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Wstęp

Podejmując temat analizy zjawiska jakim jest pandemia Covid-19  
z punktu widzenia politycznego, społecznego, ekonomicznego i prawnego, 
już na samym początku należy zwrócić uwagę na jakże szeroki zakres tema-
tyczny wskazanego zagadnienia. 

Publikacja niniejsza skupia swą uwagę jedynie na kilku spośród możli-
wych perspektyw wpływu pandemii Covid-19 na życie współczesnych społe-
czeństw. Autorzy niniejszej monografii skupili się na przedstawieniu wpływu 
epidemii na poszczególne obszary życia – zarówno w ujęciu lokalnym – doty-
czącym stricte terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Stanów Zjednoczonych 
USA i poszczególnych stanów USA czy też poszczególnych krajów UE, jak też 
w szerszym ujęciu – w skali kontynentu europejskiego, a także w najszerszym 
możliwym ujęciu, tj. dotyczącym relacji międzynarodowych i aspektów zwią-
zanych z obowiązującym prawem międzynarodowym. 

Niniejsza tematyka została poruszana przez licznych komentatorów 
prawa, zarówno w perspektywie krajowej, jak też międzynarodowej. Aspekt 
polski dotyczy niestety, w obliczu chaosu legislacyjnego i prawnego, który 
nasilił się w dobie pandemii najczęściej krytycznego komentowania polskiego 
ustawodawstwa, wskazując chociażby na liczne naruszenia praw i wolności 
obywatelskich, a także naruszeń formalnych dotyczących procesu stanowienia, 
jak i stosowania prawa1. Publikacja niniejsza zawiera jednak – także w odnie-
sieniu do analizy wpływu pandemii na prawo i społeczeństwo Rzeczypospoltej 
Polskiej również elementy pozytywne, które dzięki pandemii mogły zaistnieć 
w polskim porządku prawnym, odnieść pozytywne skutki i – miejmy nadzieję 

– pozytywnie wpływać na polską rzeczywistość w dłuższej perspektywie.
Monografia została podzielona na 3 części, składające się z rozdziałów. 

Rozdziały zostały skategoryzowane pod względem obszarów na które wpływ 
ma pandemia. Część I monografii zastała poświęcona wpływowi epidemii na 
prawo, część II wpływowi pandemii na społeczeństwo i część III wpływowi 
pandemii na ekonomię. 

1 Tak np. S. Trociuk, Uwagi końcowe [w:] Prawa i wolności w stanie epidemii, Warszawa 2021, 
s. 103-104.
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Autorzy rozdziałów tej części monografii skupili się na kilku poszczegól-
nych uprawnieniach, jak też obszarach uprawnień obywatelskich związanych 
z uczestnictwem osób w procesach karnych i cywilnych. 

S. Traczyk w pierwszym z rozdziałów pochylił się nad problemem wpły-
wu pandemii koronawirusa na współczesny wymiar sprawiedliwości, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem procedury karnej i bardzo istotnego z punktu widze-
nia systemu prawa karnego – prawa do obrony. Z doktryny prawa karnego 
wynika wszakże, że ta specyficzna dziedzina prawa ma sama w sobie charakter 
ultima ratio a za C. Beccarią wskazuje się często, że „wszystko to, co wykracza 
poza konieczność prawa karania, jest w istocie nadużyciem prawa i tyranią”2. 
Ze względu na fakt, że instytucje prawa karnego, szczególnie te dotyczące 
stosowania kar, w sposób najdalej idący ograniczają prawa i wolności obywa-
telskie, tak ważną – szczególnie w procesie karnym jest dobrze uregulowana 
instytucja prawa do obrony. Autor pierwszego rozdziału trafnie zauważa, że 
prawo do obrony zostało w istotny sposób narażone na uszczerbek w dobie 
pandemii szczególnie w kwestiach związanych z jawnością rozpraw karnych, 
utrudnieniami w kontakcie z obrońcą, szczególnie w kontekście kontaktów 
osób skazanych bądź tymczasowo aresztowanych, tj. osób osadzonych – fak-
tycznie pozbawionych wolności. Autor odwołując się do źródeł prawa do 
obrony wynikających z prawa międzynarodowego, a także bezpośrednio do 
regulacji polskiej konstytucji i polskich ustaw karnych stawia tezę, że dyrekty-
wa prawa do obrony nie może stanowić elementu fakultatywnego w procedu-
rze karnej, co niestety znalazło odzwierciedlenie w polskim prawie, wskutek 
licznych pospiesznych i nieprzemyślanych zmian legislacyjnych .

Rozdział 2. części I monografii poświęcono zagadnieniu istotnemu,  
a szczególnie medialnemu w okresie wydawania niniejszej publikacji – w ob-
liczu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, tj. zagadnieniu cyberbezpieczeń-
stwa. R. Łasa rozdziału przeprowadza analizę norm prawnych rangi międzyna-
rodowej pod kątem ich przydatności w zwalczaniu zagrożeń cybernetycznych 
wymierzonych w system służby zdrowia podczas pandemii COVID-19. Ko-
rzystając z metod dogmatycznych i teoretycznych, Autor dokonuje celnego 
unaocznienia jak ogromne znaczenie – tym bardziej w czasach epidemii – ma 
zjawisko cyberbezpieczeństwa w skali poszczególnych krajów. Odwołując się 
do szeregu przykładów naruszeń zabezpieczeń cybernetycznych szpitali i insty-
tucji ochrony zdrowia autor dokonuje również przedstawienia dokumentów 

2 Tak m.in. A. Marek, Rozdział I. Pojęcie prawa karnego, jego funkcje i podział (Wstęp do Syste-
mu Prawa Karnego), [w:] A. Marek (red.), Zagadnienia ogólne. System Prawa Karnego. Tom 1, 
Warszawa 2010.
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stanowiących podstawę krajowego programu ochrony infrastruktury kry-
tycznej (IK). Analiza tematu w tym zakresie odwołuje się w szczególności do 
Ustawy o zarządzaniu kryzysowym3, ale również do innych ustaw, tj. Kodek-
su karnego4, Kodeksu postępowania karnego5, a także polskiej konstytucji6. 
Końcowo poruszone zostały również zagadnienia traktujące o międzynarodo-
wych przepisach karnych dotyczących ścigania osób dopuszczających się ak-
tów cyberprzestępczości, a także ich recepcji w polskim prawie karnym, przy 
czym Autor rozdziału odwołuje się również do praktycznych aspektów tego 
zagadnienia – związanego chociażby z problematyką wykrycia i zatrzymania 
sprawców takich przestępstw.

