się taką siłą perswazji,  

                                                      
22

 A. Matan, Komentarz do art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego 

[w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania 

administracyjnego. Komentarz, t. I, Kraków 2005, s. 572. 
23

 M. Podleśny, Uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo w ogólnym 

postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 3, s. 60. 
24

Wyrok NSA, 28 marca 2007 r., II OSK 517/06, Legalis; wyrok NSA,  

9 września 2005 r., II OSK 11/05, Legalis; także: A. Wiktorowska, [w:]  

M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, 

egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008, s. 78. 
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aby skutkowały powstaniem mocnego przekonania organu  

o prawdopodobieństwie podnoszonych przez zainteresowanego faktów
25

. 

 Istnieją w doktrynie pewne rozbieżności w zakresie interpretacji 

pojęcia uprawdopodobnienia, a także niejako wyznaczenia granicy 

minimalnego poziomu wykazania prawdopodobieństwa, która pozwoli na 

określenie czy podmiot w postępowaniu incydentalnym z art. 58 k.p.a. 

uprawdopodobnił wystąpienie określonych przesłanek uzasadniających 

przywrócenie uchybionego niezależnie i obiektywnie od działań 

zainteresowanego terminu. I tak, zgodnie z opinią Emanuela Iserzona
26

 ze 

skutecznym uprawdopodobnieniem będziemy mieli do czynienia  

w sytuacji, gdy organ uzna za prawdopodobne stanowisko wnioskujących 

o przywrócenie terminu w przypadku wykazania wysokiego 

prawdopodobieństwa (rozumianego jako wykazanie danej okoliczności  

z wykluczeniem wszystkich istotnych wątpliwości), lub 

prawdopodobieństwa (rozumianego jako stanowisko uzasadnione,  

ale z występującymi wątpliwościami) lub również przypuszczenia czy 

domysłu (rozumianego jako stanowisko nieugruntowane,  

z występującymi wątpliwościami). Podobnie, wyraził się Władysław 

Siedlecki, który stwierdził, że za uprawdopodobnione stanowisko 

zainteresowanego należy rozumieć takie stanowisko, które oznacza się 

występowaniem po stronie organu przekonania, że dane okoliczności 

mogły faktycznie się ziścić
27
. Najbardziej liberalny pogląd w tym zakre-

sie wyraził Kazimierz Piasecki, który zauważył, że uprawdopodobnienie 

zachodzi już w sytuacji możliwości zaistnienia określonych, istotnych  

z perspektywy procesowej okoliczności, przy czym nie jest konieczne 

stwierdzenie (czy ustalenie), iż określone okoliczności były zgodne  

z rzeczywistym stanem faktycznym
28

.  

 W celu uprawdopodobnienia zaktualizowania się określonego 

stanu czy okoliczności, za wystarczające należy uznać wykazanie przez 

podmiot zainteresowany, iż istnieje prawdopodobieństwo, że stan czy 

okoliczność realnie ziściły się. W tym kontekście warto także 

zaakcentować, że na kanwie k.p.a. prawodawca nie sprecyzował 

                                                      
25
Wyrok NSA, 23 września 2009 r., II GSK 41/09, Legalis. 

26
 E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania 

administracyjnego, Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970,  

s. 135. 
27

 W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977, s. 261.   
28

 K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 

2001, s. 1021. 
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okoliczności czy stopnia możliwości zrealizowania się określonych 

warunków w celu stwierdzenia przez organ, iż zaistnienie tych przesłanek 

pozwala stwierdzić, iż dana okoliczność została uprawdopodobniona.  

W szczególności, nie istnieje mechanizm pozwalający na stwierdzenie, że 

wystarczającym w celu uprawdopodobnienia danego stanu jest 

wykazanie większego poziomu prawdopodobieństwa (w rozumieniu: 

wystąpienie danej okoliczności jest niemal oczywiste i pewne), iż 

konkretna okoliczność miała miejsce, czy też wykazanie jakiegokolwiek 

poziomu możności wystąpienia tej okoliczności (w rozumieniu: 

wystąpienie danej okoliczności jest prawdopodobne, ale mniej niż 

pewne). Oczywistym jest przy tym zauważenie, że im wyższy poziom 

prawdopodobieństwa wykazany przez stronę czy uczestnika 

postępowania administracyjnego, tym wyższe są szanse, iż organ 

administracji pozytywnie odniesie się do spełnienia wymogu 

uprawdopodobnienia przez podmiot wystąpienia okoliczności, na którą 

powołuje się ten podmiot.  

 Owo obniżenie wiarygodności przekłada się na sferę 

proceduralną w postaci odformalizowania czynności odnoszących się do 

procesu uprawdopodobnienia. Na skutek tego należy jednoznacznie 

stwierdzić, iż wprowadzenie w art. 58 § 1 k.p.a. wymogu 

uprawdopodobnienia nie oznacza wyłączenia zasady prawdy obiektywnej 

czy obowiązywania ograniczeń dowodowych przewidzianych 

przepisami
29
. Z mechanizmu uprawdopodobnienia korzysta się bowiem  

w praktyce w sytuacji, w której wymóg przeprowadzenia postępowania 

dowodowego jest niemożliwy lub nie skutkowałby w żadnym wypadku 

osiągnięciem rezultatów adekwatnych do nakładów, wynikających  

z zastosowania mechanizmu udowodnienia
30
. W ocenie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego
31

 wskazać należy, że uprawdopodobnienie okolicz-

ności, na skutek których podmiot nie dotrzymał terminu, zastępuje 

konieczność przeprowadzenia formalnego dowodu, jednakże nie może 

być postrzegane jako gołosłowne wskazanie przez zainteresowanego 

powodu niedotrzymania danego terminu, chyba że powód ten jest 

                                                      
29
M. Iżykowski, Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowaniu 

cywilnym, „Nowe Prawo” 1980, nr 3, s. 74-79. 
30

 A. Hanusz, Uprawdopodobnienie, jako środek zastępczy dowodu, „Przegląd 

Podatkowy” 2004, nr 3, s. 47. 
31

 Wyrok NSA, 23 kwietnia 2008 r., II OSK 472/07, Legalis. 
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powszechnie znany
32

. Pogląd ten jest powszechny w orzecznictwie woje-

wódzkich sądów administracyjnych
33

.  

Siedmiodniowy termin na złożenie wniosku 

 Kolejną, niezbędną w celu skutecznego przywrócenia 

uchybionego terminu przesłanką, jest konieczność dotrzymania przez 

zainteresowanego terminu na wniesienie wniosku o przywrócenie 

uchybionego terminu. Termin ten został wskazany explicite w treści  

art. 58 § 2 k.p.a. i wynosi siedem dni od dnia ustania przyczyny 

uchybienia terminu. Termin ten, mimo iż jest terminem ustawowym 

procesowym, ma walor terminu podlegającego przedawnieniu i jako taki 

jest terminem nieprzywracalnym
34
, co wynika z brzmienia art. 58 § 3 

k.p.a. Wobec tego należy stwierdzić, że termin ten jest terminem 

prekluzyjnym
35

. 

 Bieg terminu siedmiodniowego na złożenie wniosku  

w przedmiocie przywrócenia uchybionego terminu rozpoczyna się wraz  

z ustaniem okoliczności powodującej brak dochowania przez podmiot 

terminu do dokonania konkretnej czynności. Konstrukcja przyjęta  

w świetle art. 58 § 2 k.p.a. wskazuje, iż możliwość przywrócenia 

uchybionego terminu ograniczona jest poprzez wprowadzenie przez 

ustawodawcę warunku, zgodnie z którym aby złożenie wniosku mogło 

wywołać jakikolwiek skutek (oczywiście przy uwzględnieniu że 

zainteresowany wykaże zaistnienie pozostałych przesłanek), musi on być 

złożony nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia przyczyny 

uchybienia temu terminowi. Tym samym można z literalnego brzmienia 

tego przepisu wywnioskować, iż zainteresowany może wystąpić z wnio-

skiem do właściwego organu również w obliczu braku ustania okolicz-

ności uniemożliwiającej dokonanie konkretnej czynności
36

. Ponadto 

                                                      
32

 Wyrok WSA w Gliwicach, 28 marca 2019 r., IV SA/Gl 1064/18, LEX nr 

2650983. 
33

 Wyrok NSA, 14 maja 1998 r., IV SA 1153/96, Lex nr 45537; wyrok NSA, 16 

września 2008 r., II OSK 1032/07, Legalis. 
34

Wyrok NSA, 3 czerwca 2009 r., II OSK 917/08, Legalis; wyrok NSA, 12 maja 

2009 r., I OSK 907/08, Legalis; wyrok NSA, 12 maja 2009 r., I OSK 908/08; 

Legalis. 
35

Wyrok NSA, 8 lutego 2001 r., III SA 551/00, LEX nr 47458; wyrok WSA  

w Gdańsku, 14 grudnia 2017 r., II SA/Gd 461/17, LEX nr 2417753; wyrok WSA 

w Szczecinie, 22 października 2014 r., I SA/Sz 663/14, LEX nr 1574940. 
36
Wyrok NSA, 6 października 2009 r., II OSK 857/09, Legalis; odmiennie: 

wyrok WSA w Rzeszowie, 24 stycznia 2007 r., II SA/Rz 736/06, Legalis. 
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zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego
37

, jak 

również w świetle poglądów wyrażanych przez przedstawicieli 

doktryny
38

 wskazuje się również, że za datę, od której należy liczyć bieg 

terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu jest także data 

uzyskania przez podmiot zainteresowany informacji o zdarzeniu 

inicjującym odliczanie terminu siedmiu dni na złożenie wniosku
39

. 

Wobec tego należy stwierdzić, iż w obliczu sytuacji, w której podmiot nie 

wiedział o uchybieniu terminu i działał z subiektywnym przekonaniem,  

iż dokonał czynności bez uchybienia terminowi, to termin na złożenie 

wniosku w przedmiocie przywrócenia tego terminu rozpoczyna się od 

momentu uzyskania przez ten podmiot wiedzy, iż dana czynność została 

dokonana z uchybieniem terminu.  

 Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w doktrynie spełnienie 

przez podmiot zainteresowany warunku złożenia wniosku w przedmiocie 

przywrócenia uchybionego terminu w terminie siedmiodniowym od 

momentu ustania okoliczności uniemożliwiających dopełnienie czynności 

w terminie, stanowi podstawowy wymóg względem pozostałych 

przesłanek. W tym zakresie należy stwierdzić, że przedmiotowa 

bazowość warunku złożenia wniosku w terminie do tego przewidzianym 

w treści art. 58 § 2 zdanie pierwsze k.p.a. przejawia się w okoliczności, iż 

niedochowanie tego terminu zawsze skutkuje brakiem uwzględnienia 

wniosku, co oznacza, że w ogólności nie dochodzi do badania przez 

organ pozostałych, merytorycznych przesłanek umożliwiających 

zastosowanie instytucji przywrócenia uchybionego terminu. Kluczowym 

jest także to, że siedmiodniowy termin na złożenie prośby o przywrócenie 

terminu jest terminem nieprzywracalnym
40
. Warto wskazać, iż niezło-

żenie wniosku o przywrócenie terminu w piśmie wniesionym  

z uchybieniem terminu, dopełniającym spóźnionej czynności nie stanowi 

braku formalnego, i jako taki nie wymaga wezwania przez organ strony 

do jego uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 k.p.a. Jednakże, za brak 

                                                      
37

 Wyrok NSA, 24 marca 1999 r., sygn. akt SA/Gd 1664/98, LEX nr 38681; 

wyrok NSA, 10 marca 2000 r., sygn. akt I SA/Lu 1524/98, LEX nr 42915; wyrok 

NSA, 24 kwietnia 2014 r., II GSK 334/13, LEX nr 1481783. 
38

 M. Wierzbowski, [w:] A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, Kodeks 

postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do  

art. 58 k.p.a., Legalis/el. 
39

 Wyrok NSA, 29 stycznia 2020 r., II OSK 3566/19, LEX nr 2775503. 
40

Wyrok NSA, 26 lipca 2017 r., I OSK 1992/15, LEX nr 2335078; wyrok WSA 

w Rzeszowie, 21 maja 2019 r., II SA/Rz 85/19, LEX nr 2689505; wyrok WSA  

w Łodzi, 15 marca 2019 r., III SA/Łd 51/19, LEX nr 2648482. 
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formalny uznaje się w judykaturze brak wskazania daty, od której liczony 

jest siedmiodniowy termin na złożenie prośby o przywrócenie terminu
41

. 

Co istotne, data ta podlega ocenie organu rozpoznającego wniosek  

o przywrócenie terminu z perspektywy ustalenia czy przeszkoda 

uniemożliwiająca dokonanie czynności w terminie ustała, w dniu  

w którym w ocenie pomiotu zainteresowanego ona ustała, czy jednak 

podmiot nie dotrzymał terminu z art. 58 § 2 zdanie pierwsze k.p.a.
42

 

Jednocześnie, w doktrynie podnoszona jest kwestia, iż podmiot 

zainteresowany, składając wniosek w przedmiocie przywrócenia 

uchybionego terminu, powinien w treści tego pisma wskazać fakt,  

z którego można wywnioskować, iż wniosek ten jest składany przez 

zainteresowanego z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 58 § 2 

k.p.a.
43

 

Dokonanie czynności wraz ze złożeniem wniosku 

 Zamykającą przesłanką warunkującą możliwość przywrócenia 

uchybionego terminu, o który mowa w treści art. 15zzs ust. 4 ustawy 

względem czynności podlegających dokonaniu na gruncie postępowania 

administracyjnego, wskazaną w treści art. 58 § 2 zdanie drugie k.p.a. jest 

dopełnienie czynności, dla której wyznaczony był uchybiony przez 

podmiot termin, bez oczekiwania na przywrócenie tego terminu przez 

organ
44

. Ratio tego rozwiązania leży w dążeniu do realizacji na gruncie 

postępowania administracyjnego założenia (o ile organ pozytywnie 

rozpatrzy wniosek z art. 58 k.p.a.), że do uchybienia terminowi na 

dokonanie określonej czynności w ogólności nie doszło
45

. 

 W doktrynie wskazuje się przy tym, iż dokonanie czynności wraz 

ze złożeniem wniosku o przywrócenie uchybionego terminu, nie musi de 

                                                      
41

 Wyrok WSA w Rzeszowie, 7 lutego 2019 r., I SA/Rz 1211/18, LEX nr 

2631636. 
42

 Wyrok WSA w Warszawie, 17 sierpnia 2006 r., VI SA/Wa 783/06, LEX nr 

276569. 
43

 M. Wierzbowski, [w:] A. Wiktorowska, M. Wierzbowski (red.), op. cit., 

komentarz do art. 58 k.p.a., Legalis/el.; R. Stankiewicz, [w:] R. Hauser,  

M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, 

Warszawa 2018, komentarz do art. 58 k.p.a., Legalis/el. 
44

 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Warszawa 2019, komentarz do art. 58 k.p.a., Legalis/el. 
45

 M. Brunka, [w:] T. Maciejewski, J. Gierszewski, M. Brunka, Z problemów 

administracji: wybrane zagadnienia z administracji publicznej, Chojnice 2012, 

 s. 134. 
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facto nastąpić w tym samym momencie. A zatem, dokonanie czynności 

procesowej objętej uchybieniem nie musi być równoznaczne z chwilą 

wniesienia wniosku, o którym mowa w art. 58 k.p.a.
46

 W tym kontekście 

warto wskazać, iż sytuacja, w której podmiot zainteresowany wpierw 

wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu, a następnie – co jednak 

istotne bez uchybienia terminowi siedmiu dniu od momentu powzięcia 

wiedzy lub ustania okoliczności uniemożliwiających wykonanie 

czynności – dokona czynności, dla której był ustanowiony termin, należy 

określić jako poprawną i skutkującą (przy założeniu spełnienia 

pozostałych przesłanek) wydaniem przez organ postanowienia  

o przywróceniu terminu. Na gruncie orzecznictwa sądów 

administracyjnych można spotkać się również z poglądem, jakoby 

skuteczne było także działanie odwrotne, tj. podmiot zainteresowany 

najpierw dokona czynności objętej uchybieniem, a następnie – ale 

również z zachowaniem terminu siedmiodniowego, o którym mowa  

w art. 58 §2 zdanie pierwsze k.p.a. – wystąpi z prośbą o przywrócenie 

uchybionego terminu.  

 Z perspektywy proceduralnej, warto nadmienić, że w ramach 

postępowania mającego na celu wydanie przez organ postanowienia  

o odmowie albo przywróceniu uchybionego terminu, nie dochodzi  

w jakimkolwiek przypadku do merytorycznego rozpoznania pisma
47
, któ-

re wnosi strona wnosi strona wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy, czy w przypadku odwołania od decyzji – organ nie bada 

jednocześnie decyzji administracyjnej pod kątem jej ewentualnych 

uchybień. Wynika to z okoliczności, iż instytucję przywrócenia 

uchybionego terminu należy uznać za mającą walor jedynie procesowy
48

. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że wydanie przez organ administracji 

publicznej postanowienia o przywróceniu uchybionego terminu 

aktualizuje w tej ostatniej sytuacji poddanie decyzji administracyjnej 

kontroli instancyjnej, zarówno z perspektywy zgodności z przepisami 

                                                      
46

 M. Wierzbowski, [w:] A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, op. cit., komentarz 

do art. 58 k.p.a., Legalis/el.; R. Stankiewicz [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski 

(red.), op. cit., komentarz do art. 58 k.p.a., Legalis/el.  
47

 M. Bogusz, Sprawiedliwość a termin procesowy w postępowaniu 

administracyjnym i sądowoadministracyjnym, „Gdańskie Studia Prawnicze”,  

t. XXXV, 2016, s. 99. 
48
Wyrok WSA w Warszawie, 23 października 2019 r., II SA/Wa 631/19, 

Legalis; wyrok WSA w Krakowie, 4 czerwca 2019 r., III SA/Kr 232/19, Legalis. 
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prawa materialnego, jak również z punktu poprawności 

formalnoprawnej
49

.  

 Z perspektywy praktycznego stosowania instytucji przywrócenia 

uchybionego terminu przez podmioty zainteresowane należy zaznaczyć, 

iż na gruncie proceduralnego prawa materialnego w wielu przypadkach 

wyodrębnienie wniosku o przywrócenie tego terminu od czynności,  

o której mowa w art. 58 § 2 zdanie drugie k.p.a. może być 

problematyczne. W tym kontekście, należy przede wszystkim uwzględnić 

cel wprowadzenia przez prawodawcę instytucji przywrócenia 

uchybionego terminu, jakim jest ochrona interesów podmiotu 

zainteresowanego w ramach prowadzonego postępowania 

administracyjnego. Wobec tego za wskazane należy uznać jakoby organ 

administracji w obliczu wystąpienia rozbieżności w zakresie uznania 

danego pisma za jednocześnie spełniające wymogi posiadania waloru 

prośby o przywrócenie terminu, jak również dokonania określonej 

czynności, o której mowa w art. 58 § 2 zdanie drugie k.p.a., organ ten 

(jak wskazuje się w doktrynie) powinien rozstrzygać je in favorem 

ochrony sfer praw i interesów podmiotu zainteresowanego
50

. Konsekwen-

cją takiego stanu jest przyjęcie, iż niezłożenie przez stronę odrębnego 

pisma obok odwołania, nie może być w jakikolwiek przypadku 

poczytywane za brak równoczesnego złożenia wniosku o przywrócenie 

terminu do dokonania tejże czynności
51

.  