Rozdziały 3. i 4. dotyczą problemów prawa rodzinnego, które ujawniły 
się w trakcie trwania pandemii. K. Kamińska w rozdziale Wykonywanie wła-
dzy rodzicielskiej i realizacja kontaktów z dzieckiem opisała zjawisko rosnącej 
liczby przypadków ograniczania kontaktów z dzieckiem z powodu strachu 
przed wirusem lub konfliktu rodzicielskiego. Autorka wskazała na rozwiąza-
nia legislacyjne mające zapobiec negatywnym skutkom tego procesu w postaci 
opieki naprzemiennej czy wprowadzonej tzw. tarczą antykryzysową 2.0, która 
weszła w życie dnia 18.04.2020r. regulacji, która pozwalała na rozpoznawanie 
wniosków o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia, w tym również w sprawach 
o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na posiedzeniu niejawnym, o ile na 
podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne rozpo-
znanie wniosku na rozprawie. Przed 18.04.2020 r. sąd rozpoznawał wniosek  
o zabezpieczenie po przeprowadzeniu rozprawy, co przedłużało procedurę. 
Rozdział K. Kamińskiej jest ciekawym głosem w toczącej się od lat wśród 
prawników zajmujących się prawem rodzinnym dyskusji nad zjawiskiem alie-
nacji rodzicielskiej, które w pandemii Covid-19 nabrało nowego wymiaru.  

D. Wybrańczyk w rozdziale Sytuacja prawna małoletniego dziecka rozwo-
dzących się rodziców w postępowaniu zabezpieczającym podjęła temat wpływu 
pandemii sytuację małoletnich dzieci stron toczących się procesów. Autorka 
swoją pracę poświęciła dwóm kluczowym problemom – kontaktom z mało-
letnim i alimentom, które z uwagi na zmianę sytuacji spowodowanej pan-
demią mogły ulec radyklanej zmianie. Istotnym walorem artykułu, oprócz 

3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, 
z 2021 r. poz. 159).
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345).
5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
534; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1023).
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 
poz. 483; zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. 
Nr 114, poz. 946).
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przedstawienia szeroko opisywanych w literaturze prawa rodzinnego roz-
wiązań (dotyczących np. postępowania o zagrożenie nakazaniem zapłaty za 
niewykonywanie kontaktów, czy postępowania o zmianę udzielonego zabez-
pieczenia alimentów), D. Wybrańczyk przedstawia pozaprawne sposoby roz-
wiązania problemów, możliwe do uregulowania np. w porozumieniach rodzi-
cielskich w toku mediacji, takie jak odrabianie kontaktów czy zmiana formy 
realizacji kontaktów za pomocą urządzeń teleinformatycznych. 

Rozdziały 3. i 4. części pierwszej, jako, że odnoszą się do problemów 
prawa rodzinnego – z różnych wszakże stron i mimo wszystko z perspektywy 
stricte prawnej, stanowią w pewnym sensie wprowadzenie do części II mono-
grafii traktującej o wpływie pandemii na społeczeństwo. 

Część druga poświęcona została wpływowi pandemii COVID-19 na 
społeczeństwo. Rozdział 1. tej części dotyczy Prawa do aborcji w wybranych 
krajach, a jego autorką jest Kaja Anna Kaźmierska. Autorka przedstawia wska-
zaną problematykę prawa do aborcji w wybranych obszarach: w świetle prawa 
europejskiego, prawa wybranych krajów europejskich, prawa USA, Opraco-
wanie zwieńczone jest śmiałą, choć nieznajdującą poparcia wśród istotnych  
i ważkich stanowisk doktryny prawniczej, tezą, iż prawo do aborcji zostanie 
zaliczone w Europie do katalogu praw wynikających z art. 8 EKPC. Co jed-
nak nie odmawia autorce prawa do posiadania i prezentacji własnych poglą-
dów w tej kwestii. 

E. Idziak w rozdziale Wybrane elementy badania sytuacji i postaw studen-
tów w czasie pandemii Covid-19 przedstawiła badania empiryczne przepro-
wadzone na grupie studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy. W wyniku przeprowadzonych ankiet badaczka zweryfikowała tezę, 
że pandemia SARS-CoV-2 ma wpływ na postawy i zachowania badanych 
gospodarstw domowych studentów UKW w Bydgoszczy – poprzez jej po-
twierdzenie. W. Idziak wyprowadziła też wnioski szczegółowe w zakresie m.in. 
sytuacji finansowej gospodarstw domowych studentów oraz oceny zdalnego 
nauczania.

W. Lenkiewicz, w 3. rozdziale części II analizuje z społeczno-prawne 
aspekty wpływu pandemii Covid-19 na zjawisko przemocy w rodzinie. Au-
torka w sposób szczególny podejmuje rozważanie na temat przemian, jakie 
według ekspertów można zaobserwować w tym obszarze w dobie kryzysu 
wywołanego światową pandemią. Przemiany te dotyczą zarówno kwestii czę-
stotliwości występowania aktów agresji w rodzinach, jak również intensyw-
ności i form stosowanej przemocy. Autorka dokonuje ponadto próby moż-
liwie syntetycznego scharakteryzowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz 
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sformułowania wniosków dotyczących możliwych przyczyn owych przemian. 
Pointą rozdziału jest próba skłonienia do dyskusji na temat ogólnego funkcjo-
nowania systemu przeciwdziałania tego rodzaju przemocy w Polsce.

Ostatnia – nie mniej ważna część niniejszej monografii stawia sobie za 
cel zasygnalizowanie oddziaływań epidemii koronawirusa na sferę ekonomii  
i czyni to na przykładzie polskiego porządku prawno-ekonomicznego i bieżą-
cej sytuacji oraz wyzwań stojących przed przedsiębiorcami. 

Rozdział 1. części III stara się porusza problematykę wybranych aspek-
tów ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce w obliczu 
pandemii COVID-19. E. Dziawgo wskazuje, że pandemia COVID-19 za-
kłóciła zarówno działalność gospodarczą przedsiębiorstw i funkcjonowanie 
społeczeństwa. Za negatywne skutki pandemii uznaje: spadek popytu, ograni-
czenie działalności zakładów produkcyjnych, spadek zamówień, zmniejszenie 
się generowanych przez przedsiębiorstwa obrotów. Autor podejmuje analizę 
zagadnienia w trzech ważnych obszarach – redukcji zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw, problemów z nowymi zamówieniami, zysków i start przed-
siębiorstw niefinansowych. Artykuł okraszony jest licznymi badaniami i staty-
stykami, co jest niewątpliwym walorem pracy. 

Ostatni rozdział monografii autorstwa A. Rakoczy dotyczy stosunkowo 
młodej i prężnie rozwijającej się na polskim rynku formie działalności gospo-
darczej, tj. start-upu. Autorka szczegółowo opisała wpływ ograniczenia okre-
ślonych zakresów działalności przedsiębiorców na wybrane start-upy poprzez 
przedstawienie statystyki zwolnień stat-upach, start-upów współpracujących  
z branżą fryzjerską i kosmetyczną i start-upów współpracujących z gastrono-
mią. Przeprowadzone przez A. Rakoczy badania doprowadziły do pozytyw-
nych wniosków, że start-upy, które aktywnie dostosowywały się do panują-
cych warunków pandemicznych, były w stanie nie tylko nie zbankrutować, 
ale niejednokrotnie wręcz poprawić swoje wyniki sprzedażowe.

Oddawana do rąk Czytelników publikacja, ma na celu zwrócenie uwagi 
na unikalny charakter relacji istniejącej między pandemią Covid-19 a wybra-
nymi, szczególnymi sferami i obszarami życia i działalności człowieka. Pod-
sumowując należy wskazać, iż bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby niniejsza 
monografia w jakimś zakresie mogła stanowić pewnego rodzaju poradnik dla 
osób, którym nieobca jest problematyka wpływu pandemii na różne dziedziny 
polityczne, społeczne, ekonomiczne czy prawne. 

Z życzeniami miłej lektury,

Marharyta Halushchenko



Część I 
Wpływ pandemii COVID-19  

na prawo 
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Sebastian Traczyk 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prawo do obrony a COVID-19 
- analiza materialno-prawna 

sytuacji podejrzanych  
i oskarżonych w dobie pandemii 

Abstrakt: Sytuacja epidemiczna pandemii Covid-19 wpłynęła na współczesny wy-
miar sprawiedliwości, a w szczególności na procedurę karną. Liczne zmiany 
przepisów, modyfikacje legislacyjne oraz błędy proceduralne, jak również 
materialne stają się wyraźnym i realnym zagrożeniem prawidłowego prze-
biegu postępowań w państwach prawa. Analiza podjęta w niniejszym tek-
ście redaguje obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, jak też kra-
jowego, konfrontując je z praktycznymi przykładami, które mają miejsce  
w sprawach karnych w dobie pandemii.  

Słowa kluczowe: COVID-19, podejrzany, oskarżony, prawo do obrony.

Wstęp

Prawo do obrony stanowi jedną z kluczowych dyrektyw funkcjonują-
cych na gruncie przepisów materialnego, jak i procesowego prawa karnego. 
Pomimo tego, że stanowi gwarancję sprawiedliwego przebiegu postępowania 
przeciw konkretnej osobie to wiele sytuacji nieuwzględnionych w przepisach 
prawnych mogą rażąco ograniczyć możliwość obrony podmiotu, przeciw-
ko któremu stawiane są konkretne zarzuty naruszenia obowiązującego pra-
wa. Aktualnym przykładem jest omawiana w niniejszej pracy sytuacja epi-
demiczna związana z pojawieniem się pandemii Covid-19, zwanej również 
jako Sars-Cov-2 w 2020 roku na terenie państw europejskich, w tym również  
w Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy artykuł dokonuje zatem swoistej 
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analizy przepisów prawa związanych z szeroko pojętym zjawiskiem prawa do 
obrony, dokonując tym samym konfrontacji ów norm z praktyczną sytuacją 
pandemiczną, która ograniczyła w znacznym stopniu funkcjonowanie sądow-
nictwa, a co za tym idzie naruszyła swobodę obrony osób podejrzanych, jak 
też oskarżonych w procesach karnych w państwach prawa. Prawo do obrony 
jako dyrektywa prawa karnego procesowego musi być gwarantowana i respek-
towana przez przepisy prawa, ale również organy wymiaru sprawiedliwości  
w toku każdej prowadzonej sprawy. Sytuacja podejrzanych i oskarżonych 
w dobie pandemii ukazuje, co do zasady, że teoretyczne założenia prawa do 
obrony stają niejako w sprzeczności z praktycznym zastosowaniem owej nor-
my. Poniższa analiza tego zjawiska poddaje pod rozważania różne, mające 
miejsce w rzeczywistości orzeczniczej, sytuacje naruszania prawa procesowego 
poprzez ingerencję prawodawców, jak też samych instytucji wymierzających 
sprawiedliwość, problematykę zdalnego uczestnictwa w konkretnym postę-
powaniu karnym, prawie do kontaktowania się z obrońcą, prawa do obrony  
w postaci interakcji z podejmowanymi decyzjami organu, a przede wszyst-
kim poszanowania godności człowieka i obywatela, jako podmiotu równego 
w prawach wobec wszystkich. 