Podsumowanie 

 Zmaterializowanie się na gruncie proceduralnego prawa 

administracyjnego przypadków, w których organ administracji publicznej 

(czy sąd – na gruncie postępowania sądowoadministracyjnego) zarządził 

bieg terminu, stosownie do brzmienia art. 15zzs ust. 4 ustawy (tj. w trybie 

nieznajdującym zastosowania w szczególności do postępowań,  

w stosunku do których ustawa explicite wyłącza stosowanie art. 15zzs 

ust. 1 ustawy), jak również termin wyznaczony w ten sposób nie został 

dochowany przez podmiot zainteresowany, pozwala na przyjęcie,  

iż stosowanie mogą znaleźć przepisy regulacji k.p.a. umożliwiające 

                                                      
49

Wyrok NSA, 7 maja 2008 r., I OSK 757/07, LEX nr 506746. 
50

 Wyrok WSA w Rzeszowie, 21 maja 2019 r., II SA/Rz 85/19, LEX nr 

2689505. 
51
Uchwała NSA, 21 kwietnia 2009 r., II FPS 9/08, Lex nr 488737; wyrok NSA, 

21 stycznia 2020 r., I FSK 1783/17, LEX nr 2825585; wyrok NSA, 4 grudnia 

2019 r., I OSK 3332/18, LEX nr 2763190. 
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zastosowanie instytucji przywrócenia uchybionego terminu. Wskazać 

bowiem należy w pierwszej kolejności, iż takie działanie uprawnione jest 

z uwagi na okoliczność, iż przepisy ustawy jako lex specialis wyłączają 

niejako stosowanie lex generali (w postaci ustawy k.p.a.) w odniesieniu 

do uregulowanych tamże kwestii. Wobec braku jednoznacznego 

wskazania w treści ustawy o możliwości stosowania przepisów art. 58-60 

k.p.a., jak również braku ujęcia w treści odrębnej instytucji mającej 

zastosowanie wobec uchybienia terminu wskazanego w trybie art. 15zzs 

ust. 4 ustawy, należy wskazać, że zastosowanie powinna znaleźć ustawa 

k.p.a. – w postaci umożliwienia podmiotowi zainteresowanemu ochronę 

jego sfery interesów poprzez możliwość złożenia wniosku z art. 58 k.p.a. 

Warto także podkreślić, że instytucja z art. 58-60 k.p.a. znajdzie 

zastosowanie wyłącznie na gruncie postępowania administracyjnego,  

w obszarze postępowania sądowoadmisnitracyjnego – będą to 

odpowiednio art. 85-89 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a wobec terminów 

procesowych wskazanych w treści proceduralnego prawa cywilnego – 

przepisy z art. 167-172 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks 

postępowania cywilnego
52

. 
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Abstrakt  
 Ogłoszenie z powodu COVID-19 stanu epidemii na obszarze 

naszego kraju ma zasadnicze znaczenie dla postępowania 

sądowoadministracyjnego, bowiem przyjęte rozwiązania ustawowe 

regulują zagadnienia procesowe, głównie dotyczące biegu terminów 

procesowych w czasie stanu epidemii oraz wyłączenia przeprowadzania 

rozpraw.  

 Celem pracy jest dokonanie analizy skutków wywołanych 

wprowadzeniem stanu epidemii z powodu COVID-19 w postępowaniu 

przed sądem administracyjnym.   

 W pracy zostały przedstawione kwestie związane ze 

wstrzymaniem rozpoczęcia i zawieszenia rozpoczętego biegu terminów 

procesowych, wyłączeniem rozpraw i rozpoznawania spraw w trybie 

uproszczonym. W dalszej części omówiono problemy związane ze 

wznowieniem biegu terminów. 

Słowa kluczowe:  

stan epidemii, postępowanie sądowoadministracyjne, bieg terminów, 

terminy procesowe, wznowienie biegu terminów 

Abstract  

 The announcement due to COVID-19 of the state of the epidemic 

in our country is of fundamental importance for administrative court 

proceedings, as the adopted statutory solutions regulate procedural issues, 
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mainly regarding the running of procedural deadlines during the epidemic 

status and exclusion of conducting hearings. 

Key words:  

epidemic status, administrative court proceedings, time limits, procedural 

deadlines, resumption of time limits 

 

1. Wstęp  

 W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w dniu  

14 marca 2020 roku w Polsce został ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego
1
, a w dniu 20 marca 2020 roku ogłoszono stan epidemii

2
. 

Ogłoszenie stanu epidemii ma zasadnicze znaczenie również dla 

postępowania sądowoadministracyjnego. W treści art. 15zzs ust. 1 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 roku
3
, wprowadzonego ustawą z dnia 31 marca 2020 

roku
4
 wskazano, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wstrzymaniu uległy terminy 

procesowe. 

 Z uzasadnienia ustawy z dnia 31 marca 2020 roku wynika,  

że celem zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest 

zapewnienie możliwości sprawowania przez sądy, w tym wojewódzkie 

sądy administracyjne wymiaru sprawiedliwości w określonych 

                                                      
1

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 III 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego (Dz. U. poz. 433 ze zm.).  
2

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 III 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 

491). 
3
 Ustawa z dnia 2 III 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.; 

dalej jako „ustawa o COVID-19”). 
4

 Ustawa z dnia 31 III 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568; dalej jako „tarcza 

antykryzysowa 1.0”). 
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kategoriach spraw pilnych, wymagających bezwzględnego rozpoznania, 

także w przypadkach, gdy sąd miejscowo właściwy całkowicie zaniecha 

jakichkolwiek czynności z powodu COVID-19 - choćby w przypadku 

konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub 

pracowników sądu. Zaproponowano w tym zakresie następujące 

rozwiązania: 

 powierzenie wykonywania niecierpiących zwłoki zadań  

z zakresu wymiaru sprawiedliwości innemu sądowi, 

 uproszczony tryb delegowania sędziów do innego sądu, w celu 

umożliwienia wsparcia sądu, który rozpoznaje sprawy pilne, 

zarówno własne, jak i powierzone w trybie odrębnym,  

ale w niedostatecznej obsadzie
5
. 

2. Bieg terminów sądowoadministracyjnych w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

 Jak już wspomniano we wstępie, zgodnie brzmieniem z art. 15zzs 

ust. 1 ustawy o COVID-19, dodanym ustawą z dnia 31 marca 2020 roku 

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, bieg 

terminów procesowych, a także we wszelkich innych postępowaniach 

prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 

ulega zawieszeniu na ten okres. Z przepisu tego wynika zatem 

wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminów procesowych i zawieszenie 

rozpoczętego biegu terminów procesowych. 

 Zgodnie z treścią art. 15zzr ust. 1 ustawy o COVID-19, w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami 

prawa administracyjnego terminów: 

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony 

prawnej przed sądem lub organem; 

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa  

i obowiązki; 

3) przedawnienia; 

                                                      
5
 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zob. 

druk sejmowy nr 299). 
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4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw 

rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie 

w opóźnienie; 

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki 

dla strony; 

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne 

podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które 

powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także 

terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków 

wynikających z przepisów o ich ustroju 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

 Terminy procesowe, o którym mowa w art. 15zzs ust. 1 ustawy  

o COVID-19 uległy zawieszeniu, czyli nie rozpoczęły biegu. 

Jednocześnie należy pamiętać, że zawieszenie terminu procesowego nie 

jest tożsame z zawieszeniem postępowania. 

 W doktrynie terminy dzieli się na terminy materialne  

i procesowe. Terminem prawa materialnego jest czas, w którym może 

nastąpić ukształtowanie praw i obowiązków jednostki w formie 

autorytatywnej konkretyzacji prawa materialnego lub bezpośrednio  

z mocy prawa
6
. Przez pojęcie termin procesowy w postępowaniu sądo-

woadministracyjnym należy rozumieć czas, w którym ma lub może być 

podjęta w ramach tego postępowania pewna czynność, która wywołuje 

określone skutki procesowe
7
. Różnica między terminami materialnymi  

i procesowymi sprowadza się do skutków prawnych ich uchybienia. 

Uchybienie terminu materialnego prowadzi do wygaśnięcia praw lub 

obowiązków o charakterze materialnoprawnym lub wywołuje skutek 

prawny materialnej trwałości ukształtowanych praw przez wyłączenie 

dopuszczalności uchylenia (zmiany) decyzji lub wyłączenie 

                                                      
6
 B. Adamiak, Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

[w:] Postępowanie administracyjne, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 

2008, s. 404; M. Masternak, Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Akta sprawy. Doręczenia i terminy, [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, 

red. M. Jaśkowiak, M. Masternak, E. Ochendowski, Warszawa 2007, s. 140-142. 
7
 H. Knysiak-Molczyk, Terminy, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2016, s. 425; B. Dauter, 

Terminy, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Komentarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Mendek, 

Warszawa 2009, s. 248.  
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dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji. Uchybienie terminu 

procesowego wywołuje z kolei skutek prawny w płaszczyźnie 

procesowej poprzez uzależnienie skuteczności procesowej od zachowania 

terminu. Bezskuteczność czynności procesowej może prowadzić do 

zamknięcia drogi sądowej
8
.  

 W ramach postępowania sądowoadministracyjnego można 

wyróżnić, według kryterium sposobu wyznaczania terminu – terminy 

ustawowe i sądowe.  Przez pojęcie termin ustawowy rozumie się termin, 

którego długość została określona i wskazana przez ustawodawcę  

w treści ustawy lub aktu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy 

i który nie może być przez sąd administracyjny ani skrócony, ani 

wydłużony. Termin sądowy to termin, który został wyznaczony przez sąd 

administracyjny lub przez przewodniczącego
9
. 

 Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego 

(termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie 

postanowienia lub zarządzenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie  

z urzędu - od jego doręczenia (art. 82 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
10

. 

 Terminy ustawowe, w tym również terminy instrukcyjne, nie 

mogą być przedłużane ani skracane. Terminy sądowe mogą być 

przedłużane z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem 

terminu, a także skracane, ale wyłącznie na wniosek strony. Spóźniony 

wniosek o przedłużenie terminu można potraktować jako wniosek o jego 

przywrócenie. Spóźniony wniosek o skrócenie terminu jest 

bezprzedmiotowy. Przedłużenie terminu może nastąpić wyłącznie  

z ważnej przyczyny. Zgodnie z art. 84 p.p.s.a. o przedłużeniu lub 

skróceniu terminu rozstrzyga przewodniczący. Mimo że wykładnia 

językowa nie daje podstaw do dokonania tej czynności przez sąd,  

to wykładnia systemowa i argumentacja a minori ad maius pozwala 

przyjąć, że przedłużenia lub skrócenia terminu sądowego może dokonać 

                                                      
8
 B. Adamiak, Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 

[w:] Postępowanie administracyjne, red. B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 

2008, s. 404-405. 
9
 M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda, Terminy, [w:] Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi. Komentarz,  red. R. Hauser, M. Wierzbowski, 

Warszawa 2017, s. 502. 
10

 Ustawa z dnia 30 VIII 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. 2019, poz. 2325 ze zm.; dalej jako „p.p.s.a.”). 
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również sąd. O wyznaczeniu terminu sądowego albo jego przedłużeniu 

lub skróceniu sąd rozstrzyga postanowieniem na posiedzeniu jawnym, 

poza rozprawą zaś – przewodniczący zarządzeniem. Ze względu na 

zasadę szybkości postępowania, istotę omawianej materii, a przede 

wszystkim charakteru czynności procesowych, do których termin sądowy 

ma zastosowanie, w praktyce o ich stosowaniu będzie decydował 

przewodniczący lub w jego zastępstwie sędzia sprawozdawca
11

. 

 Celem regulacji przewidzianej w art. 15zzs ust. 1 ustawy  

o COVID-19 było wstrzymanie terminów procesowych, w znaczeniu 

podobnym do nadawanego mu na gruncie procedury cywilnej. A zatem 

odnosi się je jedynie do stron i szeroko pojętych uczestników 

postępowania, a nie do sądu
12

.  

 Odnosząc się do instytucji zawieszenia postępowania 

sądowoadministracyjnego wyjaśnić należy, że jest następstwem 

wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie. Przeszkoda 

ta ma charakter usuwalny, przemijający
13

. 

 W razie zawieszenia postępowania sprawa jest zawisła, 

wstrzymany jest natomiast tok postępowania i poza czynnościami, które 

mają na celu podjęcie postępowania albo wstrzymanie wykonania aktu 

lub czynności, nie są podejmowane żadne czynności procesowe. Celem 

zawieszenia jest zabezpieczenie prawidłowości postępowania, ochrona 

interesów stron i uczestników postępowania. W postępowaniu 

sądowoadministracyjnym wyróżnia się zawieszenie z mocy prawa –  

art. 123 p.p.s.a., zawieszenie obligatoryjne z urzędu – art. 124 p.p.s.a., 

zawieszenie na zgodny wniosek stron – art. 126 p.p.s.a.
14

  

 W wypadku zawieszenia postępowania bieg terminów 

procesowych, co do zasady ulega przerwaniu. Oznacza to, że po podjęciu 

postępowania terminy te biegną od początku, niezależnie od tego, jaka 

część terminu upłynęła przed zawieszeniem postępowania. Jednocześnie 

przerwanie biegu terminów procesowych w razie zawieszenia 

                                                      
11

 B. Dauter, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, LEX 2018. 
12

 J. Bodio, Komentarz do art. 164 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz aktualizowany, red. A. Jakubecki, LEX 2019. 
13

 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 

r., sygn. akt II OZ 927/13, LEX nr 1438668. 
14

 M. Jagielska, A. Wiktorowska, K. Wojciechowska, Zawieszenie i podjęcie 

postępowania, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Komentarz,  red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 589. 
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postępowania należy odróżnić od zawieszenia biegu terminów 

procesowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Po podjęciu postępowania 

terminy procesowe biegną od początku, po odwołaniu zaś stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 terminy procesowe biegną dalej. 

 Wprowadzenie regulacji dotyczącej wstrzymania biegu terminów 

była skutkiem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii. Treść art. 15zzs ust. 1 ustawy o zwalczaniu COVID-19 stanowi 

o „okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19”. Każdy ze wskazanych stanów 

ogłaszany jest na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
15

.  

W przepisie art. 15zzs ust. 1, zamieszczono sformułowanie „stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID”. Wskazuje to na okoliczność, że rozwiązania te będą posiadały 

epizodyczny charakter. Stan epidemii z formalnego punktu widzenia 

zakończy się dopiero z chwilą wejścia w życie rozporządzenia 

odwołującego go. W związku z powyższym należały stwierdzić, że stan 

zawieszenia biegu terminów, czy też stan nierozpoczynania biegu 

nowych terminów będzie trwał do chwili wejścia w życie rozporządzenia 

odwołującego stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego. 

Ustawodawca jednak postanowił zmienić powyższe założenie i - mimo 

braku odwołania jednego ze stanów wprowadzanych na podstawie art. 46 

ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi - obecnie już usunięto te nadzwyczajne 

regulacje skutkujące wstrzymanie biegów terminów proceduralnych
16

. 

 Jednocześnie należy mieć na uwadze, że art. 15zzs ust. 1 pkt 1 

ustawy o COVID-19 stosowany był w postępowaniach przed sądami 

administracyjnymi, zarówno w tych sprawach, które zostały wszczęte 

przed wejściem w życie przepisu, zatem od dnia 31 marca 2020 roku, jak 

również w sprawach wszczętych później.  

                                                      
15

 Dz.U. 2019, poz. 1239 ze zm. 
16

 R. Stankiewicz, Terminy w Kodeksie postępowania administracyjnego po 

uchyleniu art. 15 zzs w treści tarczy antykryzysowej 3.0, Ośrodek Badań, 

Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, www.obsil.pl., dostęp 

6.06.2020. 
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 W ustawie z dnia 31 marca 2020 roku zawarte zostały również 

wyłączenia od stosowania regulacji wynikających z art. 15zzs ust. 1 pkt 

1. Stosownie do treści art. 15zzt, art. 15zzs ust. 1 nie ma zastosowania do 

terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

ani w sprawach których na mocy zarządzenia prezesa sądu rozpoznaje się 

jako sprawy pilne.  

 W dniu 16 maja 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 

2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-21
17
. Zasadniczą 

zmianą, która została wprowadzona jest uchylenie art. 15zzs ustawy  

o zwalczaniu COVID-19. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że 

uchylenie art. 15zzs ma „charakter porządkujący”
18

.  

 Zgodnie z art. 68 ust. 6 tarczy antykryzysowej 3.0 terminy  

w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy o COVID-19,  

a których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, rozpoczynają 

bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Stosownie do 

treści art. 68 ust. 7 tarczy antykryzysowej 3.0 terminy w postępowaniach, 

o których mowa w art. 15zzs, których bieg uległ zawieszeniu, biegną 

dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.  

 Reasumując stwierdzić należy, że wstrzymane terminy 

proceduralne rozpoczęły bieg lub będą kontynuowały swój bieg od dnia 

24 maja 2020 roku Wraz z uchyleniem art. 15zzs ustawy o zwalczaniu 

COVID-19 powstała sytuacja, w której terminy rozpoczynające bieg  

w dniu 16 maja 2020 roku lub po nim, będą biegły tak jak przed 

wejściem w życie z dnia 31 marca 2020 roku A zatem, terminy 

postępowania, które nie rozpoczęły biegu w momencie wejścia w życie 

art. 15zzs, rozpoczynają bieg z dniem 24 maja 2020 roku, zaś terminy 

proceduralne, których bieg uległ wstrzymaniu, biegną dalej od dnia  

24 maja 2020 roku W tym ostatnim przypadku, część terminu, która już 

upłynęła przed dniem 31 marca 2020 roku powinna być uwzględniana 

przy jego obliczaniu. Terminy nie biegną więc od nowa, ale od tego 

momentu, kiedy faktycznie zostały przerwane. 

                                                      
17

 Dz. U. 2020, poz. 875; dalej jako „tarcza antykryzysowa 3.0”. 
18

 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zob. 

druk sejmowy nr 344). 
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 Wyjaśnić należy, że dzień 23 maja 2020 roku przypada na 

sobotę, a następny, czyli dzień 24 maja to niedziela, a zatem są to dni 

wolne od pracy. Powyższe nie ma znaczenia dla rozpoczęcie biegu wyżej 

wskazanych terminów. Z treści art. 83 § 2 p.p.s.a. wynika, że jeżeli 

ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub 

dniach wolnych od pracy.  

 Uchylenie z dniem 16 maja 2020 roku art. 15zzs ust. 7 ustawy  

o zwalczaniu COVID-19 nie wpływa na skuteczność czynności stron  

i organu dokonanych po tej dacie. Problem stanowi charakter czynności 

dokonanych po dniu 16 maja 2020 roku a przed dniem 24 maja 2020 

roku, czyli w okresie pomiędzy uchyleniem art. 15zzs a wznowieniem 

biegu terminu. W tym okresie bowiem nie obowiązuje przepis 

stanowiący o skuteczności czynności stron i innych uczestników. Wydaje 

się, że w takiej sytuacji należy przyjąć, iż jeżeli strona dokonała 

czynności pomiędzy 16 maja 2020 roku a 24 maja 2020 roku,  

to czynność taka będzie skuteczna
19

. 

3. Posiedzenia jawne i rozprawy sądu w okresie stanu epidemii  

z powodu COVID-19 

 Zgodnie z treścią art. 15zzs ust. 6 ustawy o COVID-19 w okresie 

stanu epidemii nie przeprowadza się posiedzeń jawnych. W tym okresie 

nie odbywają się rozprawy. W sprawach pilnych, o których mowa  

w art. 14a ust. 4 ustawy o COVID-19 oraz w sprawach rozpoznawanych 

jako pilne (art. 14a ust. 9 ustawy o COVID-19) sąd może dokonywać 

czynności należących do jego kompetencji na posiedzeniu jawnym. 

Rozpoznanie tych spraw może zatem nastąpić na rozprawie.  

 Podkreślić należy, że w okresie stanu epidemii z powodu 

COVID-19 nie ma ograniczeń dotyczących przeprowadzania posiedzeń 

niejawnych.  

 Jednocześnie zauważyć należy, że zgodnie z treścią art. 120 

p.p.s.a. sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym na 

posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów. 

                                                      
19

 R. Stankiewicz, Terminy w Kodeksie postępowania administracyjnego po 

uchyleniu art. 15 zzs w treści tarczy antykryzysowej 3.0, Ośrodek Badań, 

Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, www.obsil.pl., dostęp 

6.06.2020. 
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 Istotą postępowania uproszczonego jest brak przeprowadzania 

rozprawy. Rozpoznawanie sprawy na posiedzeniu niejawnym stanowi 

wyjątek od konstytucyjnej zasady jawności postępowania sądowego, 

zawartej w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej
20

 i powtórzonej w art. 10 

p.p.s.a. Powyższy wyjątek nie powoduje żadnego zagrożenia dla strony, 

ponieważ przesądzają o tym przesłanki umożliwiające skierowanie 

sprawy do trybu uproszczonego, zawarte w art. 119 p.p.s.a. Zgodnie  

z tym przepisem sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, 

jeżeli: 

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności,  

o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały 

z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia 

postępowania; 

2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania  

w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie 

czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda 

przeprowadzenia rozprawy; 

3) przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu 

administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące 

postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co 

do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu 

egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 

4) przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania; 

5) decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym,  

o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 k.p.a. 

 Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym ma tę samą moc,  

co wyrok wydany na rozprawie. Odpis sentencji wyroku, a w przypadku 

sporządzenia uzasadnienia z urzędu, odpis sentencji wyroku wraz  

z uzasadnieniem doręcza się wszystkim stronom. W sprawach, w których 

oddalono skargę, uzasadnienie wyroku jest sporządzane na wniosek 

strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia sentencji 

wyroku. Zgodnie z art. 142 § 2 p.p.s.a. w takiej sytuacji odpis wyroku  

z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła wniosek. Od 

                                                      
20

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. nr 78, 

poz.483); dalej jako: „Konstytucja RP”. 
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chwili podpisania sentencji wyroku sąd jest związany wydanym na 

posiedzeniu niejawnym wyrokiem (art. 144 p.p.s.a.)
21

.   

 Na stronach internetowych wojewódzkich sądów 

administracyjnych zamieszczane były komunikaty informujące  

o odwołaniu rozpraw, w których informowano również o treści art. 119  

§ 2 p.p.s.a. i możliwości składania wniosków o skierowanie sprawy do 

rozpoznania w trybie uproszczonym, za pośrednictwem operatorów 

pocztowych lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy  

e-PUAP. 

4. Wnioski 

 Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID-19 we wszystkich 

toczących się sprawach, zarówno wszczętych przed wejściem w życie 

przepisu, jak i w sprawach wszczętych później bieg terminów 

procesowych nie rozpoczął się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu na ten 

okres. Jednocześnie należy zauważyć, że wstrzymanie biegu terminów 

procesowych nie oznacza konieczności wstrzymania czynności przez sąd. 

Ograniczenia w zakresie możliwości podejmowania czynności dotyczyły 

tylko rozpraw i innych posiedzeń jawnych, które nie należały do spraw 

pilnych. Sądy administracyjne nadal rozpoznawały sprawy na 

posiedzeniach niejawnych.  

 Podkreślić należy również, że terminy procesowe, które upłynęły 

przed dniem wejścia w życie tarczy przeciwkryzysowej 1.0, nie można 

przywrócić, nawet w sytuacji gdy koniec terminu do dokonania 

czynności przypadał na okres, w którym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązywał już stan zagrożenia epidemicznego. Jakkolwiek 

stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od dnia 14 marca 2020 

roku, stan epidemii od 20 marca 2020 roku, to przepis art. 15zzs wszedł 

w życie w dniu 31 marca 2020 roku i dopiero od tej daty nastąpił skutek 

zawieszający bieg terminu w przypadku terminów, które biegły oraz 

skutek wstrzymujący rozpoczęcie biegu terminów – w przypadku 

terminów, których bieg miał się rozpocząć. Ponieważ zaś ustawodawca 

nie wprowadził regulacji przejściowych nadających normie z art. 15zzs 

ust. 1 pkt 1 ustawy charakter retroaktywny, hipotezą art. 15zzs ust. 1 pkt 

1 ustawy objęte mogą być wyłącznie terminy, które biegły w chwili jego 

                                                      
21

 M. Jagielska, J. Jagielski, M. Cherka, Postępowanie mediacyjne i uproszczone, 

[w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,  

red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 587. 
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wejścia w życie (skutek zawieszający bieg terminu) oraz terminy, których 

bieg miał się dopiero rozpocząć (skutek wstrzymujący rozpoczęcie biegu 

terminu). Przepis z art. 15zzs ust. 1 pkt 1 ustawy w żadnym wypadku nie 

rodzi skutków w postaci ustawowego przywrócenia terminów, które 

upłynęły przed jego wejściem w życie
22

. 
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Administracyjne kary pieniężne nakładane podczas 

pandemii COVID-19 i ich relacja do sankcji karnych 

Administrative Fines Imposed During the COVID-19 Pandemic 

and Their Relationship to Criminal Sanctions 

 

Abstrakt  

 Niniejszy artykuł dotyczy problematyki kar pieniężnych 

nakładanych przez organy administracji publicznej za naruszenie 

obostrzeń wprowadzonych w związku z COVID-19. Celem pracy jest 

zbadanie charakteru kar pieniężnych, czy mają one charakter represyjny, 

a następnie przeanalizowanie regulacji w kontekście zasady ne bis in 

idem. 

Słowa kluczowe:  
administracyjna kara pieniężna, sankcja karna, kara grzywny, organ 

administracyjny, COVID-19, represyjność, proporcjonalność, ne bis in 

idem 

Abstrakt  

 This Article deals with the issue of fines imposed by public 

administrations for breach of restrictions imposed in connection with 

COVID-19. The purpose of the work is to examine the nature of fines, 

whether they are criminal sanctions, and then analyse the regulations in 

the context of the ne bis in idem principle. 

Key words:  

administrative fine, criminal sanction, fine, public administration, 

COVID-19, repressiveness, proportionality, ne bis in idem  
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1. Wstęp 

 Pandemia COVID-19
1
 jest niewątpliwie sytuacją nadzwyczajną 

wymagającą natychmiastowej reakcji władz państwowych, której celem 

jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w państwie, zostały 

wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy. Za nieprzestrzeganie 

wskazanych obostrzeń ustawodawca przewidział kary pieniężne. Z uwagi 

na przewidzianą wysokość tychże kar pojawiły się postulaty, iż sankcje te 

w istocie są sankcjami karnymi, a w związku z tym powinny zostać 

zapewnione odpowiednie gwarancje, których wybrana przez 

ustawodawcę procedura administracyjna nie przewiduje
2
.  

2. Sankcja administracyjna a sankcja karna 

 2.1. Pojęcie 

 Pod pojęciem sankcji prawnej w ogólności należy rozumieć 

„ujemne konsekwencje prawne, które powinny być zastosowane przez 

organy państwowe wobec adresata normy prawnej, którego zachowanie 

się było z nią niezgodne”
3
. Brak jest także definicji legalnej sankcji kar-

nej, czy administracyjnej. Sankcję karną definiuje się jako odpłatę za 

naruszenie dyspozycji normy prawa karnego
4
 (w tym miejscu należy pod-

kreślić, iż Autorka przyjmuje szerokie rozumienie prawa karnego, a więc 

w zakresie tym będzie się mieścić zarówno prawo karne sensu stricto, jak 

                                                      
1
 Choroba zakaźna wywołana wirusem SARS-CoV-2 (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

2 III 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), dalej 

„u.COVID-19”. 
2

 Strona Internetowa Projektu lawagainstpandemic UJ, 

https://lawagainstpandemic.uj.edu.pl/, „Administracyjne kary pieniężne jako 

narzędzie do walki z epidemią”, dostęp 12.06.2020; strona internetowa Rzecznika 

Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/, „Koronawirus. Uwagi RPO do 

specustawy o "tarczy antykryzysowej" dla Senatu”, dostęp 12.06.2020. 
3
 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/, dostęp 07.06.2020. 

4
 M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich 

wymierzania, Warszawa 2008, LEX 2.4. 
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również odpowiedzialność za wykroczenia
5
). Z kolei sankcję administra-

cyjną definiuje się jako wszelkie potencjalne dolegliwości przewidziane 

przez normę sankcjonującą dla podmiotów prawa administracyjnego, 

norma ta jest kierowana do organów władzy publicznej w przypadku nie-

zrealizowania postanowień normy przez podmiot zobowiązany
6
. Część 

doktryny zawęża to pojęcie do ujemnych skutków dla podmiotów 

niestosujących się do obowiązków wynikających z norm prawnych lub 

aktów stosowania prawa, nakładanych w drodze aktu stosowania prawa 

przez organ administracji publicznej
7
. Jednakże dla analizowanego za-

gadnienia spór ten nie ma większego znaczenia, gdyż każde ze stanowisk 

obejmuje swym zakresem administracyjne kary pieniężne. 

 2.2. Rodzaje 

 Sankcje karne różnicuje się ze względu na odpowiedzialność  

za przestępstwo oraz za wykroczenie. W przypadku odpowiedzialności  

za przestępstwo wyróżnia się karę grzywny, ograniczenia wolności oraz 

pozbawienia wolności (art. 32 k.k.)
8
. Z kolei w przypadku odpowie-

dzialności za wykroczenie będą to kary: aresztu, ograniczenia wolności, 

grzywny i nagany (art. 18 k.w.)
9
. 

 Brak jest katalogu ustawowego sankcji administracyjnych.  

Za Mirosławem Wincenciakiem należy wyróżnić administracyjne kary 

pieniężne, kary pieniężne w prawie antymonopolowym, sankcje 

egzekucyjne oraz sankcje pozbawienia bądź ograniczenia uprawnienia
10

. 

 W toku dalszych rozważań analizie zostaną poddane kara 

grzywny oraz administracyjna kary pieniężna, gdyż te sankcje są 

stosowane w przypadku naruszenia wprowadzonych obostrzeń. Należy 

                                                      
5

 M. Kidacka, Odpowiedzialność karna na tle innych rodzajów 

odpowiedzialności represyjnej, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2018, 

nr 2, s. 60. 
6

 E. Żelasko-Makowska, Sankcje administracyjne, „Przegląd Prawa 

Publicznego” 2017, nr 1, s. 94-95 i wskazana tam literatura. 
7
 Ibidem, s. 95; M. Wincenciak, op.cit., LEX 3.3. 

8
 Ustawa z dnia z dnia 6 VI 1997 roku - Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1950 

z późn. zm.), dalej „k.k.”. Należy wskazać, że art. 32 k.k. wyróżnia 3 rodzaje 

kary pozbawienia wolności: terminową, 25 lat oraz dożywotniego pozbawienia 

wolności. 
9
 Ustawa z dnia z dnia 20 V 1971 roku - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

821 z późn. zm.), dalej „k.w.”. 
10

 M. Wincenciak, op.cit., LEX 3.9. 
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wskazać, iż ustawodawca zdefiniował administracyjną karę pieniężną 

jako określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym, nakładaną 

przez organ administracji publicznej, w drodze decyzji, w następstwie 

naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo 

naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo 

jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
11

. W ni-

niejszej pracy ograniczono się do kar nakładanych na osoby fizyczne. 

 2.3. Różnice 

 Podstawowym kryterium różnicującym sankcje karne  

i administracyjne jest cel, który ma zostać osiągnięty poprzez 

zastosowanie sankcji. W przypadku sankcji administracyjnych jest to 

przede wszystkim prewencja - stymulowanie adresata nakazów 

administracyjnych do realizacji tych nakazów
12

. Z kolei celem sankcji 

karnej jest represja - odpłata za popełniony czyn zabroniony
13

. 

 Jako kryterium różnicujące wskazuje się również podmiot 

nakładający sankcję. W przypadku kar pieniężnych będzie to organ 

zobowiązany do zapewnienia przestrzegania norm sankcjonowanych 

(organ administracji publicznej), natomiast w przypadku kary grzywny - 

niezawisły, niezależny sąd
14

 (należy w tym miejscu zauważyć, że w przy-

padku wykroczeń grzywnę może nałożyć także policja w drodze mandatu 

karnego - art. 2 § 2 w związku z art. 95 k.p.s.w.
15

). 

 Nałożenie kary grzywny i jej wysokość są uzależnione nie tylko 

od spełnienia przesłanek zawartych w dyspozycji normy prawnej, lecz 

również od winy danej osoby
16

. Natomiast organ administracji publicznej 

wymierzając administracyjną karę pieniężną nie uwzględnia przesłanki 

zawinienia (brak jej wśród przesłanek wskazanych w art. 189d k.p.a.). 

 

                                                      
11

 Art. 189b ustawy z dnia 14 VI 1960 roku - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.), dalej „k.p.a.”. 
12

 M. Kidacka, op. cit., s. 66. 
13

 M. Wincenciak, op.cit., LEX 3.3. 
14

 D. K. Nowicki, S. Peszkowski, Kilka uwag o szczególnym charakterze 

administracyjnych kar pieniężnych [w:] Administracyjne kary pieniężne w 

demokratycznym państwie prawa, red. M. Błachucki, Warszawa 2015, s. 12. 
15

 Ustawa z dnia 24 VIII 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (t.j. Dz.U. 2020 poz. 729 z późn. zm.), dalej „k.p.s.w.”. 
16

 Wynika to z regulacji zawartych w art. 2 k.k. i art. 1 § 2 k.w. 
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3. Kary pieniężne wprowadzone w okresie pandemii COVID-19 

 W okresie pandemii COVID-19 zostały wprowadzone liczne 

obostrzenia, których celem było przeciwdziałanie chorobie zakaźnej 

COVID-19 (pod pojęciem „przeciwdziałania” ustawodawca rozumie 

wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym 

społeczno-gospodarczych, choroby - art. 2 ust. 2 u.COVID-19).  

By zapewnić posłuch normom prawnym wynikającym z obowiązujących 

przepisów prawa, konieczne jest wprowadzenie sankcji za 

nieprzestrzeganie norm. 

 Pierwsze obostrzenia zostały wprowadzone wraz  

z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego
17
, kolejne w okresie obowiązywania na terenie kraju stanu 

epidemii
18

. 

 Administracyjne kary pieniężne zostały wprowadzone z mocą 

obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 roku
19

 - od tego dnia dopuszczalne 

                                                      
17

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 III 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego (Dz.U. poz. 433). 
18

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 III 2020 roku w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 

491 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 III 2020 roku w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566 z późn. zm.); Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 10 IV 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 658 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 IV 

2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 V 2020 roku w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. poz. 792 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

16 V 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878 z późn. 

zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 V 2020 roku w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964 z późn. zm.). 
19

 Ustawa z dnia 31 III 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 31 III 
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jest nakładanie sankcji administracyjnych określonych w art. 15zzzn 

u.COVID-19 oraz w art. 48a u.ch.z.
20
, a więc: 

 kar pieniężnych w kwocie do 30 000 zł, nakładanych przez 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na osobę 

naruszającą obowiązek hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem 

COVID-19, nałożony przez właściwy organ lub wynikający  

z przepisów prawa. Podkreślić należy, iż stwierdzenie naruszenia 

obowiązku może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń 

Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych 

podmiotów (art. 15zzzn ust. 1); 

 kar pieniężnych nakładanych za naruszenie określonych  

w art. 48a u.ch.z. nakazów, zakazów lub ograniczeń w stanie 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Kary pieniężne są 

wymierzane w drodze decyzji przez państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego i państwowego granicznego inspektora 

sanitarnego. Kara pieniężna w wysokości od 10 000 do 30 000 zł 

jest wymierzana za naruszenie czasowego ograniczenia lub 

zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub 

produktów spożywczych bądź czasowej reglamentacji 

zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. Kara pieniężna  

w wysokości od 5000 do 30 000 zł jest wymierzana za naruszenie 

czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania 

się, obowiązku poddania się kwarantannie, nakazu ewakuacji  

w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów, 

nakazu lub zakazu przebywania w określonych miejscach  

i obiektach oraz na określonych obszarach, zakazu opuszczania 

strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, 

nakazu określonego sposobu przemieszczania się. Z kolei kara 

pieniężna w wysokości od 10 000 do 30 000 zł zostanie 

                                                                                                                        
2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn.zm.). 
20

 Ustawa z dnia 5 XII 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.), dalej 

„u.ch.z.”. 
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wymierzona za naruszenie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów 

pracy, zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń 

ludności, czasowego ograniczenia korzystania z lokali lub 

terenów oraz obowiązku ich zabezpieczenia. Kary pieniężne  

w wysokości od 5000 do 10 000 zł są nakładane w przypadku 

naruszenia nakazu udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów  

i dostarczenia środków transportu do działań 

przeciwepidemicznych przewidzianych planami 

przeciwepidemicznymi, obowiązku przeprowadzenia szczepień 

ochronnych wprowadzonego w stanie zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii oraz obowiązku poddania się badaniom 

lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych  

i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. 

 Należy wskazać, iż decyzja, o której mowa w art. 48a u.ch.z., 

podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Ponadto 

w przypadku ponownego popełnienia któregoś ze wskazanych w nim 

czynów, wysokość kary pieniężnej jest nie niższa od wysokości kary 

pieniężnej wymierzonej poprzednio za takie naruszenie; wysokość ustala 

się, dokonując powiększenia o 25% wysokości kary pieniężnej 

poprzednio wymierzonej.  

 W przypadku naruszenia art. 15zzzn u.COVID-19, wysokość 

kary określa organ administracyjny w ramach swobodnego uznania (do 

określonej ustawowo wysokości - art. 189d k.p.a.), ponadto, jeśli decyzji 

nie zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności, wówczas staje 

się ona wykonalna o upływie czternastodniowego terminu na wniesienia 

odwołania (art. 130 § 3 pkt 1 i art. 130 §1 w zw. z art. 129 § 2 k.p.a.). 

 Możliwość nałożenia sankcji administracyjnych istnieje od  

1 kwietnia 2020 roku. Część obostrzeń została wprowadzona przed 

wskazaną datą. Wówczas ich naruszenie było sankcjonowane jako 

wykroczenie z art. 54 k.w., a więc naruszenie wydanych na podstawie 

upoważnienia ustawowego przepisów porządkowych o zachowaniu się  

w miejscach publicznych. Czyn ten jest zagrożony karą grzywny od  

20 do 500 zł albo karą nagany (kara grzywny mogła zostać nałożona 

również w toku postępowania mandatowego)
21
. W przypadku spełnienia 

                                                      
21

 Ponadto zachowanie to mogło zostać zakwalifikowane jako czyn z art. 165 § 1 

pkt 1 k.k. jako sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu 
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przesłanek z art. 116 k.w. mogła zostać nałożona kara grzywny  

w wymiarze od 20 do 5000 zł
22

. 

4. Ocena przyjętych rozwiązań - analiza standardów orzeczniczych 

 W celu dokonania oceny przyjętych rozwiązań, po pierwsze, 

należy ustalić rzeczywisty charakter wprowadzonych administracyjnych 

kar pieniężnych. Po drugie należy zastanowić się, czy zbieg 

odpowiedzialności wykroczeniowej z odpowiedzialnością 

administracyjną może prowadzić do naruszenia zakazu podwójnego 

karania, a więc zasady ne bis in idem. 

 4.1. Charakter kar pieniężnych 

 Jak wspomniano w poprzedniej części pracy, sankcje karne są 

nakładane w toku postępowania karnego. W orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka przyjęto szerokie rozumienie pojęcia sprawy 

karnej
23
. „Wynika to między innymi z faktu, że pojęcie sprawy karnej, 

które zawarte zostało w art. 6 EKPCz
24

 ma charakter autonomiczny,  

a ocena konkretnej sankcji w świetle standardów Konwencji nie jest 

uzależniona od jej zaszeregowania w prawie krajowym (...) Gdyby 

                                                                                                                        
osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się 

choroby zakaźnej, zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
22

 Art. 116 k.w. § 1. Kto, wiedząc o tym, że: 

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo 

podejrzany o tę chorobę, 

2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, 

że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną, 

3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o 

nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o 

zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań 

lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy 

służby zdrowia, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub 

bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się 

do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych. 
23

 M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, 

„Ius Novum” 2014, nr specjalny, s. 71. 
24

 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie 

Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 

284), dalej „EKPCz”. 
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państwa mogły swobodnie, przez zakwalifikowanie czynu zagrożonego 

karą jako przekroczenie porządkowe, a nie przestępstwo, wyłączyć 

działanie fundamentalnych klauzul art. 6 (prawo do obrony, do rzetelnego 

procesu sądowego, domniemanie niewinności - N.M.) i 7 (zakaz uznania 

za winnego popełnienia czynu niezagrożonego sankcją karną w czasie 

jego popełnienia - N.M.), stosowanie tych postanowień byłoby 

uzależnione od ich suwerennej woli. Swoboda rozciągająca się tak daleko 

mogłaby prowadzić do rezultatów niezgodnych z przedmiotem i celem 

Konwencji”
25

. Utrwalone orzecznictwo ETPC określa trzy kryteria, 

zwane „kryteriami Engela”, na podstawie których dokonuje się 

klasyfikacji danej sprawy jako karnej: klasyfikacja sprawy w świetle 

prawa krajowego, natura czynu oraz stopień i surowość kary
26

. Kryteria 

te nie muszą zostać spełnione łącznie
27

, jednak nie wyklucza to kumula-

tywnego podejścia, gdy osobna analiza każdego kryterium nie pozwala 

na jednoznaczne wyciągnięcie wniosku o istnieniu zarzutu karnego
28

.  