Prawo do obrony  
w obowiązującym prawie międzynarodowym

Aby skutecznie przerobić analizę przepisów prawa penalnego krajowego 
w pierwszej kolejności należy skupić się na tym, jak judykatura międzynaro-
dowa definiuje prawo do obrony w aktach prawnych, takich jak Europejska 
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości, Karta 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Powszechna Deklaracja Praw Czło-
wieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz do-
kument, jakim jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/
UE w sprawie prawa dostępu do adwokata z dnia 22 października 2013 roku.  
W pierwszej regulacji (EKOPCiPW)1 prawodawca w artykule 6, zatytułowa-
nym jako „Prawo do rzetelnego procesu sądowego” wskazał w pkt. 3 lit. a-e, 
że prawami oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą jest poinfor-
mowanie go w sposób dla danej osoby zrozumiały o istocie i przyczynie skie-
rowanego wobec niej zarzutów, posiadania odpowiedniej ilości czasu moż-
liwości do przygotowania swojej obrony jako contra oskarżenia, możliwość 

1 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości,  
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf (dostęp: 23.05.2021).
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obrony przez siebie samego, jak również profesjonalnego pełnomocnika  
z wyboru albo urzędu, dopuszczenia i przeprowadzenia dowodów z oskarże-
nia, jak również obrony, a także, gdy jest to konieczne, pomocy tłumacza do 
czynności procesowych przed sądem2. 

Kolejnym dokumentem wskazującym obowiązywanie prawa do obrony 
w państwach prawa, takich jak kraje członkowskie Unii Europejskiej jest je-
den z aktów prawnych tej wspólnoty - Karta Praw Podstawowych Unii Euro-
pejskiej3 (2016/C 202/02). W artykule 48 tej ustawy wskazane zostało stwier-
dzenie, iż „każdemu oskarżonemu gwarantuje się poszanowanie prawa do 
obrony”4. Prawo do obrony znalazło się również w kodyfikacji aktu prawnego, 
jakim była Powszechna Deklaracja Praw Człowieka5 z 1948 roku, w której 
ONZ wskazało, że uznanie oskarżonego za winnego może nastąpić tylko po 
przeprowadzeniu i wyrokowaniu przez sąd publicznego procesu karnego, któ-
ry zapewnił wszystkie, konieczne środki obrony tej osoby6. 

Bardzo istotne kwestie prawa do obrony zostały również poruszone  
w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych7, gdzie pra-
wodawca w art. 14 ust. 3 lit. b podkreślił, że osoba oskarżona o przestęp-
stwo pod groźbą kary posiada gwarancję dysponowania odpowiednim czasem 
i możliwościami do przygotowania swojej obrony a także do porozumienia 
się w tej kwestii z wybranym przez siebie obrońcą8. Ostatnim aktem praw-
nym na arenie międzynarodowej, który pragnę poruszyć w moim artykule jest 
również wskazana uprzednio Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do ad-
wokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego 
nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej 
o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi 
i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności9. Wskazuje ona, że 

„państwa członkowskie zapewniają, aby podejrzani i oskarżeni mieli prawo 

2 Zob. art. 6 pkt 3 lit. a-e, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wartości (CETS nr 005).
3 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE (dostęp: 18.05.2021).
4 Zob. art. 48 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2016/C 202/02).
5 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/
pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 13.05.2021).
6 Zob. art. 11 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 
7 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, https://lexlege.pl/pakt/art-14/ 
(dostęp: 15.05.2021).
8 Zob. art. 14 ust. 3 lit. b Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE, https://eur-lex.europa.eu/legal 

-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048&from=EN (dostęp: 24.05.2021).
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dostępu do adwokata (…), aby osoby te mogły rzeczywiście i skutecznie wy-
konywać przysługujące im prawo do obrony.”10. Można zatem stwierdzić,  
że prawo międzynarodowe, jak również przepisy konkretnych wspólnot państw, 
czego przykładem jest Unia Europejska, stawia jako jeden z głównych filarów 
procedury karnej prawo do obrony osób podejrzanych, jak i oskarżonych  
o bezprawne czyny zagrożone karą. Normy te stanowią expressis verbis szacu-
nek i równość osób niespełniających czynów zabronionych wraz z osobami, 
wobec których postawiono jakiekolwiek zarzuty, dając tym samym prawo 
generalne na rzecz poszczególnych państw, gdzie krajowe prawo penalne wy-
znaczało by lex specialis wobec norm generalnych aktów prawnych o zasięgu 
międzynarodowym i wspólnotowym, co do poszczególnych państw.

Prawo do obrony  
w judykaturze krajowej na przykładzie Polski

Dyrektywa prawa do obrony, posiadając swój wydźwięk na gruncie 
międzynarodowym stanowi swego rodzaju wyznacznik dla poszczególnych 
państw, w myśl łacińskiej paremii prawniczej lex specialis derogat lex genera-
li, tworząc tym samym własne, szczegółowe rozstrzygnięcia co do tej kwestii  
w ustawach penalnych. Takimi ustawami w polskim systemie prawa publicz-
nego jest w pierwszej kolejności Konstytucja11 z 1997 roku oraz jej dalsze lex 
specialis w postaci ustaw: Kodeks karny12 i Kodeks postępowania karnego13. 
Zgodnie z polską ustawą zasadniczą, a dokładnie z treścią art. 42 ust. 1 pra-
wodawca wskazał, że „każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie 
karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on  
w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie ko-
rzystać z obrońcy z urzędu”14. Kontynuacją tej regulacji jest również ust. 2 
tegoż artykułu, który wskazał expressis verbis, że „każdego uważa się za niewin-
nego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem są-
du”15. Na tej podstawie polskie prawo karne, jak również procedura karna za-
warta w przepisach krajowych ustaw penalnych stworzyła dalszą interpretację 
oraz rozwinięcie tych założeń, które swój genus wysuwały z ustawy zasadniczej.  