 Systematyka przyjęta przed ustawodawcę krajowego nie ma 

pierwszorzędnego znaczenia. „Brak formalnej przynależności 

badanej odpowiedzialności do prawa karnego nie przekreśla zatem jej re-

presyjnego charakteru”
29
. „Jako »karne« w rozumieniu Konwencji uzna-

wane są tego rodzaju sankcje, które mają powszechny zakres 

zastosowania, służą realizacji celów represyjnoprewencyjnych, oznaczają 

się pewnym stopniem dolegliwości związanej z nałożeniem na jednostkę 

określonych obowiązków (np. obowiązek zapłaty kary pieniężnej)”
30

. 

                                                      
25

 D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, P. Balcer, A. Leszczyńska, Analiza 

obrazu normatywnego deliktów administracyjnych, https://iws.gov.pl/, s. 59, 

dostęp 12.06.2020. 
26

 Wyrok ETPC z dnia 8 VI 1976 roku, sprawa Engel przeciwko Holandii (skargi 

nr 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72), LEX nr 80797, § 82. 
27

 D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, P. Balcer, A. Leszczyńska, op. cit.,  

s. 59-60. 
28

 Wyrok ETPC z dnia 20 V 2014 roku, sprawa Häkkä przeciwko Finlandii 

(skarga nr 758/11), LEX nr 1460660, § 38. 
29

 A. Błachnio-Parzych, Kryteria wyróżnienia odpowiedzialności represyjnej 

w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Zbieg 

odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów 

odpowiedzialności represyjnej, Warszawa 2016, LEX 3.3. 
30

 D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, P. Balcer, A. Leszczyńska, op. cit., s. 60. 
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Ponadto odstraszający charakter sankcji jest wystarczający do wykazania, 

iż dana sankcja ma w istocie karny charakter
31

.  

 Trybunał wskazał, iż przyznanie przez ustawodawcę krajowego 

kompetencji do nakładania kar organom administracyjnym nie stanowi 

naruszenia gwarancji wynikających z art. 6 EKPCz, lecz wówczas 

ustawodawca powinien zapewnić możliwość sądowej kontroli wydanej 

przez organ decyzji - przez sąd posiadający kompetencję do zbadania 

kwestii faktycznych i prawnych zaistniałych w danej sprawie
32

. 

 Z kolei Trybunał Konstytucyjny wskazywał, że instytucja kar 

pieniężnych powiązana z problematyką sankcji i przymusu admini-

stracyjnego stanowi zagadnienie interdyscyplinarne
33
. Jest to szczególnie 

widoczne podczas próby rozróżnienia odpowiedzialności 

administracyjnej i wykroczeniowej (kiedyś zwanej 

karnoadministracyjną). Istota tkwi w odmiennych funkcjach, które 

spełniają obie formy represji państwa: kara administracyjna stanowi 

środek przymusu służący zapewnieniu realizacji wykonawczo-

zarządzających zadań administracji, natomiast wykroczenie (określone 

jako czyn bezprawny, społecznie niebezpieczny, zawiniony i zabroniony) 

jest naruszeniem obowiązków prawnych, zbliżonym rodzajowo znacznie 

bardziej do przestępstwa niż do uchybienia dyrektywom 

prawnoadministracyjnym. Jednak Trybunał wskazał, iż granica pomiędzy 

deliktem administracyjnym i będącą jego konsekwencją karą 

administracyjną, a wykroczeniem jest płynna i jej określenie należy do 

zakresu swobody ustawodawcy
34

. 

 Trybunał podkreślił, iż wynikające z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP 

domniemanie niewinności nie przesądza o tym, by o środkach karnych 

(represyjnych) a tym bardziej innych sankcjach przewidujących różnego 

rodzaju dolegliwości mogły orzekać tylko sądy karne - to jaki sąd orzeka 

w konkretnych sprawach jest kwestią wyborów o charakterze ustrojowo-

organizacyjnym a nie materialnoprawnym
35

 - a więc kary pieniężne mogą 

                                                      
31

Wyrok ETPC z dnia 2 IX 1998 roku, sprawa Lauko przeciwko Słowacji 

(skarga nr 26138/95), https://hudoc.echr.coe.int/, § 58. 
32

 Wyrok ETPC z dnia 27 IX 2011 roku, sprawa A. Menarini Diagnostics 

przeciwko Włochom (skarga nr 43509/08), https://hudoc.echr.coe.int/, § 59. 
33

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 I 2007 roku, P 19/06, LEX nr 

232287. 
34

 Ibidem. 
35

 Wyrok TK z dnia 4 VII 2002 roku, P 12/01, Legalis 54434. 
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być wymierzane także w drodze decyzji administracyjnej, która podlega 

kontroli sądu administracyjnego
36
. Trybunał zauważył jednak, że gwa-

rancje wynikające z art. 42 Konstytucji (prawo do obrony, domniemanie 

niewinności) należy odnosić do wszelkich postępowań represyjnych, tzn. 

postępowań, których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie 

ukarania lub sankcji - nie tylko postępowań karnych sensu stricto
37

. 

Trybunał podkreślił również zalety wymierzania sankcji w toku 

postępowania administracyjnego takie jak: szybkość nałożenia kary i jej 

nieuchronność, ponoszenie niższych kosztów aniżeli w toku 

postępowania karnego, mniejsze skomplikowanie procedury oraz 

mniejsza stygmatyzacja jednostki
38

. Przyzwolenie na jednoczesne ist-

nienie systemu karania na podstawie prawa karnego oraz 

administracyjnego nie oznacza pełnej swobody ustawodawcy w tym 

zakresie - jest on ograniczony konstytucyjnymi zasadami 

demokratycznego państwa prawnego, ochrony praw i wolności jednostki, 

a także zasady proporcjonalności, równości i sprawiedliwości
39

. W orze-

czeniu tym Trybunał podkreślił również potrzebę uwzględniania 

zawinienia danego podmiotu, krytykując ograniczanie się tylko do 

badania legalności danego zachowania. Trybunał wskazał,  

że represyjność w pewnym stopniu jest nieodłącznym elementem kary 

pieniężnej, jednak cel represyjny nie może dominować nad celem 

prewencyjnym oraz restytucyjnym sankcji. 

 Wydaje się, że przewidziana wysokość kar pieniężnych i ich 

natychmiastowa wykonalność sprawia, iż sankcje te mają w istocie 

represyjny charakter. Przewidziana kontrola sądowoadministracyjna 

wydaje się niewystarczająca. Sądy te są powołane do badania legalności 

zaskarżonych decyzji administracyjnych, więc nie zostaną zapewnione 

gwarancje przewidziane w ramach procedury karnej. 

 4.2. Ne bis in idem 

 „Zasada ne bis in idem statuuje zakaz podwójnego 

(wielokrotnego) stosowania określonego środka o charakterze 

represyjnym za popełnienie tego samego czynu zabronionego”
40
. Zasadę 

                                                      
36

 Wyrok TK z dnia 1 VII 2014 roku, SK 6/12, Legalis 981748. 
37

 Wyrok TK z dnia 12 V 2009 roku, P 66/07, Legalis 127875. 
38

 Wyrok TK z dnia 1 VII 2014 roku, SK 6/12. 
39

 Ibidem. 
40

 D. Szumiło-Kulczycka, P. Czarnecki, P. Balcer, A. Leszczyńska, op. cit., s. 

126. 
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tę wyprowadza się z zasady demokratycznego państwa prawnego
41

. 

Wyróżnia się jej dwa aspekty: materialny (zakaz wielokrotnego karania 

tej samej osoby za ten sam czyn) oraz proceduralny (zakaz wielokrotnego 

wszczynania i prowadzenia postępowania przeciwko tej samej osobie  

o ten sam czyn)
42
. Stanowi ona gwarancję, iż dana osoba „nie zostanie 

kilkukrotnie pociągnięta do odpowiedzialności za czyn, który już raz 

został osądzony”
43

. 

 Prawna charakterystyka procedury na podstawie prawa 

krajowego nie może być jedynym kryterium istotności dla zastosowania 

zasady ne bis in idem
44
. A więc nałożenie na tę samą osobę za ten sam 

czyn kary grzywny, a następnie rażąco wysokiej kary pieniężnej, narusza 

zakaz ne bis in idem
45
. Ponadto przy ocenie, czy doszło do naruszenia 

zasady, należy uwzględniać to, na podstawie jakich ustaleń faktycznych 

doszło do zastosowania sankcji - jeśli ustalenia faktyczne są te same bądź 

zbliżone, wówczas dochodzi do naruszenia zasady
46
. Jednakże zasada ta 

znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do ostatecznych 

rozstrzygnięć, a więc takich, na które nie przysługują już zwykłe środki 

zaskarżenia, zostały one wykorzystane bądź upłynął termin na ich 

wniesienie
47

. 

 Ponadto ustawodawca może zadecydować o jednoczesnym 

istnieniu odpowiedzialności karnej i administracyjnej za dane 

zachowanie. Jednak granicę działania ustawodawcy wyznacza art. 2 

Konstytucji, a więc przyjęte rozwiązania muszą być proporcjonalne  

i konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Zatem jeśli kara 

pieniężna jest w istocie sankcją karną i służy ochronie tożsamych dóbr 

prawnych, których ochronie służy również zbiegająca się z nią sankcja 

karna, wówczas dochodzi do naruszenia zakazu ne bis in idem
48

. 

                                                      
41

 Ibidem, s. 127. 
42

 Ibidem, s. 127. 
43

 M. Zwierz, Zakaz ne bis in idem w prawie administracyjnym, 

https://depotuw.ceon.pl/, s. 20, dostęp 13.06.2020. 
44

 Wyrok ETPC z dnia 16 VI 2009 roku, sprawa Ruotsalainen przeciwko 

Finlandii (skarga nr 13079/03), https://hudoc.echr.coe.int/, § 42.  
45

 Ibidem, § 56-57. 
46

 Wyrok ETPC z dnia 10 II 2009 roku, sprawa Sergey Zolotukhin przeciwko 

Rosji (skarga 14939/03), https://hudoc.echr.coe.int/, § 82-83. 
47

 Ibidem, § 107. 
48

 Wyrok TK z dnia 20 VI 2017 roku, P 124/15, LEX nr 2306392. 
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 Art. 189f § 1 pkt 2 k.p.a. przewiduje obligatoryjne odstąpienie od 

nałożenia kary pieniężnej przez organ administracyjny, gdy za to samo 

zachowanie strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie  

i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona 

administracyjna kara pieniężna. Jednakże przesłanka osiągnięcia celu 

nałożenia kary pieniężnej została pozostawiona ocenie organu 

administracyjnego, więc to od jego uznania będzie zależało odstąpienie 

od nałożenia sankcji
49
. A zatem jeśli organ nałoży karę pieniężną mimo 

wcześniejszego ukarania danej osoby, bądź gdy po wydaniu decyzji dana 

osoba zostanie ukarana, wówczas dojdzie do naruszenia zasady. 

5. Podsumowanie 

 W obliczu pandemii COVID-19 polski ustawodawca zdecydował 

się na przyjęcie rozwiązań prawnych, których celem było zapobieżenie 

rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej. Zrozumiały wydaje się wybór 

administracyjnej procedury nakładania kar pieniężnych, choćby ze 

względu na szybkość i mniejsze skomplikowanie postępowania. Jednak  

z uwagi na fakt, iż sankcje te w istocie mają charakter sankcji karnych 

należy krytycznie ocenić przyjęte rozwiązania i postulować obniżenie 

wysokości kar pieniężnych, by nie miały one charakteru represyjnego.  

W innym przypadku ustawodawca powinien zakwalifikować naruszenia 

obostrzeń jako czyny zabronione i tym samym poddać je do 

rozstrzygnięcia sądownictwu powszechnemu, co jednak zniweczyłoby cel 

regulacji, a więc przede wszystkim szybkość i nieskomplikowanie 

postępowania. 
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Abstrakt  

 W ramach jednej z nowelizacji specustawy COVID-19 

ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie zmian w Kodeksie 

postępowania karnego, konkretnie dodano w nim trzy nowe przepisy. 

Autor analizuje te regulacje, w szczególności ich związek z epidemią  

i procesowe konsekwencje ich wprowadzenia. Wnioski de lege ferenda 

dotyczą uchylenia dwóch z tych przepisów (art. 258a k.p.k. i art. 276a 

k.p.k.), a także zmian precyzujących brzmienie ostatniego (art. 232b 

k.p.k.). 

Słowa kluczowe:  
epidemia, specustawa COVID-19, Kodeks postępowania karnego 

Abstract  

 In one of amandments of CIVOD-19’s special act legislator 

decided to add three new provisions to the Code of Criminal Procedure. 

The Author analyzes these provisions, in particular their connection with 

epidemic and their procedural consequences. Conclusions de lege ferenda 

concern repeal two of these provisions (Article 258a of CCP and Article 

276a of CCP) and changes that specify Article 232b of CCP.    
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Wprowadzenie 

 W związku z panującą na całym świecie, ogłoszoną przez WHO, 

pandemią wirusa SARS-CoV-2, na mocy rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.
1
 został wprowadzony w Polsce stan 

zagrożenia epidemicznego, a następnie, wraz ze wzrostem zachorowań na 

COVID-19, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

20 marca 2020 r.
2
 ogłoszono w Polsce stan epidemii. 

 Reakcją na globalną epidemię, powodującą także m.in. kryzys 

gospodarczy, była tzw. specustawa COVID-19
3
. W ramach zmian w tej 

ustawie, konkretnie na mocy art. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw
4
, wprowadzono trzy nowe przepisy do Kodeksu 

postępowania karnego
5
: art. 232b k.p.k. zezwalający w czasie epidemii 

lub zagrożenia epidemicznego na nieodpłatne przekazanie służbom 

medycznym lub innym służbom zajętych przedmiotów; art. 258a k.p.k. 

nakładający na prokuratora lub sąd obowiązek zmiany środka 

zapobiegawczego jeżeli oskarżony uniemożliwia lub utrudnia 

                                                      
1

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego, Dz. U. 2020, poz. 433, ze zm., utraciło moc obowiązującą na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz. U. 

2020, poz. 490, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. 
2

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020, 

poz. 491, ze zm. 
3
 Ustawa 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, Dz. U. 2020, poz. 374, 

ze zm. 
4

 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 568, ze zm. 
5
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz. U. 

2020, poz. 30, ze zm. W tekście: k.p.k. 
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wykonywanie zastosowanego wobec niego środka zapobiegawczego lub 

umyślnie naruszył obowiązek lub zakaz związany ze stosowaniem 

takiego środka; art. 276a k.p.k. wprowadzający nowy środek 

zapobiegawczy w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na 

wskazaną odległość, zakaz kontaktów lub zakaz publikacji, w tym za 

pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci 

telekomunikacyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra 

pokrzywdzonego, dot. personelu medycznego i osób mu przybranych do 

pomocy. 

 W uzasadnieniu projektu ww. ustawy projektodawca stosunkowo 

nieobszernie uzasadnił proponowane regulacje, nie odnosząc się w ogóle 

do nowego art. 258a k.p.k. W odniesieniu do art. 232b k.p.k. wskazano, 

że „…nowelizacja jest uwarunkowana szczególną sytuacją epidemiczną 

związaną z COVID-19. Niszczenie lub przechowywanie zajętych 

substancji, w tym zwłaszcza alkoholu, pochodzących z przestępstwa,  

o których mowa w projekcie, w sytuacji zagrożenia epidemicznego 

stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla 

bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. 

Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie 

znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego. 

Postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań  

w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które 

mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa publicznego. Odpowiednie zastosowanie art. 192 k.k.w. 

pozwoli na skompensowanie strat poniesionych przez zainteresowane 

osoby, na skutek wykorzystania projektowanego mechanizmu,  

w wypadku jeżeli zajęte rzeczy nie podlegałyby w ostateczności 

przepadkowi”
6
. Z kolei uzasadniając wprowadzenie art. 276a k.p.k. pro-

jektodawca wskazał, iż „projektowany przepis jest odpowiedzią na 

wielokrotne postulaty środowiska medycznego zapewnienia szczególnej 

ochrony pracownikom służby zdrowia, którzy są narażeni na ataki 

zarówno słowne jak i fizyczne w związku ze swoją pracą. W okresie 

epidemii ataki te przybrały na szczególnej sile w postaci publikacji na 

forach internetowych danych osobowych lekarzy wraz z „ostrzeżeniami” 

o konieczności unikania tych osób. Projektowany przepis zapewni 

                                                      
6
 Uzasadnienie autopoprawki do projektu ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk 

sejmowy nr 299A, Sejm IX kadencji, www.sejm.gov.pl. 
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możliwość natychmiastowej reakcji w postaci środka zapobiegawczego 

na wzór środków stosowanych w przypadku przemocy domowej, 

określonych miedzy innymi w art. 275a k.p.k. Pojęcie „opieki 

medycznej” […] jest celowo szersze niż sformułowania lekarz lub 

pielęgniarka, aby zapewnić ochronę prawno-karną wszelkim osobom 

wykonującym czynności opieki medycznej. Ochrona ta nie jest zależna 

również od miejsca pracy personelu tj. tego, czy jest to publiczny, czy 

prywatny zakład opieki zdrowotnej. Ochrona obejmuje też osoby 

przybrane np. wolontariuszy, którzy udzielają pomocy w placówkach 

opieki zdrowotnej”
7
. 

Art. 232b k.p.k. – przekazanie zajętych przedmiotów 

 Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 232b k.p.k. w stanie 

zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte przedmioty mające 

znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, można 

nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, Państwowej Straży 

Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży 

Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym. Art. 192 

k.k.w. stosuje się odpowiednio. Postanowienie o nieodpłatnym 

przekazaniu przedmiotów wydaje w postępowaniu przygotowawczym 

prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia sąd właściwy do rozpoznania 

sprawy. Na postanowienie, o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotów 

przysługuje zażalenie. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania 

zaskarżonego postanowienia
8
. 

 Wydaje się, że jest to regulacja w pełni słuszna i uzasadniona 

aktualną sytuacją epidemiologiczną, społeczną, gospodarczą. Jak 

najbardziej trafna jest argumentacja projektodawcy, aby unikać 

marnotrawstwa przedmiotów, które mogą znaleźć uzasadnione 

zastosowanie w związku z panującym stanem epidemii, zwłaszcza 

dotyczy to alkoholu mającego właściwości dezynfekcyjne. De lege lata, 

do momentu wprowadzenia nowej regulacji, zatrzymane przedmioty 

                                                      
7
 Ibidem. 

8
 Zob. szerzej A. Lach, Art. 232b [Nieodpłatne przekazanie przedmiotów],  

[w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Legalis 2020;  

N. Krej, COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem, 

Legalis 2020, r. II. Omówienie przepisów karnych; A. Borkowski, Nieodpłatne 

przekazanie zajętych przedmiotów w czasie epidemii, Legalis 2020. 
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składa się do depozytu sądowego (art. 231 § 1 k.p.k.)
9
, przy czym 

przedmioty o wartości naukowej, artystycznej lub historycznej oddaje się 

na przechowanie muzeum lub innej właściwej instytucji (art. 231 § 2 

k.p.k.). Jednocześnie, przedmioty ulegające szybkiemu zniszczeniu lub 

takie, których przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi 

kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne 

obniżenie wartości rzeczy, można sprzedać (art. 232 § 1 k.p.k.). Pomimo 

posłużenia się przez ustawodawcę słowem „można”, przytoczona 

regulacja ma charakter względnie obligatoryjny, bowiem przed 

złożeniem rzeczy do depozytu należy zawsze rozważyć, czy nie ma 

charakteru przedmiotu szybko ulegającego zniszczeniu lub co do którego 

przechowywanie połączone byłoby z niewspółmiernymi kosztami lub 

nadmiernymi trudnościami albo spowodowałoby znaczne obniżenie jego 

wartości
10
. Co wyjątkowo istotne, substancje niebezpieczne, wskazane  

w art. 232a § 1 k.p.k., wśród których ujęto napoje alkoholowe, 

przechowuje się w sposób szczególny, przy czym możliwe jest 

zabezpieczenie jedynie próbek, niszcząc ich pozostałą część
11

. Konklu-

dując należy wskazać, że do chwili wprowadzenia art. 232b k.p.k. nie 

było normatywnej możliwości rozdysponowana zatrzymaną rzeczą  

w sposób w nim wskazany
12

. 

 Pomimo ewidentnej celowości i słuszności ratio legis art. 232b 

k.p.k., w związku z wprowadzeniem tego przepisu rodzą się problemy 

natury procesowej i wykładniczej, wynikające w większości z przyjętego 

przez ustawodawcę sposobu legislacji, a więc literalnego brzmienia 

przepisu. 

 Wyjść należy jednak od kwestii ogólnej, dotykającej teorii prawa 

i legislacji. Mianowicie nie powinno budzić wątpliwości, że akt prawny 

                                                      
9
 Zob. np. W. Wassermann, Likwidacja niepodjętych depozytów w postępowaniu 

przygotowawczym, Prok. i Pr. 2019, nr 7-8, s. 251-264; M. Jaszczuk, 

Postępowanie z dowodami rzeczowymi po umorzeniu postępowania 

przygotowawczego, Prok. i Pr. 2019, nr 6, poz. 50-64. 
10

 Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2001 

r., II AKz 267/01, OSA 2002, nr 6, poz. 44. 
11

 Zob. np. M. Jaszczuk, Praktyczne problemy związane z zastosowaniem art. 

232a § 2 k.p.k. po umorzeniu postępowania karnego, Prok. i Pr. 2019, nr 9, s. 36-

46. 
12

 Zob. także K. Markiewicz, Postępowanie z przedmiotami zatrzymanymi na 

potrzeby procesu karnego, Prok. i Pr. 2004, nr 7-8, s. 101-122. 
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powinien składać się z norm o charakterze abstrakcyjnym
13

. Tymczasem 

w art. 232b k.p.k. jest bardzo wyraźne wskazanie, że przepis ten dotyczy 

wyłącznie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Mając na 

względzie częstotliwość występowania ww. stanów, należy – na 

szczęście – wskazać, że zastosowanie tego przepisu będzie bardzo 

rzadkie i marginalne. Prowadzi to do wniosku, że jest to przepis 

kazuistyczny. Wydaje się, że rozwiązaniem bardziej trafnym byłoby 

umiejscowienie tego przepisu w specustawie COVID-19, co w żaden 

sposób nie ograniczyłoby jego obowiązywania w czasie epidemii,  

a pozwoliłoby na pozostawienie w k.p.k. jedynie takich przepisów, które 

mogą mieć zastosowanie w procesach karnych toczących się na co dzień.  

 Abstrahując od legislacyjnego umiejscowienia przepisu art. 232b 

k.p.k. wypada zauważyć, że zawiera on dwa zwroty budzące wątpliwości 

wykładnicze. Po pierwsze należy wskazać na wyrażenie „przedmioty 

mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego”. Bez 

wątpienia, zgodnie z intencją ustawodawcy, mieści się w tym wyrażeniu 

przydatny w czasie epidemii - celem dezynfekcji - alkohol. Jednakże 

przedmiotowe wyrażenie nie jest w żaden sposób limitowane i nie 

zawiera literalnie żadnych ograniczeń. Jego wykładnia celowościowa 

musi sprowadzać się do obiektywnego ustalenia znaczenia danego 

przedmiotu dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego. Należy 

wskazać, że ustawodawca nie zastrzegł, aby było to znaczenie 

bezpośrednie, tym samym teoretycznie uzasadnieniem może być 

jakiekolwiek znaczenie, w tym pośrednie lub marginalne. Rozstrzyganie 

w tej kwestii zostało w pełni pozostawione racjonalności podmiotów 

stosujących nową regulację. Powoduje to powstanie pytań chociażby  

w przedmiocie tego, czy w oparciu o art. 232b k.p.k. można wskazanym 

w nim podmiotom nieodpłatnie przekazać np. pieniądze, pojazd 

mechaniczny (np. samochód osobowy) lub nieruchomość
14
. Każdy z tych 

                                                      
13

 Zob. m.in. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, 

Warszawa 2011, s. 78-79. 
14

 Wskazuje się, że przekazaniu nie podlegają pieniądze, jako że dopiero ich 

wykorzystanie może mieć znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa 

publicznego, a także dowody rzeczowe mające znaczenie dla rozstrzygnięcia  

w sprawie. Wskazany autor sugeruje posiłkowe odesłanie do ustawy z dnia  

29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, t.j. Dz. U. 2017, poz. 1846 

ze zm., wskazując, że przekazaniu podlegają surowce, materiały, produkty 

naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, 

wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne oraz 

substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. ‒ Prawo 



T. Markiewicz: Zmiany w Kodeksie postępowania karnego wprowadzone 

specustawą COVID-19 – konsekwencje wprowadzenia i związek z epidemią 

753 

 

przedmiotów może mieć znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa 

publicznego – pieniądze mogą być wykorzystane np. na doposażenie 

służb medycznych, pojazdy mogą służyć do transportu chorych lub osób 

podlegających kwarantannie, nieruchomość może być przydatna 

przykładowo celem zagospodarowania jako miejsce kwarantanny lub 

tymczasowa placówka medyczna – ich przekazanie w trybie art. 232b 

k.p.k. może być więc uzasadnione. Jednakże takie rozwiązanie budzi 

wątpliwości chociażby z perspektywy konstytucyjnej zasady 

proporcjonalności, stanowiąc nadmierną ingerencję w sferę praw  

i wolności, prowadząc do nadużywania tego przepisu. 

 Należy w tym miejscu także wskazać, że w swojej opinii
15

 do 

projektu ustawy Rzecznik Praw Obywatelskich słusznie podniósł, że 

przepis ten budzi wątpliwości konstytucyjne z punktu widzenia wzorca 

art. 46 Konstytucji RP, albowiem de facto o przepadku rzeczy decyduje 

prokurator, a nie sąd
16

. 

 Drugim istotnym elementem jest określenie przedmiotów 

podlegających przekazaniu jako „zajęte”. Należy wskazać,  

że ustawodawca, w odniesieniu do rzeczy, posługuje się pojęciem 

„zajęcia przedmiotów” jedynie w odniesieniu do zabezpieczenia 

majątkowego (art. 292 § 1 k.p.k., art. 295 k.p.k.) i postępowania  

w sprawach ze stosunków międzynarodowych (np. art. 585 k.p.k.,  

art. 607wa k.p.k.). Wydaje się, że jest to przeoczenie ustawodawcy,  

a jego celem było jednak wskazanie na przedmioty w ramach krajowego 

procesu karnego, chociażby przez wzgląd na ekonomikę procesową (czas 

i koszty). Nie można zapomnieć, że przedmiot zabezpieczenia 

majątkowego powinien zostać zwrócony jeżeli nastąpi dobrowolne 

wykonanie rozstrzygnięcia o charakterze majątkowym, o którym mowa  

w art. 291 § 1 k.p.k. lub upadnie tymczasowe zajęcie z art. 295 k.p.k.
17

 

                                                                                                                        
farmaceutyczne, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm., a także produkty biobójcze; 

przekazaniu nie będzie natomiast podlegał specjalistyczny asortyment służący 

odtwarzaniu infrastruktury krytycznej – maszyny, urządzenia, konstrukcje 

mostów, dróg, gromadzony na wypadek katastrof naturalnych, takich jako 

powodzie, pożary, osuwiska. 
15

 Zob. pismo RPO z dnia 26 marca 2020 r., nr V.7100.5.2020.PM, 

www.rpo.gov.pl.  
16

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, 

poz. 483, ze zm. W tekście: konstytucja RP. 
17

 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 maja 2014 r., II AKa 

84/14, LEX nr 1496010. 



T. Markiewicz: Zmiany w Kodeksie postępowania karnego wprowadzone 

specustawą COVID-19 – konsekwencje wprowadzenia i związek z epidemią 

754 

 

Wydaje się, że przepis art. 232b k.p.k. powinien mieć zastosowanie 

przede wszystkim do przedmiotów podlegających przepadkowi lub 

dowodów rzeczowych (które nie mają kluczowego znaczenia dla 

rozstrzygnięcia), jednakże te przedmioty nie podlegają zajęciu, ale 

„zatrzymaniu” w rozumieniu art. 217 k.p.k. Dlatego też, aby nie 

wprowadzać dwuznaczności pojęć w ramach jednej ustawy, a także nie 

ograniczać kręgu przedmiotów, do których może odnosić się art. 232b 

k.p.k., należałoby wskazać, że przepis ten dot. przedmiotów zajętych lub 

zatrzymanych. 

 Należy także zaznaczyć, że ustawodawca wprowadził procesową 

gwarancję dla podmiotów, od których następuje zajęcie lub zatrzymanie 

przedmiotów, na wypadek braku możliwości zwrotu tych przedmiotów – 

zyskują oni roszczenie odszkodowawcze względem Skarbu Państwa  

w trybie odpowiednio stosowanego art. 192 k.k.w. Słusznie wskazuje  

N. Krej, że przyjęty tryb rekompensaty będzie wiązał się z koniecznością 

prowadzenia odrębnego, prawdopodobnie długotrwałego postępowania
18

. 

Art. 258a k.p.k. – obowiązek zaostrzenia środka zapobiegawczego 

 Wprowadzony specustawą COVID-19 art. 258a k.p.k. brzmi 

następująco: jeżeli oskarżony uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie 

zastosowanego wobec niego środka zapobiegawczego lub umyślnie 

naruszył obowiązek lub zakaz związany ze stosowaniem takiego środka, 

sąd lub prokurator jest zobowiązany zastosować środek zapobiegawczy 

gwarantujący skuteczną realizację celów jego stosowania
19

. 

 Pierwszą uwagą ogólną, wprowadzająca, jest stwierdzenie, że jest 

to przepis anty-gwarancyjny, albowiem tworzy obowiązek pogorszenia 

sytuacji oskarżonego. W doktrynie pojawiają się głosy
20
, że jest to 

jedynie względny obowiązek, co jest wykładnią niewątpliwie  

w pożądanym kierunku, gwarancyjną, pomimo, że nie wynika ona wprost 

z treści przedmiotowego przepisu
21
. Zasadność takiej wykładni uwidacz-

                                                      
18

 Zob. N. Krej, COVID-19. Ustawy…, r. 3.2. 
19

 Zob. szerzej R. Koper, Art. 258a [Obowiązek zastosowania środka 

zapobiegawczego], [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. A. Sakowicz…; N. Krej, COVID-19. Ustawy…; A. Borkowski, Zasadność i 

sens wprowadzenia do Kodeksu postępowania karnego art. 258a, Legalis 2020. 
20

 Zob. R. Koper, Art. 258a…, t. 3. 
21

 Przywołany Autor zwraca uwagę, że przepis art. 258a k.p.k. w żaden sposób 

nie wyłącza stosowania przepisów normujących ogólne reguły stosowania 
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nia się szczególnie w odniesieniu do kwestii związania sądu wnioskiem  

o zastosowanie tymczasowego aresztowania na etapie postępowania 

przygotowawczego, wynikającego właśnie z zastosowania art. 258a 

k.p.k. Nie powinno bowiem budzić żadnych wątpliwości, że 

przedmiotowa regulacja nie przełamuje zasady z art. 250 § 1 k.p.k., 

ustalającego wyłączną właściwość sądu w przedmiocie stosowania 

tymczasowego aresztowania. Jeżeli na etapie postępowania 

przygotowawczego zaistnieje konieczność zastosowania surowszego 

środka zapobiegawczego w oparciu o art. 258a k.p.k. poprzez 

zastosowanie tymczasowego aresztowania, prokurator jest zobowiązany 

zwrócić się ze stosownym wnioskiem do sądu. Z wykładni językowej 

może wynikać, że sąd rozpoznający taki wniosek jest zobowiązany go 

uwzględnić, ewentualnie orzec na niekorzyść oskarżonego, stosując 

surowsze środki wolnościowe. Czytając art. 258a k.p.k. literalnie, 

całościowe nieuwzględnienie wniosku prokuratora prowadziłoby do 

braku realizacji obowiązku zastosowania surowszego środka 

zapobiegawczego. Jest to kolejny element obrazujący, że nowy art. 258a 

k.p.k. jest przepisem niebezpiecznym. Jednakże takie założenie 

stanowiłoby wprost naruszenie art. 8 § 1 k.p.k., tj. zasady samodzielności 

jurysdykcyjnej sądu karnego. We wskazanym przypadku wydaje się, że 

obowiązek z art. 258a k.p.k. jest zrealizowany przez prokuratora z chwilą 

złożenia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a sąd 

rozpoznający taki wniosek zachowuje pełną swobodę orzeczniczą. 

 Problem wykładniczy dotyczy też przesłanek stosowania  

art. 258a k.p.k.
22

 Wskazane w treści przedmiotowego przepisu uniemoż-

liwianie, umyślne naruszenie obowiązku, a zwłaszcza utrudnianie to 

pojęcia obszerne znaczeniowo, których interpretacja nie została przez 

ustawodawcę ściślej dookreślona. Podstawowe wątpliwości budzi to, czy 

każde umyślne naruszenie obowiązku lub utrudnianie wykonywania 

środka musi powodować realizacji dyspozycji omawianego przepisu. 

Problematyczne wydają się zwłaszcza sytuacje skrajne, przykładowo, czy 

jednorazowe niestawiennictwo we właściwej jednostce Policji lub wpłata 

sumy poręczenia majątkowego po terminie płatności określonym  

w postanowieniu sądu lub prokuratora musi prowadzić do obostrzenia 

stosowanych środków zapobiegawczych. Problematyczne może być także 

rozumienie umyślności, np. w stosunku do siły wyższej. Można 

                                                                                                                        
środków zapobiegawczych, przede wszystkim art. 249 § 1 k.p.k. i art. 258 § 1-3 

k.p.k. 
22

 W przedmiocie definicji przesłanek zob. R. Koper, Art. 258a…, t. 2.  



T. Markiewicz: Zmiany w Kodeksie postępowania karnego wprowadzone 

specustawą COVID-19 – konsekwencje wprowadzenia i związek z epidemią 

756 

 

zastanawiać się, czy jeżeli, przykładowo, oskarżony jest mężczyzną, 

którego żona rodzi jego dziecko w momencie, w którym powinien od 

stawić się właściwej jednostce Policji w ramach obowiązków dozoru 

Policji, i świadomie, umyślnie podejmuje on decyzję o zaniechaniu tego 

obowiązku, to czy tego typu sytuacja również aktualizuje normę art. 258a 

k.p.k. Określenie przesłanek omawianego przepisu w sposób obszerny 

znaczeniowo stwarza pole do procesowych nadużyć, a jedyną gwarancję 

w tej kwestii stanowi racjonalność organów stosujących. 

 Wypada zauważyć, że w pierwotnym założeniu specustawa 

COVID-19 zawierała także nowy art. 274a k.p.k., normujący zakaz 

opuszczania lokalu (tzw. areszt domowy)
23

. W toku prac legislacyjnych, 

co słuszne, nie doszło do uchwalenia tego przepisu, jednakże mając na 

względzie uwarunkowania systemowe, byłby to przepis, który mógłby 

spajać system środków zapobiegawczych i stanowić argument 

uzasadniający wprowadzenie art. 258a k.p.k. Byłby to bowiem środek 

quasi-izolacyjny (pół-izolacyjny). Powodowałoby to naturalną 

możliwość zaostrzenia środka zapobiegawczego bez konieczności 

stosowania tymczasowego aresztowania – umożliwiałby przejście ze 

środków wolnościowych na środek pół-wolnościowy i dopiero następnie 

na środek najsurowszy w postaci tymczasowego aresztowania. Grupując 

środki zapobiegawcze, nieobowiązujący art. 274a k.p.k. wprowadzałby 

trójstopniowy system tych środków w miejsce aktualnie dwustopniowego 

(środki wolnościowe – środek izolacyjny). Aktualny system środków 

zapobiegawczych może powodować nadużywanie art. 258a k.p.k. celem 

stosowania tymczasowego aresztowania
24
. Należy jednak kategorycznie 

wskazać, że art. 258a k.p.k. nie obliguje sądu lub prokuratora do 

zastosowania tymczasowego aresztowania w miejsce środków 

wolnościowych. Zaostrzenie środka zapobiegawczego w myśl 

                                                      
23

 Zob. art. 13 pkt 4 projektu ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 299, Sejm IX 

kadencji, www.sejm.gov.pl. 
24

 Takie założenie wpisuje się w aktualną tendencję stosowania tymczasowego 

aresztowania. Zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego liczba 

tymczasowo aresztowanych stale rośnie: 2015 r. – 4162 osoby; 2016 r. – 5396 

osób, 2017 r. – 7239 osób; 2018 r. – 7360 osób; zob. https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/wymiar-sprawiedliwosci/wymiar-sprawiedliwosci/osadzeni-w-zakla-

dach-karnych-i-aresztach-sledczych,2,1.html. 
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przedmiotowej regulacji może także przybrać postać zmiany w ramach 

środków wolnościowych, m.in. zaostrzenia obowiązków w ramach 

dozoru Policji, zwiększenia sumy poręczenia majątkowego, połączenia 

zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. 

 Nie można zgodzić się ze stanowiskiem N. Krej, że art. 258a 

k.p.k. stanowi powielenie art. 253 § 1 k.p.k., zgodnie z którym środek 

zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną 

przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną 

przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę
25
. Przywołana regu-

lacja zawiera dyrektywę adaptacji środka zapobiegawczego do sytuacji 

procesowej oskarżonego, wyrażającą się w nakazie dokonywania przez 

prokuratora lub sąd oceny potrzeby oraz celowości utrzymywania środka 

zapobiegawczego, a zwłaszcza tymczasowego aresztowania, oraz –  

w konsekwencji – uchylenia lub zmiany tego środka w chwili, gdy ustaną 

przyczyny jego zastosowania
26

. Jest to przepis o charakterze przede 

wszystkim gwarancyjnym, którego zastosowanie z reguły prowadzi do 

poprawy sytuacji procesowej oskarżonego. Z kolei nowy art. 258a k.p.k. 

jest częściowym przeciwieństwem regulacji z art. 253 § 1 k.p.k., jest to 

przepis anty-gwarancyjny, obligujący organ prowadzący postępowanie 

do pogorszenia sytuacji procesowej oskarżonego, we wskazanych w tym 

przepisie wypadkach. Nawet w sytuacji, gdy art. 253 § 1 k.p.k. może 

prowadzić do zastosowania surowszego środka zapobiegawczego, to  

w żadnym razie wskazany przepis, w przeciwieństwie do nowego  

art. 258a k.p.k., nie nakłada na organ stosujący takiego obowiązku. 

 Należy kategorycznie wskazać, że nie ma racji A. Borkowski 

podnosząc, że przepis art. 258a k.p.k. ogranicza się wyłącznie do 

oskarżonego, a nie obowiązuje względem podejrzanego
27
. Oczywiście, 

ustawodawca posługuje się pojęciem „oskarżony”, jednakże w oparciu  

o art. 71 § 3 k.p.k. jeżeli k.p.k. używa w znaczeniu ogólnym określenia 

"oskarżony", odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do 

podejrzanego. Nie ma żadnych argumentów za tym, aby uznać, że art. 71 

§ 3 k.p.k. nie obowiązuje w stosunku do art. 258a k.p.k. 