10 Treść art. 3 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE.
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
12 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553) z późn. zm. 
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 
555) z późn. zm.
14 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 42 ust. 1.
15 Ibidem, art. 42 ust. 2.
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Lex specialis przepisów prawa konstytucyjnego były zawarte w treści przepisów, 
takich jak art. 6 k.p.k., który zakłada że „oskarżonemu przysługuje prawo do 
obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go 
pouczyć.”16. 

Procedura karna a pandemia Covid-19

Pandemia Covid-19 nie tyle stała się zjawiskiem problematycznym,  
a wręcz kryzysowym dla wielu dziedzin prawa, co jednoznacznie ukazała, że 
współczesny model wymiaru sprawiedliwości, na przykładzie procedury kar-
nej, nie był przygotowany na dynamiczny rozwój technologiczny, a zastoso-
wane ograniczenia stają wielokrotnie w sprzeczności z obowiązującym porząd-
kiem prawnym co do prawidłowego przebiegu procesu na każdym stadium 
jego trwania. Choć pierwszy styk sądownictwa z koronawirusem spowodował, 
że instytucje sądów oraz prokuratur zostały na dłuższy czas zamknięte17, na-
leży jednoznacznie podkreślić, że sprawowanie sprawiedliwego wyrokowa-
nia wobec sprawców przestępstw nie uległo i nie może ulec jakiemukolwiek 
zastojowi, co jest faktem bezspornym. Państwa prawa, pomimo zagrożenia 
epidemicznego, w dalszym ciągu kontynuowały sprawowanie swoich funk-
cji, co miało miejsce również na przykładzie polskiej judykatywy. W dobie 
pandemii Covid-19 kluczowy aspekt ochrony uczestników procesu karnego 
zaczęła w pierwszej kolejności stanowić izolacja poszczególnych podmiotów 
wobec sądu, jak również wobec siebie. Sądy rozpoczęły zatem prowadzenie 
jak największej liczby czynności procesowych bez udziału stron lub poprzez 
różnego rodzaju metody porozumiewania się na odległość18. Choć stanowiło 
to dość znaczny postęp w stosunku do szybkości postępowania, to zaczęło to 
jednak budzić liczne wątpliwości ze strony zarówno teoretyków, jak też prak-
tyków prawa, którzy podkreślali, że w tego typu czynnościach może dojść do 
sytuacji braku połączenia pomiędzy uczestnikami a organem prowadzącym 
postępowanie, co doprowadziłoby do utraty możliwości reakcji strony co do 
obrony oskarżonego lub podejrzanego, a ze strony organu - do ewentualne-
go powtarzania czynności. Sytuacje mające zapewnić ochronę konkretnych 
podmiotów stanowiły więc w swym założeniu tylko tę ochronę, pomijając 

16 Kodeks postępowania karnego, art. 6.
17 S. Traczyk, „Zamaskowany” sędzia, czyli o wymiarze sprawiedliwości podczas COVID-19 [w:] 
Stępniak K. (red.), Państwo i prawo w czasach COVID-19, Warszawa, 2020, s. 133.
18 S. Traczyk, „Zamaskowany” sędzia, czyli o wymiarze sprawiedliwości podczas COVID-19 [w:] 
K. Stępniak  (red.), Państwo i prawo w czasach COVID-19, Warszawa 2020, s. 134.
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tym samym aspekt prawny danej procedury19. Z czasem powrócono jednak 
do tradycyjnego, a zarazem stacjonarnego uczestnictwa w sprawach karnych. 
Bardzo ważnym czynnikiem okazało się jednak doprowadzanie oskarżonych, 
jak również podejrzanych, którzy w danym postępowaniu zostali osadzeni  
w areszcie na czas czynności, co następowało jako środek zapobiegawczy przed 
negatywnym wpływem tych osób na pokrzywdzonych, świadków i innych 
źródeł dowodowych. Działania podjęte wówczas przez wymiar sprawiedliwo-
ści wykazały, że osoby, którym stawia się zarzuty w danej sprawie mogą brać 
udział w czynnościach będąc w zakładzie karnym lub areszcie. Stosownym 
do tego było jednak dookreślenie na jakich dokładnie warunkach mają oni 
być uczestnikami, co często określało możliwość założenia stosownego ubioru, 
który nie był strojem więziennym, jak też przebywania w neutralnym po-
mieszczeniu, nie dając tym samym wyrazu dla sądu o tym, że pozbawiono 
uczestnika wolności. Wszystkie te zabiegi miały swoje zastosowanie przede 
wszystkim w wyrazie gwarantowanego przez przepisy równego traktowania 
ludzi wobec prawa, co ma wydźwięk na każdym etapie postępowania karne-
go20. Metoda ta była i jest jednak, co do zasady, błędna na gruncie swojego 
funkcjonowania, gdyż osoba osadzonego podejrzanego lub oskarżonego po-
winna mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z organem, który decyduje 
co do pozbawienia jej wolności poprzez umieszczenie w zakładzie karnym 
lub areszcie. Bezpośredniość uczestnictwa w postępowaniu daje nie tylko 
wydźwięk zainteresowania osoby z zarzutami co do prowadzonej sprawy, ale 
przede wszystkim stawia możliwość reakcji osadzonego na podejmowane 
przez daną instytucję decyzje21. 