                                                      
25

 Zob. N. Krej, COVID-19. Ustawy…, r. 3.2. 
26

 Zob. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, 

s. 437; J. Kosonoga, Dyrektywa adaptacji środka zapobiegawczego do sytuacji 

procesowej, Prok. i Pr. 2003, nr 12, s. 64-72. 
27

 Zob. A. Borkowski, Zasadność i sens…, t. 3. 
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 Należy wyraźnie podkreślić, że jedyny związek wskazanego 

przepisu z epidemią COVID-19 to wprowadzenie tego przepisu 

specustawą COVID-19. Poza miejscem wprowadzenia przepis ten  

w żaden sposób z aktualną sytuacją nie koreluje. 

Art. 276a k.p.k. – nowy „medyczny” środek zapobiegawczy 

 Art. 276a k.p.k. wprowadził nowy środek zapobiegawczy. 

Zgodnie z tym przepisem tytułem środka zapobiegawczego można orzec 

wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do członka 

personelu medycznego, w związku z wykonywaniem przez niego 

czynności opieki medycznej lub osoby przybranej personelowi 

medycznemu do pomocy w związku z wykonywaniem tych czynności, 

zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na wskazaną odległość, zakaz 

kontaktów lub zakaz publikacji, w tym za pośrednictwem systemów 

informatycznych lub sieci telekomunikacyjnych treści godzących  

w prawnie chronione dobra pokrzywdzonego. Zakazy, o których mowa 

powyżej mogą być połączone z określeniem poręczenia majątkowego. 

Zakaz publikacji treści godzących w prawnie chronione dobra 

pokrzywdzonego obejmuje zakaz publikowania i innego udostępniania 

tych treści niezależnie od tego, czy zostały wytworzone przez 

oskarżonego czy inną osobę, za pośrednictwem portali internetowych. 

Czas stosowania zakazów określa się przy uwzględnieniu potrzeb  

w zakresie zabezpieczenia prawidłowego biegu postępowania karnego 

oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony pokrzywdzonemu lub osobom 

dla niego najbliższym. Przedłużenie stosowania zakazu na dalszy okres, 

przekraczający łącznie 6 miesięcy, w postępowaniu przygotowawczym 

może dokonać, na wniosek prokuratora, sąd rejonowy, w okręgu którego 

prowadzone jest postępowanie
28

. 

 Powyższy przepis budzi wątpliwości zasadniczo z dwóch 

powodów: załamania dotychczasowego systemu środków 

zapobiegawczych i powielenia regulacji już istniejących. 

 Do momentu wprowadzenia art. 276a k.p.k. system środków 

zapobiegawczych wyglądał następująco: tymczasowe aresztowanie, jako 

jedyny środek izolacyjny, było środkiem terminowym i niezależnie od 

etapu postępowania orzekanie w jego przedmiocie przekazane było do 

                                                      
28

 Zob. szerzej R. Koper, Art. 276a [Zakazy związane z ochroną personelu 

medycznego], [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  

red. A. Sakowicz…; N. Krej, COVID-19. Ustawy…. 



T. Markiewicz: Zmiany w Kodeksie postępowania karnego wprowadzone 

specustawą COVID-19 – konsekwencje wprowadzenia i związek z epidemią 

759 

 

właściwości sądu. Wszelkie inne środki zapobiegawcze, środki 

wolnościowe, były środkami bezterminowymi, których czas stosowania 

uzależniony był wyłącznie od stanu sprawy i sytuacji procesowej 

oskarżonego (aktualności celowości i przesłanek ich stosowania),  

a decyzje procesowe w ich przedmiocie podejmował organ prowadzący 

postępowanie – w postępowaniu przygotowawczym prokurator,  

a w postępowaniu jurysdykcyjnym sąd.  

 Regulacja art. 276a k.p.k. zachwiała takim systemem środków 

zapobiegawczych. Nie powinno budzić żadnych wątpliwości, że nowy 

środek zapobiegawczy jest środkiem wolnościowym. Jednocześnie owa 

regulacja stała się jedynym środkiem nieizolacyjnym, który ma charakter 

terminowy i w przedmiocie którego, przy przedłużeniu jego stosowania 

sumarycznie ponad 6 miesięcy, właściwy jest sąd. Taki wyłom  

w stosunku do pozostałych wolnościowych środków zapobiegawczych 

jest zupełnie niezrozumiały. Ani terminowości stosowania tego środka, 

ani właściwości sądu także na etapie postępowania przygotowawczego, 

nie uzasadnia ani stopień ingerencji w prawa i wolności oskarżonego, ani 

ogólna waga tego środka, ani powiązanie z przestępstwem szczególnie 

ciężkiej wagi, ani żadna inna okoliczność. Projektodawca także w żaden 

sposób nie odniósł się do uzasadnienia tego rozwiązania, można więc 

wysnuć wniosek, że jest ono błędnym pomysłem wprowadzenia do 

ustawy karnoprocesowej sui generis populizmu penalnego
29
, polegają-

cego na nadmiernym wartościowaniu środka zapobiegawczego  

o charakterze „medycznym” w czasie epidemii. 

 Należy także wskazać, że tak naprawdę art. 276a k.p.k. jedynie 

powiela regulacje już istniejące, co najwyżej je precyzując. Nie można 

oprzeć się wrażeniu, że art. 276a k.p.k. stanowi zbędne superfluum 

regulacji w przedmiocie dozoru Policji, w szczególności w zakresie 

możliwych do nałożenia na oskarżonego zakazów. Środek 

zapobiegawczy z art. 275 § 1 k.p.k. polega na oddaniu oskarżonego pod 

dozór jednostki Policji. Musi on stosować się do wymagań zawartych  

w postanowieniu sądu lub prokuratora ograniczających jego wolność 

osobistą. Dozór zapewnia prawidłowy tok postępowania karnego przez 

ograniczenie swobody oskarżonego, polegające na jego systematycznym 

kontrolowaniu oraz pozostawaniu oskarżonego do dyspozycji sądu lub 

                                                      
29

 Zob. szerzej J. Widacki (red.), Populizm penalny, Kraków 2017; M. Gajos, 

Populizm penalny – źródła i przejawy w polskim życiu publicznym, Młody 

jurysta 2019, nr 3, s. 2-16. 
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prokuratora w czasie trwania postępowania
30
. Bez żadnych wątpliwości 

w ramach dozoru Policji można orzec zakaz zbliżania się do 

pokrzywdzonego i zakaz kontaktowania się z nim, albowiem są to zakazy 

wprost wskazane w art. 275 § 2 k.p.k. Jednakże w doktrynie zgodnie 

wskazuje się, że wskazany tam katalog obowiązków dozoru Policji ma 

charakter otwarty
31

. Tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, aby  

w ramach dozoru Policji umieścić także zakaz publikacji, o którym mowa 

w art. 276a k.p.k., zwłaszcza, że nie jest to zakaz zupełnie nowy, ale 

zaczerpnięty z innego, obowiązującego aktu prawnego. 

 Również powieleniem istniejących zasad stosowania środków 

zapobiegawczych jest wskazanie, że nowy środek z art. 276a k.p.k. może 

być połączony z zastosowaniem poręczenia majątkowego. W praktyce 

nie budzi żadnych wątpliwości, że środki wolnościowe wolno stosować 

kumulatywnie – z art. 257 § 1 k.p.k. należy wyłącznie wyinterpretować 

zakaz łączenia tymczasowego aresztowania ze środkiem 

nieizolacyjnym
32
. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że także nowy 

środek zapobiegawczy wolno łączyć z innymi środkami o charakterze 

nieizolacyjnym. Skoro jednak ustawodawca  w art. 276a § 2 k.p.k. 

kategorycznie wskazał na możliwość połączenia środka z art. 276a k.p.k. 

z poręczeniem majątkowym, to należy zastanowić się, czy jednocześnie 

nie ograniczył możliwości łączenia go z innymi środkami 

wolnościowymi, np. zakazem opuszczania kraju, dozorem Policji 

składającym się z obowiązków innych niż wskazane w art. 276a § 1 

k.p.k. Nie wynika to z literalnego brzmienia art. 276a § 2 k.p.k., jednakże 

przesłanką ku takiemu stwierdzeniu jest fakt, że przyjęcie założenia 

odmiennego prowadzi do wniosku o zupełnej zbędności omawianego 

przepisu a zgodnie z założeniem racjonalności ustawodawcy, każdy  

z obowiązujących przepisów powinien posiadać obiektywnie 

uzasadnione ratio legis. Jednakże przyjęcie przedmiotowego założenia 

                                                      
30

 Zob. R.A. Stefański, S. Zabłocki, Art. 275. Dozór Policji, [w:] Kodeks 

postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296, red. R.A. Stefański, 

S. Zabłocki, LEX/el 2019, t. 2. 
31

 Zob. m.in. K. Eichstaedt, Art. 275. Dozór Policji, [w:] Kodeks postępowania 

karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, LEX/el 2020, t. 2; 

R.A. Stefański, Obowiązki w ramach dozoru Policji, [w:] Iudicium et Scientia. 

Księga Jubileuszowa Prof. R. Kmiecika, red. A. Przyborowska-Klimczak,  

A. Taracha, Warszawa 2011, s. 318. 
32

 Zob. uchwała Sądu Najwyższego (7) z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 36/02, 

OSNKW 2003, nr 1-2, poz. 2. 
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wydaje się być zupełnie niezrozumiałe i nieuzasadnione ani argumentami 

systemowymi, ani panującym stanem epidemii. 

 Należy w pełni zgodzić się ze stanowiskiem, które zajął  

R. Koper, iż nowy środek zapobiegawczy z art. 276a k.p.k. nie 

koresponduje z ogólnym, nadrzędnym celem wszystkich środków 

zapobiegawczych – koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku 

procesu
33
. Nie sposób bowiem odczytywać go inaczej jak środek ochrony 

pokrzywdzonego. 

 Związek wskazanego przepisu z epidemią polega na 

normatywnym dedykowaniu go pracownikom służb medycznych  

i osobom im przybranym do pomocy, z uwagi na fakt, że stanowi on 

gwarancję procesową dla tych podmiotów. Niestety okazało się,  

że w związku z panująca epidemią i naturalną koniecznością styczności 

pracowników służby zdrowia z osobami chorymi (zakażonymi) padają 

oni ofiarami hejtu, mowy nienawiści, co w konsekwencji prowadzi do 

zagrożenia pokrzywdzeniem przestępstwem
34
. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że regulacja zawarta w art. 276a k.p.k. stawia personel medyczny 

w pozycji uprzywilejowanej względem przedstawicieli innych zawodów, 

albowiem to właśnie dla ich ochrony powstaje nowy środek 

zapobiegawczy. Pomimo wskazania w uzasadnieniu projektu ustawy, że 

pracownicy ochrony zdrowia wielokrotnie upominali się o szczególną 

ochronę, należy zważyć na fakt, że niewątpliwie nie są oni jedyną grupą 

zawodową, która się o taką ochronę ubiegała, a także, że zasadniczo brak 

jest w k.p.k. regulacji różnicujących sytuację procesową uczestników 

postępowania z uwagi na ich profesję zawodową. Istnieje 

niebezpieczeństwo niezrozumiałego uprzywilejowania grupy zawodowej 

w osobach personelu medycznego, zwłaszcza, że art. 276a k.p.k. nie jest 

w żaden sposób ograniczony temporalnie i będzie obowiązywał  

w niezmienionym kształcie także po zakończeniu stanu epidemii. 

Podsumowanie 

 Oceniając nowe regulacje zbiorczo należy określić marcową 

nowelizację k.p.k. jako nietrafioną, generująca problemy praktyczne  

i niegwarancyjną.  

                                                      
33

 Zob. R. Koper, Art. 276a…, t. 1. 
34

 Zob. pismo RPO z dnia 17 kwietnia 2020 r., nr VII.564.47.2020.MAW, 

www.rpo.gov.pl. 
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 Odnosząc się do art. 232b k.p.k. należy wskazać, że celowość 

wprowadzonego przepisu jest uzasadniona aktualną sytuacją 

epidemiologiczną. Aby jednak wyeliminować istniejące wątpliwości 

wykładnicze niezbędna jest ingerencja ustawodawcy. De lege ferenda 

zasadna byłaby modyfikacja art. 232b § 1 zd. 1 k.p.k., który miałby 

przybrać następujące brzmienie: „W stanie zagrożenia epidemicznego lub 

stanie epidemii zatrzymane lub zajęte przedmioty mające bezpośrednie 

znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, można 

nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, Państwowej Straży 

Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży 

Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym”. Jak 

wskazano w tekście, należałoby także rozważyć zmianę umiejscowienia 

tej regulacji i jej zawarcie nie w k.p.k., ale w specustawie COIVD-19. 

 W odniesieniu do art. 258a k.p.k. i art. 276a k.p.k., a więc 

przepisów w obrębie środków zapobiegawczych, postulatem de lege 

ferenda jest ich uchylenie. 

 Podstawową przesłanka dla uchylenia art. 258a k.p.k. jest jego 

niegwarancyjny charakter, wyrażający się przede wszystkim  

w stworzeniu literalnego zobowiązania sądu lub prokuratora do 

pogorszenia sytuacji procesowej oskarżonego, a także generowane przez 

ten przepis zagrożenia jego nadużywania celem stosowania 

tymczasowego aresztowania.  

 Z kolei w przedmiocie art. 276a k.p.k. należy wskazać, że ten 

przepis jest zwyczajnie zbędny, albowiem jego treść normatywna była 

obowiązująca już w chwili jego wprowadzenia w oparciu o art. 275 k.p.k. 

Prowadzi on także do nieuzasadnionego zachwiania systemem środków 

zapobiegawczych poprzez wprowadzenie terminowości stosowania tego 

środka i właściwości sądu do jego przedłużenia pomimo nieizolacyjnego 

charakteru. 
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Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności  

a przeciwdziałanie COVID-19  

A Break in Serving Imprisonment and Counteracting COVID-19  

 

Abstrakt  

 W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw w art. 14c wprowadzono możliwość udzielenia skazanemu przerwy 

w wykonaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

Przy czym ustawia szereg przesłanek potrzebnych do tego, aby udzielić 

skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz 

procedurę z tym związaną, a także podmioty upoważnione do 

występowania z wnioskiem czy wydawania decyzji o udzieleniu przerwy. 

Wskazano także czas, na jaki przerwa miałaby obowiązywać.  

Słowa kluczowe:  
Kodeks karny, prawo karne, COVID-19, koronawiurs, pozbawienie 

wolności, kara   

Abstract  

 In the Act of 31 March 2020 amending the Act on special 

solutions related to the prevention, counteracting and working against of 

COVID-19, other infectious diseases and the crisis situations caused by 

them, as well as some other acts in Art. 14c, the possibility of granting 

convicted person a break in the execution of a prison sentence during the 

period of an epidemic emergency or the state of an epidemic announced 

due to COVID-19 was introduced. At the same time, it sets a number of 
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premises necessary for granting a convicted person a break in serving  

a prison sentence and related procedure, as well as entities authorized to 

apply for or issue a decision to grant a break. The time for which the 

break should apply was also indicated. 

Key words:  
Criminal Code, criminal law, COVID-19, coronaviurs, deprivation of 

liberty, punishment  

 

Wstęp  

 Kara pozbawienia wolności jest ultima ratio
1
 jeśli chodzi o kata-

log kar wymienionych w kodeksie karnym
2
. Już bowiem w art. 32 k.k. 

czytamy, że karami są: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie 

wolności na czas oznaczony (terminowa kara pozbawienia wolności)
3
,  

25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności. 

Zatem spośród wszystkich możliwych kar wymienionych przez kodeks 

karny wymienia tylko dwie kary wolnościowe, a mianowicie karę 

grzywny oraz karę ograniczenia wolności. Zauważyć należy, iż kary 

pozbawiające wolność stanowią większość w katalogu kar wymienionych 

w art. 32 k.k. Niemniej, ze względu, iż przyjmuje się, że kara 

pozbawienia wolności jest karą najsurowszą
4
, to nakazuje się orzekać ją 

względnie rzadko, kiedy możliwe jest orzeczenie kar wolnościowych, 

które dla sprawcy są bez wątpienia mniej dolegliwe niż kary całkowitego 

pozbawienia wolności.  

 Z art. 37 k.k. wynika, że kara pozbawienia wolności, o ile nie jest 

karą 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotniego pozbawienia 

wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej lat 15. Przy czym karę tę 

wymierza się w miesiącach i latach. W przypadkach wymienionych  

w art. 37a k.k. sąd morze orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę 

grzywny bądź karę ograniczenia wolności, która może polegać na 

                                                      
1
 W. Wróbel, Kara pozbawienia wolności w Kodeksie karnym z 1997 r.: idea  

i rzeczywistość, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2007, tom 1, 

nr 1, s. 124-140.  
2
 Ustawa z dnia 6 VI 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U.2019.0.1950 t.j.). 

3
 P. Sowa, Wykonywanie kary pozbawienia wolności, file:///C:/Users/DELL/-

Downloads/12-SOWA%20PAWE%C5%81.pdf, dostęp 20.06.2020.  
4

 J. Czabański, Sędziowski wymiar kary pozbawienia wolności, „Prawo  

w działaniu”, nr 2008/3, s. 9-38.  
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obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele 

społeczne bądź potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę  

w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.  

Z przepisu nie wynika obowiązek stosowania przez skład orzekający 

normy z art. 37a, a jedynie możliwość. Co znaczy, że istnieje możliwość 

zastosowania normy z art. 37a, lecz in concreto.  

 Ciekawym przepisem z punktu widzenia ulitma ratio (jakim jest 

kara pozbawienia wolności) jest niewątpliwie art. 37b k.k. Zgodnie z tym 

przepisem „W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia 

wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia 

przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec jednocześnie 

karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, 

a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat 

- 6 miesięcy, oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. Przepisów art. 69-

75 nie stosuje się. W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę 

pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Wydawać się 

zatem może, iż zachodzi tutaj pewna niekonsekwencja prawodawcy, 

gdyż z jednej strony kara pozbawienia wolności powinna być orzekana 

jako „ostateczność”. Z drugiej jednak strony karę ograniczenia wolności 

wykonuje się w pierwszej kolejności w przypadku łącznego orzeczenia 

kary wolnościowej i kary pozbawienia wolności.  

 Wymierzając karę pozbawienia wolności, sąd orzekający może 

dodatkowo określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym skazany ma 

odbywać karę, a także orzec system terapeutyczny jej wykonania
5
.  

W polskim porządku prawnym wyróżnia się następujące zakłady karne: 

zakładach karnych dla młodocianych, zakładach karnych dla 

odbywających karę po raz pierwszy, zakładach karnych dla recydywistów 

penitencjarnych, zakładach karnych dla odbywających karę aresztu 

wojskowego
6
. Nadto, kobiety odbywają karę pozbawienia wolności od-

rębnie od mężczyzn
7
. Wymienione zakłady karne mogą być organizo-

wane jako: zakłady karne typu zamkniętego, zakłady karne typu 

półotwartego, zakłady karne typu otwartego. Zakłady te różnią się  

w szczególności stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych oraz 

                                                      
5
 Art. 62 Kodeksu karnego.  

6
 Art. 69 ustawy z dnia 6 VI 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy 

(Dz.U.2020.0.523 t.j.).  
7
 Art. 87 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.  
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wynikającymi z tego ich obowiązkami i uprawnieniami w zakresie 

poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem
8
. 

 Kara pozbawienia wolności jako kara najsurowsza powinna być 

stosowana jako ostateczność w przypadku wymierzania kary
9
. Jednakże 

wciąż jest stosowana najczęściej. Zgodnie ze statykami sądowymi, 

udostępnionymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości w latach  

2013-2017
10

 to właśnie kara pozbawienia wolności była najczęściej 

orzekaną karą, która [przypomnijmy] w swoich założeniach miała być 

ostatecznością. Jak wynika z danych ministerialnych w 2013 r. orzeczono 

aż 235 032 kar pozbawienia wolności, co stanowi 66,54% w stosunku do 

ogółu kar. W 2014 r. liczba ta wzrosła do 67,43%, zaś w 2015 można 

zauważyć lekki spadek do 64,23%. Dopiero w roku 2016 i 2017 

odnotowano spadek, bowiem w 2016 r. wyniósł 43,3% skazanych na karę 

pozbawienia wolności wśród skazanych ogółem, zaś w 2017 r. liczba ta 

wniosła 41,15%. Tak duży spadek nie oznacza jednak tego, że kara 

pozbawienia wolności nie jest wciąż najczęściej orzekaną karą. Wręcz 

przeciwnie, terminowa kara pozbawienia wolności w latach 2013-2017 

była regularnie wymierzana sprawcom przestępstw
11

.  

 Warto także wspomnieć, iż statystyki oprócz terminowej kary 

pozbawienia wolności wymieniają osobno jeszcze karę mieszaną czyli 

karę z art. 37b k.k. (karę pozbawienia wolności i ograniczenia wolności), 

karę dożywotniego pozbawienia wolności oraz karę 25 lat pozbawienia 

wolności, co należałoby niejako zsumować, aby mówić o karze 

pozbawienia wolności w ogóle.  

 Jeśli chodzi o orzekanie mieszanej kary pozbawienia wolności,  

to dopiero w 2015 r. można stosować tzw. karę mieszaną na podstawie 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
12
, która umożliwia orzekanie sądowi 

„orzeczenie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, połączonej  

                                                      
8
 Art. 70 Kodeksu karnego wykonawczego.  

9
 W. Wróbel, op. cit., s. 124-127. 

10
 Ministerstwo Sprawiedliwości, Statystyka sądowa. Prawomocne osądzenia 

osób dorosłych. 2013-2017 (a także osądzenia w I instancji sądów 

powszechnych), Edycja III, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, 

Warszawa 2019, s. 22.  
11

 Ministerstwo Sprawiedliwości, Statystyka sądowa. Prawomocne osądzenia 

osób dorosłych. 2013-2017…, s. 22. 
12

 Ustawa z dnia 20 II 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 396).  



P. Waszkiewicz: Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności  

a przeciwdziałanie COVID-19 

770 

 

z karą ograniczenia wolności do lat 2”
13

. Niemniej, ze statystyk wynika, 

iż najczęściej orzekaną karą w przypadku trzech wymienionych powyżej 

jest kara mieszana, a najrzadziej kara dożywotniego pozbawienia 

wolności
14
. Liczba jednak orzeczeń  

 Statystyki wskazują także, jaką liczbę stanowią skazani, wobec 

których orzeczono karę pozbawienia wolności, którą następnie 

warunkowo zawieszono z dodatkowym nałożeniem dozoru 

elektronicznego oraz bez dozoru
15
. Należy zaznaczyć zatem, iż kara po-

zbawienia wolności może być realizowana w systemie dozoru 

elektronicznego
16
, co określają przepisy rozdziału VIIa kodeksu karnego 

wykonawczego. Dozór elektroniczny rozumiany jest przede wszystkim 

jako kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. 

System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania  

i środków technicznych służących do wykonywania dozoru 

elektronicznego. W systemie dozoru elektronicznego można 

kontrolować: przebywanie przez skazanego w określonych dniach 

tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór 

stacjonarny), bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, 

gdzie skazany przebywa (dozór mobilny), zachowywanie przez 

skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez 

sąd (dozór zbliżeniowy)
17
. Przy czym należy pamiętać, iż karę pozba-

wienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako 

dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru 

elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny
18

. 

Zatem przy karze pozbawienia wolności stosuje się każdorazowo system 

dozoru stacjonarnego. Środkami technicznymi służącymi do 

wykonywania dozoru elektronicznego są: centrala monitorowania; 

system teleinformatyczny, za pomocą którego podmiot prowadzący 

centralę monitorowania, podmiot dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy 

zawodowi i inne uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane 

                                                      
13

 Strona internetowa Infor, https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/wyrok-i-

kara/731068,2,Kara-mieszana-w-kodeksie-karnym.html, „Kara mieszana w 

kodeksie karnym”, dostęp 20.06.2020.  
14

 Ministerstwo Sprawiedliwości, Statystyka sądowa. Prawomocne osądzenia 

osób dorosłych. 2013-2017…, s. 22. 
15

 Ibidem, s. 23.  
16

 K. Daniel, System dozoru elektronicznego w Polsce – praktyka stosowania, 

„Security, Economy & Law”, nr 1/2019 (XXII), s. 16-34.  
17

 Art. 43b Kodeksu karnego wykonawczego.  
18

 Art. 43c § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.  
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z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar w systemie 

dozoru elektronicznego (system komunikacyjno-monitorujący); 

nadajniki; rejestratory stacjonarne i przenośne
19

. 

 Karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

skazany odbywa w miejscu wskazanym przez sąd, jednak nie umieszcza 

się skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary pozbawienia 

wolności. Niewątpliwie odbywanie kary izolacyjnej w systemie dozoru 

elektronicznego jest mniej kosztowne niż umieszczenie skazanego  

w zakładzie karnym. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie 

internetowej Interia Biznes: „Miesięczny koszt utrzymania jednej osoby 

w zakładzie karnym to 3150 zł, roczny 37 800 zł”
20

. Portal Money.pl 

podaje, iż: „utrzymanie jednego więźnia kosztuje 3150 złotych 

miesięcznie. Tymczasem skazany z elektroniczną bransoletką kosztuje 

budżet zaledwie 330 zł miesięcznie”
21
. Do 25 czerwca 2010 r. obowiązy-

wało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. 

w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego. Zgodnie z tym aktem prawnym koszt jednego dnia 

odbywania kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru 

elektronicznego ustala się na 2 złote za każdy dzień
22
. Rozporządzenie 

zostało wydane na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r.  

o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym  

w systemie dozoru elektronicznego
23
, która została uchylona dnia 1 lipca 

2015 r. 

                                                      
19

 Art. 43f § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.  
20

 Strona internetowa Interia Biznes, https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-

ile-podatnicy-wydaja-na-utrzymanie-wiezniow-jak-to-zmienic,nId,4187531, „Ile 

podatnicy wydają na utrzymanie więźniów, jak to zmienić”, dostęp 20.06.2020.  
21

 Strona internetowa Money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/wia-

domosci/artykul/system-dozoru-elektronicznego-wiezien-

skazani,237,0,2228973.html, „Więźniowie kosztują budżet miliardy rocznie. 

Może być 10 razy taniej”, dostęp 20.06.2020.  
22

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 XII 2008 roku w sprawie 

wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności 

poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 

(Dz.U.2008.236.1640).  
23

 Ustawa z dnia 7 IX 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności 

poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U.2010.142.960 

t.j.). 
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 Zauważyć zatem należy, iż system dozoru elektronicznego jest 

korzystniejszy niż tradycyjne odbywanie kary pozbawienia wolności 

przez skazanego w zakładzie karnym. Po pierwsze, kara pozbawienia 

wolności jest karą najsurowszą i powinno się ją stosować najrzadziej. 

Sama istota kary pozbawienia wolności zakłada, iż jest to kara izolacyjna. 

Jednak system dozoru elektronicznego pozwala niejako złagodzić jej 

działanie i niekorzystny wpływ środowiska więziennego na skazanego. 

Po drugie, kara pozbawienia wolności jest najkosztowniejszą ze 

wszystkich kar wymienionych w kodeksie karnym, a mimo to jest wciąż 

często orzekana. Po trzecie, wykonywanie kary pozbawienia wolności ma 

na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu 

jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia 

odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego  

i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa
24
, jednakże 

efektywniejsze wydaje się współdziałanie skazanego w przypadku, kiedy 

odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

Ciężko bowiem stwierdzić czy skazany powróci do przestępstwa,  

za które został skazany, kiedy przebywa w zakładzie karnym. Niemniej, 

nie zawsze możliwe jest zezwolenie na odbycie kary pozbawienia 

wolności w systemie dozoru elektronicznego. Sąd penitencjarny może 

udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności  

w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia 

wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą 

warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego; jest to 

wystarczające do osiągnięcia celów kary; skazany posiada określone 

miejsce stałego pobytu; osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze 

skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h § 3 kodeksu karnego 

wykonawczego; odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie 

dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,  

o których mowa w art. 43h § 1 k.k.w. Jednakże, skazanemu, który nie 

rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić 

zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 

elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji,  

a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą 

osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Nadto, skazanemu, który 

rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić 

zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej 

części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają 

                                                      
24

 Art. 67 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.  
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dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Sąd może także 

udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie 

dozoru elektronicznego pomimo braku zgody, o której mowa w art. 43h  

§ 3, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób 

oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej 

zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym 

stopniu
25

. 

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności: kodeks karny 

wykonawczy  

 W art. 153 k.k.w. wprowadzono instytucję obligatoryjnej  

i fakultatywnej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności przez 

skazanego w zakładzie karnym. Przy czym przerwę w kontekście 

odbywania kary pozbawienia wolności rozumie się jako czas, w którym 

skazany nie przebywa w zakładzie karnym. Przy czym instytucja ta ma 

swoich zarówno zwolenników, jak i przeciwników.  

 Zwolennicy twierdzą, iż jest to niejako złagodzenie kary 

pozbawienia wolności i jej w jakimś stopniu humanizacja
26
, która zresztą 

jest wyjątkiem od zasady ciągłości odbywania kary pozbawienia 

wolności, a zatem przesłanki udzielenia przerwy powinny być 

interpretowane ściśle, gdyż „(…) pozbawienie człowieka wolności 

zawsze wywołuje pewne negatywne następstwa w jego życiu osobistym, 

zawodowym i rodzinnym. Sytuacja taka stanowi jednak naturalną 

konsekwencję izolacji więziennej. Ciężar gatunkowy ujemnych skutków 

osadzenia w zakładzie karnym musi więc być tego rodzaju, że w żaden 

inny sposób niż przez udzielenie przerwy w karze nie można im 

zaradzić”
27
. Przeciwnicy twierdzą, iż przerwa w odbywaniu kary pozba-

wienia wolności jest zupełnie niepotrzebna, gdyż są inne możliwości 

zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego przez skazanego jak np. 

przepustka czy zezwolenie
28
. Niemniej zarówno zwolennicy, jak i prze-

                                                      
25

 Art. 43la §1-4 Kodeksu karnego wykonawczego.  
26

 K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 

2018, art. 153. Fragment dostępny na: https://sip.lex.pl/#/commen-

tary/587511195/568955/dabkiewicz-krzysztof-kodeks-karny-wykonawczy-ko-

mentarz-wyd-iv?cm=URELATIONS, dostęp 20.60.2020.  
27

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. 

II AKzw 1397/11.  
28

 K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 

2017. Fragment dostępny na: https://sip.lex.pl/#/commentary/587335088-
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ciwnicy są zgodni w kwestii interpretacji art. 153 k.k.w. należy 

dokonywać każdorazowo w ujęciu wąskim. Warto także mieć na uwadze, 

iż nie można w czasie postępowania przygotowawczego bądź procesu 

sądowego z góry przesądzić czy w konkretnym przypadku skazany 

skorzysta z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Sąd 

każdorazowo in concreto analizuje przesłanki, które powinny wystąpić, 

aby zezwolić na przerwę w karze
29

.  

 Do przesłanek obligatoryjnego udzielenia przerwy w odbywaniu 

kary pozbawienia wolności należą: choroba psychiczna lub inna ciężka 

choroba, która uniemożliwia wykonanie kary. Wówczas udziela się 

przerwę skazanemu do momentu ustania przeszkody. Niemniej, 

pojawiają się spekulacje kiedy i w jaki sposób miałaby choroba 

uniemożliwiać wykonanie kary, ponieważ istnieje możliwość 

umieszczenia skazanego w szpitalu psychiatrycznym czy też zapewnienia 

mu w inny sposób opieki medycznej. Kolejną dyskusyjną kwestią jest 

sytuacja, w której to sam skazany dopuści się czynu, który wywoła  

u niego chorobę psychiczną bądź inną ciężką chorobę
30

.  

 W literaturze i doktrynie powyższe choroby określa się zbiorczo 

terminem „przeszkód” w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Sąd 

Najwyższy zauważył, że: „W wypadku więc gdy zachodzi taka 

długotrwała przeszkoda w postaci przewlekłej ciężkiej choroby albo 

zawierającej cechę przewlekłości choroby psychicznej, sąd obowiązany 

jest powziąć postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego 

bez względu na stadium tego postępowania”
31
. Ponadto, „Nie jest powin-

nością sądu wykazywać specjalnymi badaniami bezpodstawność każdej 

wątpliwości co do stanu zdrowia skazanych na pozbawienie wolności, 

jaka zostanie zgłoszona, by uniknąć odbywania zasłużonej kary. Gdyby 

w każdym takim przypadku sięgać po opinie biegłych medyków, 

postępowanie wykonawcze zostałoby obezwładnione sprawdzaniem tych 

kolejno zgłaszanych dolegliwości. Opinia taka będzie potrzebna, gdy sąd 

                                                                                                                        
/537527/postulski-kazimierz-kodeks-karny-wykonawczy-komentarz-wyd-

iv?cm=URELATIONS, dostęp 20.06.2020.  
29

 K. Juszka, E. Żywucka-Kozłowska, Praktyczne spojrzenie na przerwę w 

odbywaniu kary pozbawienia wolności, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/ma-

gazyn/upload/lektury_elektroniczne/instytucja-przerwy-w-odbywaniu-kary-po-

zbawienia-wolnosci-kopia.pdf, s. 11, dostęp 20.06.2020.  
30

 K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz… 
31

 Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 28 stycznia 1971 r., sygn. VI 

KZP 71/70. 
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poweźmie wątpliwość wymagającą rozstrzygnięcia w oparciu o wiedzę 

specjalną. Dla respektowania konstytucyjnego prawa skazanych do 

ochrony zdrowia wystarczające będzie zwykłe badanie lekarskie przy 

przyjęciu do zakładu karnego bądź późniejsze usługi więziennej służby 

zdrowia”
32
. Sąd nie w przypadku udzielenia przerwy w odbywaniu kary 

powinien zatem każdorazowo zasięgać opinii biegłego, jeśli chodzi  

o chorobę psychiczną i inną ciężką chorobę. Sędziowie orzekający nie są 

bowiem w stanie samodzielnie stwierdzić czy występują przesłanki 

obligatoryjnego udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 

wolności.  

 W przypadku fakultatywnego udzielenia skazanemu przerwy 

podczas odbywania kary pozbawienia wolności k.k.w. jako przesłanki 

„ważne względy rodzinne lub osobiste”
33

, co budzi w doktrynie i orzecz-

nictwie jeszcze więcej spekulacji. Sąd bowiem może udzielić przerwy 

podczas odbywania kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli 

natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego 

rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej 

oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd 

może udzielić przerwy na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Żywo 

dyskutowana jest obecnie kwestia jakie cele osobiste i rodzinne należy 

uznać za ważne.  

 W orzecznictwie przyjmuje się, że ważne względy rodzinne to 

„okoliczności uzasadniające uznanie za ciężką sytuacji życiowej 

najbliższej rodziny skazanego, a zarazem nadające się do poprawienia 

poprzez obecność skazanego i jego osobiste starania”
34

. Niemniej, z po-

stanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie wynika, że "Ważnych 

względów rodzinnych lub osobistych" nie można mylić z naturalnymi 

skutkami odbywania kary pozbawienia wolności, a do takich należy 

zarówno pogorszenie sytuacji materialnej członków rodziny skazanego, 

na których utrzymanie łożył on przed osadzeniem, jak również ich stanu 

psychicznego, co odnosi się zwłaszcza do małoletnich dzieci, które nie 

rozumieją przyczyn rozłąki z ojcem i cierpią z tego powodu. Są to 

oczywiste następstwa wykonywania kary o charakterze izolacyjnym, 

które dotykają znakomitą większość rodzin osób osadzonych w zakładzie 

                                                      
32

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., sygn. 

II AKz 245/99. 
33

 Art. 153 §  2 Kodeksu karnego wykonawczego.  
34

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 września 2001 r., 

sygn. II AKz 326/01 (LEX nr 2099761).  
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karnym. Nie mogą one stanowić podstawy udzielenia przerwy w karze, 

poza sytuacjami skrajnymi, gdy odbywanie przez skazanego kary 

pozbawienia wolności pozbawiałoby jego najbliższych jakichkolwiek 

źródeł utrzymania czy wsparcia’
35

. Zatem w samym orzecznictwie nie ma 

jednego poglądu, który nakazywałby jakieś konkretnych i ogólnych 

przesłanek, które nakazywałyby uznać, iż nastąpiły pewne „ważne cele 

osobiste i rodzinne”.  

 Wydaje się, iż najtrafniej spostrzegł Sąd Apelacyjny w Lublinie, 

który w swoim postanowieniu wskazał, że: „Członkowie rodziny 

skazanego są zobowiązani do podjęcia wzmożonego wysiłku w celu 

zapewnienia sobie podstawowych warunków egzystencji bez jego 

pomocy. Dopiero w wypadku, kiedy nie jest to możliwe, a jednocześnie 

ich sytuacja jest na tyle trudna, że zagrożony jest ich byt, uzasadnione 

jest rozważenie możliwości zastosowania wobec skazanego instytucji 

przerwy w karze, o ile oczywiście obecność skazanego na wolności może 

prowadzić do poprawy sytuacji jego najbliższych”
36

. 

 Przyjmuje się, że wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu 

kary pozbawienia wolności może wnieść skazany, obrońca skazanego, 

dyrektor zakładu karnego, a także sądowy kurator zawodowy. Wniosek 

wnosi się do właściwego sądu penitencjarnego, w którym okręgu 

znajduje się zakład karny skazanego. Do wniosku należy dołączyć 

odpowiednie uzasadnienie, gdyż „Treść art. 19 § 3 k.k.w. nie pozostawia 

wątpliwości, że to składający wniosek w postępowaniu wykonawczym 

jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w nim żądań w stopniu 

umożliwiającym jego rozpoznanie, w szczególności do dołączenia 

odpowiednich dokumentów, zaś w przypadku niewykonania tego 

obowiązku można pozostawić wniosek bez rozpoznania”
37
. Sąd podej-

muje decyzję w sprawie o udzielenie pozwolenia na przerwę na 

posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz 

jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu 

karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia. Na 

postanowienie w przedmiocie odroczenia lub przerwy przysługuje 

                                                      
35

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 r., 

sygn. II AKzw 333/16 (LEX nr 2099761).  
36

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2011 r., 

sygn..II AKzw 540/11 (LEX nr 895944). 
37

 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2018 r., 

sygn. II AKz 434/18 (LEX nr 2557380) 
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zażalenie
38
. Ponadto, jeżeli prokurator oświadczył, że sprzeciwia się 

udzieleniu przerwy, postanowienie o udzieleniu przerwy staje się 

wykonalne z chwilą uprawomocnienia. Zażalenie wniesione przez 

prokuratora podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni
39

. Warto jeszcze 

także wspomnieć, iż jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia 

wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy 

kary - sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia 

reszty kary na zasadach określonych w art. 77 kodeksu karnego, przy 

czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń 

wynikających z art. 78 i 79 kodeksu karnego
40
. Co znaczy, że sąd może 

warunkowo zwolnić skazanego z odbywania dalszej kary pozbawienia 

wolności, kiedy skazany nie przebywa w zakładzie karnym z tytułu 

odbywania przerwy co najmniej rok, jeśli skazany odbył co najmniej  

6 miesięcy kary. Jednakże, warunkowe zwolnienie nie jest możliwe  

w przypadku, kiedy kara lub suma kar pozbawienia wolności przekracza 

3 lata
41

. 

 Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności: ustawa z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
42

. 

 W art. 14c ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw zawarto jeszcze jedną fakultatywną przesłankę, która pozwala 

skazanemu ubiegać się o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia 

wolności. Z nowego przepisu wynika, iż  w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd 

penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony 

przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić 

                                                      
38

 Art. 153a Kodeksu karnego wykonawczego.  
39

 Art. 154 Kodeksu karnego wykonawczego.  
40

 Art. 155 §  1 Kodeksu karnego wykonawczego.  
41

 Art. 155 §  2 Kodeksu karnego wykonawczego. 
42

 Ustawa z dnia 31 III 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). 
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skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że 

istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza 

zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego,  

w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do 

wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem  

SARS-CoV-2
43
. Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek, jeżeli  

w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do 

ograniczenia albo wyeliminowania epidemii. Do wniosku dołącza się 

opinię o skazanym, sporządzoną przez administrację zakładu karnego, 

dotyczącą okoliczności będących podstawą udzielenia przerwy
44

. 