Postępowanie dowodowe na odległość

Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na przebieg procesu karnego 
wielu państw prawa. Poza prowadzeniem samego postępowania w formie 
zdalnej kluczowym jest również analiza jak organy dokonywały zbierania 
oraz analizowania dowodów w danej sprawie. Sytuacja epidemiologiczna 
spowodowała, że organy miały wybór pomiędzy dwiema opcjami, takimi jak 

19 Ibidem.
20 W. Zakrzewski, Zasada wolności i praw człowieka i obywatela [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie 
prawo konstytucyjne, Morpol, Lublin 1999 s. 117-134. 
21 Zabezpieczenie prawa do sądu podczas pandemii koronawirusa. Postępowania karne na od-
ległość, https://www.fairtrials.org/sites/default/files Safeguarding%20the%20right%20to%20
a%20fair%20trial%20during%20the%20coronavirus%20pandemic%20PL_0.pdf [dostęp: 
30.05.2021].
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postępowanie dowodowe w sposób stacjonarny lub na odległość. Praktyka 
wskazuje, że głównym nastawieniem było zdalne procedowanie nad sprawą, 
a z tym przeprowadzenie w taki sposób materiału dowodowego danego po-
stępowania22. Pogląd ten jednak wykluczał się często z obowiązującymi prze-
pisami prawa procesowego, które jednoznacznie określały, że organ ma obo-
wiązek bezpośredniego zapoznania się z konkretnym źródłem dowodowym, 
a w dalszym etapie, dowodem23. Wskazują na to liczne przepisy polskiego 
prawa procesowego, takie jak art. 174 k.p.k., który stanowi, że „dowodu  
z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią 
pism, zapisków lub notatek urzędowych.”, czy art. 410 k.p.k. określający, iż 

„podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych 
w toku rozprawy głównej.”. Powyższe przykłady expressis verbis sugerują bez-
pośrednie działanie organów wymiaru sprawiedliwości, które musi posiadać 
przymiot bezpośredniego kontaktu z materiałem dowodowym, zebranym  
w wyniku danego postępowania. 

Ograniczenia osadzonych w dobie pandemii

Bardzo ważnym elementem prawa do obrony jest dostęp osadzonych do 
kontaktu z pełnomocnikiem. Sytuacja pandemiczna spowodowała jednak zna-
czące ingerencje władz zakładów karnych, jak również aresztów w to upraw-
nienie, naruszając tym samym możliwość przygotowywania się oskarżonego 
lub podejrzanego do obrony przed stawianymi mu zarzutami. Stawiane Służ-
bom Więziennym wyzwania związane z bezpośrednim kontaktem osadzone-
go z osobami spoza zakładu mogły spowodować, że ów osadzony mógł zarazić 
się od gościa, co z kolei mogło doprowadzić do rozwoju wirusa w zamkniętej 
społeczności aresztowej wśród osadzonych24. Innym zjawiskiem ograniczeń 
takich spotkań jest uznawanie, że jedyną, na dany moment dopuszczalną, for-
mą kontaktu jest rozmowa telefoniczna. Jest to jednak równie nieskuteczna 
metoda, gdyż często zakłady karne nie pokrywają kosztów rozmów osadzo-
nych ze światem zewnętrznym. Doprowadza to do tego, że na pozbawionych 
wolności spoczywa obowiązek odpłatności za wykonywane rozmowy, również, 
gdy chcą oni skorzystać z poradnictwa prawnego swojego obrońcy. Taki mo-
del może jednak znacząco zniechęcać osadzonych, zmierzając tym samym do 

22 Ibidem.
23 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, LIBER, Warszawa 1999, s. 178. 
24 M. Crétonot, Od krajowych praktyk po europejskie standardy: dobre praktyki więzienne, Eu-
ropejskie Obserwatorium Więzień. Standardy pozbawienia wolności w Unii Europejskiej,  
s. 53-59. 
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braku interakcji z obrońcą, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencja-
mi procesowymi na gruncie prawa do obrony oskarżonego oraz podejrzanego. 
Wartym podkreślenia jest fakt, iż oskarżony pozbawiony wolności ma prawo 
posiadać obrońcę z wyboru lub z urzędu ma też prawo do nieodpłatnego 
korzystania z kontaktów ze swoim pełnomocnikiem. Osadzony, jak również 
jego bliscy, już często zmuszeni są do pokrywania kosztów udziału obrońcy  
z wyboru. Nie powinien zatem stanowić problemu bezpłatny dostęp pozba-
wionego wolności ze swoim procesowym substytutem.

Powszechną praktyką okazało się nadto stosowanie e-rozprawy w sytu-
acji posiedzeń co do przyznania tymczasowego aresztowania podejrzanemu 
lub oskarżonemu przez sąd, co nie tyle ogranicza kontakt pomiędzy stroną 
procesu a jej obrońcą, co w szczególności utrudnia jakiekolwiek działania 
strony na gruncie wnioskowania lub odrzucania postawionych przez dany 
organ przesłanek co do zastosowania danego środka. Na tym gruncie zdalne 
uczestnictwo w postępowaniu, choć nie jest samym procesem sensu stricto to 
jest elementem zbyt ingerującym w prawo do obrony, naruszając tym samym 
obowiązujący porządek prawny25.

Jawność postępowań a pandemia Covid-19

Bardzo ważnym elementem procedury karnej na gruncie międzynaro-
dowym, jak również krajowym jest zapewnienie gwarancji przyzwolenia spo-
łecznego na egzekwowania wobec oskarżonych i podejrzanych konkretnych 
zarzutów. Owe przyzwolenie jest w praktyce stosowane jako jawność czyn-
ności, w czasie których, co do zasady, mogą biernie uczestniczyć obywatele 
posiadający pełnię praw obywatelskich. Jawność postępowania, co do zasady, 
wyznacza, że społeczeństwo danego państwa prawa nie tyle aktywnie uczest-
niczy w konstytuowaniu orzeczeń i postanowień wymiaru sprawiedliwości, co 
piętnuje poprzez swą obecność łamanie przepisów prawa, które obowiązują26. 
Wartym podkreślenia jest fakt, iż wiele uprzednio wskazanych treści aktów 
prawnych wskazuje, że oskarżony ma brać udział w „publicznym procesie”, 
co wyznacza, co do zasady, jawność danego postępowania. Sytuacja takie-
go udziału obywateli w sprawach karnych nie jest jednak jednostronna. Jed-
nym z elementów prawa do obrony jest możliwość udziału osób związanych  