 Już z powyższych przepisów wynika, iż został ograniczony 

katalog podmiotów, które mogą wnieść wniosek o udzielenie przerwy  

w odbywaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

Wniosek może wnieść bowiem jedynie dyrektor zakładu karnego,  

w którym przebywa skazany, który musi być także zatwierdzony przez 

Dyrektora Generalnego Służby więziennej. Ponadto, nie wystarczy 

wnieść do sądu penitencjarnego jedynie wniosku z jego uzasadnieniem. 

Przepis „nowej ustawy” wymaga, aby do wniosku dołączyć dodatkowy 

dokument jakim jest opinia o skazanym.  

 Czas udzielenia przerwy w okresie zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii także budzi wątpliwości. Co do fakultatywnego udzielenia 

przerwy na gruncie k.k.w zasadą jest, że przerwa jest udzielana na rok. 

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby udzielać dalszych przerw.  Jeśli 

zaś chodzi o przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, to wskazują 

one jedynie, iż przerwa może zostać udzielona na czas oznaczony. Przy 

czym okres przerwy może być przedłużany na wniosek dyrektora zakładu 

karnego na dalszy czas oznaczony. Okres przerwy udzielonej nie może 

trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

                                                      
43

 Art. 14c ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(…). 
44

 Art. 14c ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(…). 
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epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19
45

. Tak opisany czas trwania 

przerwy raczej przypomina model obligatoryjnego udzielania przerwy  

w odbywaniu kary pozbawienia wolności, gdzie czasem „do” jest 

moment, w którym przestaje istnieć przeszkoda, będąca przesłanką 

udzielenia przerwy.  

 W posiedzeniu dotyczącym udzielenia [bądź nieudzielenia] 

zgody na przerwę również i w tym wypadku może wziąć udział 

prokurator. Niemniej, jeżeli prokurator oświadczy, nie później niż do 

czasu wydania postanowienia w przedmiocie wniosku o udzielenie albo 

przedłużenie przerwy, że sprzeciwia się jego uwzględnieniu, sąd umarza 

postępowanie
46
. Jednakże i w tej kwestii sprzeciw prokuratora ma inny 

charakter. W „klasycznej” bowiem wersji fakultatywnego udzielenia 

przerwy podczas odbywania kary pozbawienia wolności sprzeciw 

prokuratora powoduje fakt, iż postanowienie w przedmiotowej sprawie 

staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia. Zaś w przypadku „nowej 

regulacji” sprzeciw prokuratora powoduje umorzenie postępowania.  

 Z art. 14c ust 6 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wynika, że 

instytucji przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności nie stosuje 

się do skazanych: 

1) za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 3 lata; 

2) za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata 

pozbawienia wolności; 

3) w warunkach określonych za recydywę podstawową bądź 

wielokrotną, a także skazanych, którzy uczyli przestępstwo jako 

stałe źródło dochodu lub działali w grupie lub związku 

przestępczym, lub popełnili przestępstwo o charakterze 

terrorystycznym.  

                                                      
45

 Art. 14c ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(…). 
46

 Art. 14c ust. 4 i 5 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(…). 
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 Powyższy przepis dokładnie określa zakres podmiotów, którym 

nie przysługuje przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności z mocy 

prawa i w sposób dorozumiany zakreśla krąg skazanych, do których 

przepis o udzieleniu przerwy będzie znajdował zastosowanie. Jest to 

nowe rozwiązanie, które nie występuje w instytucji udzielenia przerwy  

w rozumieniu przepisów k.k.w. Wskazanie konkretnie, jakiej grupie 

skazanych nie przysługuje stanowi niewątpliwie negatywną przesłankę  

w przypadku udzielenia przerwy w karze i każdorazowo nakazuje 

odmówić udzielenia przerwy takim, a nie innym podmiotom.  

 Pomimo tego, że czas każdorazowo jest ustalany przez sąd na 

posiedzeniu w konkretnym przypadku, to każdorazowo dzień ogłoszenia 

przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, który stanowił przesłankę udzielenia skazanemu przerwy 

w wykonaniu kary pozbawienia wolności, udzielona uprzednio przerwa 

ustaje z mocy prawa. W takim przypadku skazany jest zobowiązany do 

powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, 

chyba że nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na 

podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi
47
. Zastanawiający jest jednak czy skazani rzeczywiście 

wracaliby do zakładów karnych, w celu odbycia pozostałej kary. Budzi to 

wiele wątpliwości, gdyż może być tak, iż przerwa będzie trwała 

oznaczony przez sąd okres czasu, w którym dojdzie do ustania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Poza tym, także inne 

okoliczności, które mogą wystąpić jak np. choroba skazanego i czy w tej 

kwestii będzie potrzebny kolejny wniosek o udzielenie przerwy, a także 

co w sytuacji, kiedy skazany nie będzie miał możliwości dowiedzenia się, 

że minął stan epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.   

Wnioski i podsumowanie 

 Po pierwsze, należy zastanowić się przede wszystkim nad sensem 

wprowadzania niejako odrębnej instytucji fakultatywnego udzielenia 

przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Obecnie oba te 

modele funkcjonują obok siebie, gdyż ustawa z 31 marca 2020 r. nie 

uchyliła przepisów kodeksu karnego wykonawczego, dotyczących 

przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Co więcej – przepisy 

k.k.w. o przerwie w wykonaniu kary pozbawienia wolności stosuje się 
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 Art. 14c ust. 7 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(…). 
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odpowiednio do regulacji z nowej ustawy
48

. Nie ma osobnego ratio legis 

co do art. 14c, a więc nie jest wiadome, co dokładnie kierowało twórcami 

projektu ustawy, kiedy zawierali niniejszy przepis w akcie prawnym. 

Niemniej, należy sobie zadać pytanie czy prowadzanie dodatkowego 

fakultatywnego sposobu udzielania przerwy w odbywaniu kary nie godzi 

w przepisy k.k.w. Nowe uregulowanie jest bowiem bez wątpienia 

fakultatywnym sposobem, niemniej mającym pewne zaostrzenia. Nowa 

ustawa jednak nie określa, co w przypadku, kiedy podczas stanu epidemii 

bądź zagrożenia epidemiologicznego u skazanego wystąpią również 

ważne względy rodzinne lub osobiste.  

 Po drugie, dyskusyjne jest udzielanie przerwy podczas stanu 

zagrożenia epidemiologicznego bądź epidemii, gdy możliwe jest 

zastosowanie szeregu innych instytucji zastępczych w przypadku kary 

pozbawienia wolności. Mniej inwazyjnym środkiem z pewnością byłaby 

kara pozbawienia wolności wykonywana w systemie dozoru 

elektronicznego, co z pewnością jest rozwiązaniem tańszym niż 

odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym  

i skuteczniejszym niż przerwa w odbywaniu kary. Można by było  

w kontekście epidemii bądź zagrożenia epidemiologicznego 

zmodyfikować dozór, który odnosiłby się do podmiotów określonych  

w art. 14c ust. 6 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Wprowadziłoby to 

niewątpliwie mniej chaosu, gdyż obecnie funkcjonują obok siebie dwa 

modele przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.  

 Po trzecie, skoro przepisy k.k.w. stosuje się odpowiednio do 

„nowej ustawy”, to i należy uznać, iż również warunkowe zwolnienie  

z odbywania reszty kary pozbawienia wolności po roku przerwy, będzie 

odnosić się do przerwy w rozumieniu art. 14c. Zdawać się jednak może, 

iż będzie to budzić poczucie niesprawiedliwości i spotka się  

z oburzeniem obywateli, który za niewystarczający powód uznają 

epidemię bądź stan zagrożenia epidemiologicznego. Jednym z głównych 

założeń karania sprawców jest cel sprawiedliwościowo-retrybutywny, 

zgodnie z którym sprawca powinien ponieść karę proporcjonalną do 
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 Art. 14c ust. 8 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
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przestępstwa. Bowiem „za karę sprawiedliwą uważa się karę, która 

będzie współmierna do winy sprawcy i szkodliwości jego czynu”
49

.  

 Podsumowując, udzielanie przerwy w odbywaniu kary 

pozbawienia wolności budziło spore kontrowersje wśród teoretyków, jak 

i praktyków prawa. Jako, że kara pozbawienia wolności powinna być 

wykonywana w sposób ciągły, a przerwa w jej odbywaniu jest niejako 

odstępstwem od zasady ciągłości, to wprowadzenie dodatkowego, 

fakultatywnego sposobu udzielenia przerwy jest co najmniej kłopotliwe, 

a nawet niepotrzebne. Tym bardziej, iż nowa regulacja przewiduje dość 

zawiły i skomplikowany proces udzielenia przerwy. Nowa procedura nie 

dość, że mocno ograniczyła zakres podmiotów, które mogą wystąpić  

z wnioskiem, to jeszcze wprowadziła obowiązek sporządzenia 

dodatkowej dokumentacji, jaka jest opinia o skazanym. Brak dokumentu 

może przyczynić się do oddalenia wniosku lub pozostawienia bez 

rozpoznania. Z jednej strony więc skazani mają teoretycznie łatwiejszy 

dostęp do instytucji przerwy w odbywaniu kary, gdyż nie muszą spełniać 

przesłanek z art. 153 k.k.w., a wystarczy jedynie wystąpienie stanu 

zagrożenia epidemiologicznego bądź epidemii (oczywiście, po spełnieniu 

wszystkich innych przesłanek z art. 14c). Z drugiej jednak strony 

zawiłość proceduralna, wprowadzenie nowych dokumentów oraz 

ograniczenia w związku z wniesieniem wniosku do sądu penitencjarnego 

znacząco zmniejszają szans skazanych na uzyskanie zgody na przerwę.  
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karny-wykonawczy-komentarz-wyd-iv?cm=URELATIONS, dostęp 20.06.2020. 
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dostęp 20.06.2020. 
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https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/system-dozoru-

elektronicznego-wiezien-skazani,237,0,2228973.html, „Więźniowie kosztują 
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Akty prawne: 

Ustawa z dnia 6 VI 1997 roku - Kodeks karny (Dz.U.2019.0.1950 t.j.). 
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Ustawa z dnia 7 IX 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U.2010.142.960 t.j.). 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 XII 2008 roku w sprawie 

wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności 

poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 

(Dz.U.2008.236.1640). 

Ustawa z dnia 20 II 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 396). 

Ustawa z dnia 31 III 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). 

Orzecznictwo: 

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 28 stycznia 1971 r., sygn. VI KZP 

71/70. 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 1999 r., sygn. II 

AKz 245/99. 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 września 2001 r., sygn. 

II AKz 326/01 (LEX nr 2099761). 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. II 

AKzw 540/11 (LEX nr 895944). 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. II 

AKzw 1397/11). 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. 

II AKzw 333/16 (LEX nr 2099761). 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2018 r., 

sygn. II AKz 434/18 (LEX nr 2557380). 
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Prawnik i politolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje 
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w Krakowie, Uniwersytecie w Leiden oraz Uniwersytecie Pompeu Fabra 
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ManpowerGroup (Warszawa), Bosch Global (Reutlingen), PwC 

(Warszawa). Alumn Fundacji im. L. Pagi, prezes korporacji akademickiej 

Konwent Arcadia oraz wolontariusz Zakonu Maltańskiego. 
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i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, absolwent prawa na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018), student 

stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych  

i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 

2016 roku działa w Fundacji Edukacyjnej G5 w Poznaniu, zajmującej się 

edukacją obywatelską i promowaniem debaty oksfordzkiej jako narzędzia 

dydaktycznego. Wśród zainteresowań naukowych mieszczą się prawo 
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Mgr Artur Marcin Lorek - wykładowca-praktyk Wyższej Szkoły 

Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, magister nauk  

o polityce (WNPiD UAM, 2018). Współzałożyciel Fundacji Edukacyjnej 

G5 (2015), zajmującej się edukacją obywatelską. Od 2017 pracownik 

samorządowy, obecnie w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zainteresowania 

naukowe: edukacja obywatelska, Polska w stosunkach 

międzynarodowych (Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza), prawo 

konstytucyjne i administracyjne, doktryny i systemy polityczne, retoryka 

i wystąpienia publiczne. 

Mgr Sanda Gąsior - mgr prawa i mgr ekonomii; doktorantka na 

Uniwersytecie Opolskim; aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie 

Adwokackiej w Opolu. Zakres zainteresowań m.in. prawo pracy, a także 

prawo karne. 

Mgr Aleksandra Potaczało - mgr prawa i mgr administracji; 

doktorantka na Uniwersytecie Opolskim; aplikant radcowski w OIRP  

w Opolu. Zakres zainteresowań m.in. prawo cywilne, a także prawo 

rodzinne i opiekuńcze. 

Barbara Bieniek - studentka Indywidualnych Studiów 

Międzyobszarowych (ISM) na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie kontynuuje naukę na 

kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na poziomie 

studiów magisterskich uzupełniających. Absolwentka historii sztuki na 

poziomie studiów licencjackich. Interesuję się sytuacją polityczną państw 

na Bliskim Wschodzie oraz państw skandynawskich.  

Mgr Michał Jaśkowiec - magister prawa, aplikant prokuratorski 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Mgr Magdalena Suska - doktorantka w Katedrze Prawa 

Konstytucyjnego WPIA UŁ; zainteresowania badawcze koncentruje 

wokół zagadnień z zakresu kontroli państwowej oraz wolności 

wypowiedzi. 

Katarzyna Ławrowska - studentka Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główny obszar 

zainteresowań skupia się wokół modyfikacji stosunku prawnego  

w zależności od zmiany płaszczyzny wystąpienia takiego stosunku. Tak 

ujęty obszar badań analizuje zarówno na kanwie prawa materialnego, jak 
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i prawa procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania 

karnego. Prelegentka wielu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych.  

Kamil Barc - student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakresem swoich badań obejmuje 

ewolucję aktów prawnych, oraz efektywność wykorzystania norm 

prawnych w ramach porządku gospodarczego, ekonomicznego, 

społecznego, oraz dostosowanie tychże norm do potrzeb i podstawowych 

wartości ich adresatów. Czynny uczestnik wielu Ogólnopolskich 

Konferencji Naukowych, na których podejmował tematykę 

zróżnicowanego katalogu praw w odniesieniu do prawnie 

wyodrębnionego statusu jednostki.  

Aleksandra Maria Nowacka - studentka IV roku studiów prawniczych 

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. Na co dzień praktykująca w dziale transakcji  

i prawa spółek kancelarii prawnej. Swoje zainteresowania naukowe 

skupia wokół prawa spółek, prawa umów handlowych oraz ochrony 

danych osobowych.  

Mgr Daria Mikos - doktorantka II roku prawa na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

Mgr Klaudia Raczek - autorka publikacji naukowych  z zakresu prawa 

prywatnego międzynarodowego oraz cywilnego, członek zespołu 

badawczego Prawa Gospodarczego i Handlowego przy Instytucie Prawa 

Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik wielu konferencji naukowych  

o zasięgu ogólnopolskim. Swoje naukowe zainteresowania wykorzystuje 

w pracy zawodowej oraz przy prowadzeniu webinariów organizowanych 

m.in. przez Rzeczpospolita.pl.  

Mgr Daniel Lubowiecki - doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego 

Uczelni Łazarskiego oraz prawnik specjalizujący się w zakresie prawa 

nieruchomości. Autor bloga prawniczego www.daniellubowiecki.pl. 

Filip Lubiński - LLM Candidate na Uniwersytecie Erazma  

w Rotterdamie (European Master in Law & Economics), student 

Kolegium MISHiS UW oraz studium magisterskiego z Ekonomii w SGH. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim dziedziny na 

styku studiowanych nauk - ekonomiczną analizę prawa, historię myśli 

ekonomicznej i filozofię polityki. 
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Mgr Ewa Weinar - jest adwokatem specjalizującym się w zagadnieniach 

prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem prawa konkurencji. Zajmuję się doradztwem zarówno na 

rzecz podmiotów krajowych, jak i międzynarodowych. Posiada bogate 

doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, włączając w to 

specyfikę prowadzenia sporów gospodarczych. Jest absolwentką 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała 

roczne stypendium we Francji na Université de Caen Normandie. 

Ukończyła również Université d'Orléans, na którym studiowała prawo 

prywatne gospodarcze – odbyła praktykę w paryskim sądzie. Brała udział 

w programie Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego realizowanym we 

współpracy z Georgia State University College of Law. Ukończyła także 

podyplomowe studia na Polskiej Akademii Nauk w zakresie prawa 

konkurencji. 

Mgr Marika Niezborała - ukończyła studia prawnicze na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego na tej uczelni. 

Jej zakres zainteresowań obejmuje szeroko pojęte prawo finansowe ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Prowadzi również  

w tym kierunku kilkuletnią praktykę zawodową. 

Mgr Jakub Plebański - prawnik którego zainteresowania naukowe 

skupiają się przede wszystkim na prawie odnawialnych źródeł energii 

oraz prawie energetycznym. Prace, mające na celu naukową analizę 

zagadnień o istotnych walorach praktycznych dla prężnie rozwijającej się 

branży odnawialnych źródeł energii, realizuje pod kierownictwem  

prof. dr hab. Andrzeja Powałowskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego 

Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dr Paweł Niewęgłowski - doktor nauk prawnych na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, którego 

zainteresowania naukowe opierają się w kwestiach: prawa 

nieruchomości, ochrony konsumenta, a także prawa cywilnego. Obecnie 

przedsiębiorca. 

Mgr Jacek Becker - absolwent Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego, aplikant adwokacki. Finalista Konkursu  

im. prof. Jana Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską obronioną na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w roku 
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akademickim 2017/2018. Zainteresowania badawcze: reprezentacja osób 

prawnych, prawo spółek, prawo umów. 

Mgr Adrian Zbrojewski - doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego  

i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego, aplikant radcowski. Autor publikacji naukowych z zakresu 

prawa cywilnego, w tym handlowego oraz prelegent na ogólnopolskich 

konferencjach naukowych. Laureat I miejsca w XXI konkursie na 

najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego 

organizowanego przez miesięcznik Przegląd Prawa Handlowego oraz 

wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Zainteresowania 

badawcze: prywatne prawo bankowe, prawo konsumenckie, prawo 

umów. 

Mgr Monika Dudek - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego; od 2018 roku doktorantka w Katedrze 

Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na 

postępowaniu administracyjnym uproszczonym. 

Dominika Gałus - studentka Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego. W centrum zainteresowań naukowych 

znajduje się proceduralne prawo administracyjne oraz prawo rynku 

finansowego. 

Mgr Katarzyna Sugier - doktorantka na Wydziale Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, absolwentka prawa, administracji i socjologii, ukończyła 

aplikację radcowską.  

Natalia Majewska - studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół 

prawa karnego procesowego (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

dowodowych) oraz prawa medycznego (szczególnie problematyka praw 

pacjenta). 

Mgr Tymon Markiewicz - magister, doktorant w Katedrze 

postępowania karnego KUL, aplikant adwokacki Izby Lubelskiej. 

Mgr Paulina Waszkiewicz - wyższe studia prawnicze ukończyła w 2020 

r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 

broniąc pracę magisterską pt. „Zbrodnie na tle seksualnym  
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w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego”. Wielokrotnie 

uczestniczyła czynnie podczas ogólnopolskich konferencji naukowych 

związanych z szeroko rozumianym prawem karnym, kryminologią, 

kryminalistyką, suicydologią. Jednakże w kręgu jej zainteresowań jest 

również prawo rodzinne, prawo konstytucyjne oraz prawo karne 

międzynarodowe. Jest również członkiem Koła Naukowego Teoretyków 

Suicydologii WPiAUS, a także współzałożycielem Koła Naukowego 

Prawa Karnego Materialnego działającego na Uniwersytecie 

Szczecińskim. Otrzymała stypendium Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego za wybitne badania naukowe w roku akademickim 

2018/2019. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”. Od 2020 r. 

członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. 
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