25 M. Mazur, Prawo osób pozbawionych wolności do Internetu [w:] Przegląd Więziennictwa Pol-
skiego, nr 89, Warszawa 2015, s. 87-90.
26 M. Kuźma, Publikacja danych osobowych i wizerunku uczestników postępowania [w:] J. Sko-
rupka (red.), Jawność procesu karnego, Warszawa 2012, s. 235.
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z podejrzanym czy oskarżonym a ich obecność może wywierać wpływ na po-
stawę sędziego, który będzie nad daną sprawą wyrokował. Jawność proceso-
wa jest zatem bardzo ważnym czynnikiem uczciwego, zgodnego z prawem 
działania wymiaru sprawiedliwości w celu wymierzania owej sprawiedliwości. 
Sytuacja związana z pojawieniem się Covid-19 spowodowała jednak, że licz-
ne organy procesowe zaprzestały praktyki wpuszczania osób nie związanych  
z daną sprawą ograniczając się tym samym do stron procesowych, świadków 
czy innych uczestników, takich jak biegli, tłumacze, a nawet mediatorzy. Tym 
samym pandemia wirusa Sars-Cov-2 znacząco uniemożliwiła przestrzegania 
zasady jawności spraw karnych, pośrednio dokonując zaniedbań legislacyj-
nych na płaszczyźnie nie tylko społecznej, co nawet prawa do obrony27. 

Podsumowanie i konkluzje

Podsumowując, prawo do obrony jako dyrektywa prawa penalnego 
procesowego stanowi bardzo ważny czynnik równego traktowania każdego 
obywatela przez prawo, niezależnie od tego, czy stawiane są mu jakiekol-
wiek zarzuty, czy też nie. Zasady wynikające z tej dyrektywy wywodzą się już  
z rzymskiej myśli prawnej, uznawanej w naszej kulturze jako pierwowzór spra-
wiedliwego procesu karnego państwa prawa. Choć prawo do obrony stanowi 
nieodzowny element procedury karnej na gruncie prawa międzynarodowe-
go, jak również krajowego, to nawet we współczesnym świecie nie można 
zapominać, iż jest to obligatoryjny element co do gwarancji procesowej osób, 
którym stawia się zarzuty28. Pandemia Covid-19, która znacząco wpłynęła na 
społeczeństwo i, co za tym idzie, różne gałęzie prawne ukazała jednoznacznie, 
że wymiar sprawiedliwości w wielu państwach prawa, nie był przygotowany 
na nagłe zmiany w aspekcie technologicznym, które obligatoryjnie zmusiły 
organy do rewolucyjnych modyfikacji procesu. Zastosowane przez prawodaw-
ców różnych państw prawa rozporządzenia w związku ze zwalczaniem koro-
nawirusa Sars-Cov-2 często pospiesznie, nieprecyzyjnie, a nawet wykluczając 
się z obowiązującymi przepisami prawa przejściowe regulacje ochronne przed 
pandemią stanowią nie tyle wyzwanie dla środowiska prawniczego w celu in-
terpretacji konkretnych norm, co realne zagrożenie dla osób, wobec których 
są kierowane te akty prawne. Gwarantowana przez ustawy penalne dyrek-
tywa prawa do obrony nie może zatem stanowić elementu fakultatywnego  

27 S. Traczyk, „Zamaskowany” sędzia, czyli o wymiarze sprawiedliwości podczas COVID-19 [w:] 
K. Stępniak  (red.), Państwo i prawo w czasach COVID-19, Warszawa 2020, s. 135.
28 S. Waltoś, P. Hofmański (red.), Proces karny. Zarys wykładu, Warszawa 2019, s. 14-19, 25.



22

SEBASTIAN TRACZYK

w procedurze karnej wielu ustawodawstw, czego pośredni wydźwięk można było  
(i nadal jest możliwe) zaobserwować w wyniku wprowadzania zmian w orga-
nach procesowych, takich jak prokuratura czy sądy. Ingerencja prawodawcy 
w zasady gwarantowane przez ustawy zasadnicze oraz konkretne akty prawne 
stają często w znacznej sprzeczności ze zgodnym z prawem porządkiem, który 
gwarantował sprawiedliwość procesową, a poprzez nią pośrednią uczciwość 
prowadzonych spraw. Prawo do obrony jako obligatoryjny element sprawy 
karnej nie może jednak stawać się częścią składową postępowania, którą moż-
na bezproblemowo wyłączyć lub ograniczyć, gdyż takie działanie stanowi ra-
żące naruszenie przepisów prawa, wynikających z równości obywateli wobec 
norm legislacyjnych, a przede wszystkich sprawiedliwości procesowej, co jed-
noznacznie stało w sprzeczności z działaniami prawodawców w dobie pande-
mii Covid-19. Przykłady wskazane w powyższej rozprawie są zatem swoistym 
podsumowaniem de lege lata odnośnie zmian legislacyjnych w czasie pande-
micznym, ale również de lege ferenda wobec przyszłości współczesnego wymia-
ru sprawiedliwości a w szczególności procedury karnej. Postępowania winny 
zatem odpowiadać gwarancji podstawowych wartości norm międzynarodo-
wych, członkowskich, jak również krajowych, które zawarte są w takich ak-
tach prawnych, jak ustawy zasadnicze - konstytucje. Wszelkie zmiany, wyni-
kające z nagłych oraz niespodziewanych sytuacji, czego przykładem była i jest 
pandemia Covid-19, powinny zostać uregulowane w ustawodawstwie danego 
porządku prawnego już z myślą o zastosowaniu tych regulacji w przyszłości  
w taki sposób, aby nie dochodziło już do zaniedbań jurydycznych, a to z kolei 
do naruszeń podstawowych praw obywatelskich, co zostało przeze mnie uka-
zane na przykładzie prawa do obrony oskarżonych i podejrzanych. Właśnie te 
wartości pomimo trudów prowadzenia konkretnej sprawy karnej winny uka-
zywać to, iż dany wymiar sprawiedliwości poradził sobie z wyzwaniami, jakie 
stawia mu współczesny świat, a ponadto stanowi obrazowy element skutecz-
ności wymiaru sprawiedliwości, który nie przerywa swej ciągłości w dążeniu 
do egzekwowania naruszeń prawa obowiązującego na danym terenie.
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Crétonot M., Od krajowych praktyk po europejskie standardy: dobre praktyki 
więzienne, Europejskie Obserwatorium Więzień. Standardy pozbawienia wol-
ności w Unii Europejskiej. 

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, LIBER, Warszawa 
1999. 

Kuźma M., Publikacja danych osobowych i wizerunku uczestników postępowa-
nia [w:] Skorupka J.(red.), Jawność procesu karnego, Warszawa 2012. 

Mazur M., Prawo osób pozbawionych wolności do Internetu [w:] Przegląd Wię-
ziennictwa Polskiego, nr 89, Warszawa 2015. 

Traczyk S., „Zamaskowany” sędzia, czyli o wymiarze sprawiedliwości podczas 
COVID-19 [w:] Stępniak K. (red.), Państwo i prawo w czasach COVID-19, 
Warszawa, 2020.

Waltoś S., Hofmański P. (red.), Proces karny. Zarys wykładu, Warszawa 2019. 

Zakrzewski W., Zasada wolności i praw człowieka i obywatela [w:] Skrzydło W. 
(red.), Polskie prawo konstytucyjne, Morpol, Lublin 1999.



24

SEBASTIAN TRACZYK

Źródła internetowe

Zabezpieczenie prawa do sądu podczas pandemii koronawirusa. Postępowa-
nia karne na odległość, https://www.fairtrials.org/sites/default/filesSafeguar 
ding%20the%20right%20to%20a%20fair%20trial%20during%20the%20
coronavirus%20pandemic%20PL_0.pdf [dostęp: 30.05.2021].



25

Robert Łasa 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Cyberbezpieczeństwo służby 
zdrowia podczas pandemii 

COVID-19. Aspekty prawa 
międzynarodowego

Abstrakt: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie obowiązujących regu-
lacji prawa międzynarodowego z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wska-
zanie ich przydatności w zwalczaniu zagrożeń cybernetycznych wymierzo-
nych w system służby zdrowia podczas pandemii COVID-19. Problemem 
badawczym jest skuteczność obowiązujących norm prawa międzynarodo-
wego w zwalczaniu cyberprzestępczości wymierzonej w podmioty zwalcza-
jące skutki pandemii COVID-19. Oprócz tego należy postawić kilka pytań 
badawczych: Jak ważną rolę odgrywa służba zdrowia w systemie bezpie-
czeństwa państwa? Jakie jest stanowisko doktryny w kwestii cyberataków 
na służbę zdrowia? Jak cyberataki wymierzone w służbę zdrowia wpłynęły 
na jej działalność? Podstawową metodą przeprowadzenia badań jest meto-
da dogmatyczna, która umożliwiła analizę norm prawa międzynarodowe-
go, tworzonych na poziomie ogólnoświatowym oraz regionalnym, a także 
prawa krajowego. Dodatkowo, analizie poddane zostały dokumenty sta-
nowiące podstawę krajowego programu ochrony infrastruktury krytycznej. 
Rolę uzupełniającą pełni metoda teoretyczna, która pozwala na ustalenie 
stanowiska doktryny oraz treść dokumentów prawnie niewiążących.

Słowa kluczowe: prawo międzynarodowe, cyberbezpieczeństwo, służba zdrowia, 
COVID-19

Wstęp

System ochrony zdrowia zajmuje szczególne miejsce w zapewnieniu 
bezpieczeństwa państwowego. Wchodząc w skład infrastruktury krytycznej 
(IK), stanowi jej niezbędny element pozwalający w odpowiednim stopniu 
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funkcjonować państwu. Na przestrzeni ostatnich kilku lat głównym zagroże-
niem prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania służby zdrowia stały się 
cyberataki. Problem uwidocznił się jeszcze bardziej podczas pandemii CO-
VID-19, kiedy to szpitale oraz inne instytucje medyczne, zajmujące się zwalcza-
niem skutków pandemii, zostały obrane za cel cyberataków, jak szpital w Brnie  
w marcu 2020 r.1. Takie ataki skutkują paraliżem obiektów służby zdrowia, co 
przyczynia się do zmniejszonej efektywności leczenia chorych na COVID-19, 
pozostawiając ich bez odpowiedniej opieki, czego konsekwencją może być 
utratą życia lub zdrowia.

Na początku XXI w. społeczność międzynarodowa dostrzegając problem 
wzmożonej przestępczości w cyberprzestrzeni postanowiła podjąć kroki ma-
jące na celu ujednolicenie norm prawnych w zakresie ścigania sprawców ta-
kich przestępstw, czego skutkiem było podpisanie Konwencji Rady Europy  
o cyberprzestępczości z 2001 r. (Konwencja o cyberprzestępczości)2. Obecnie,  
ze względu na rozwój technologiczny, problem cyberprzestępczości jest sze-
roko omawianą kwestią, szczególnie na poziomie akademickim, gdzie two-
rzone są raporty  i stanowiskach ekspertów prawa międzynarodowego, m.in. 
Oświadczenie Ekspertów z Uniwersytetu Oksfordzkiego dot. ochrony sektora 
służby zdrowia w czasie pandemii COVID-193.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obowiązujących regu-
lacji prawa międzynarodowego z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wskaza-
nie ich przydatności w zwalczaniu zagrożeń cybernetycznych wymierzonych  
w system opieki zdrowotnej w czasie pandemii COVID-19. Problemem ba-
dawczym jest skuteczność obowiązujących norm prawa międzynarodowego  
w zwalczaniu cyberprzestępczości wymierzonej w podmioty zwalczające skutki 
pandemii COVID-19. Oprócz tego należy postawić kilka pytań badawczych: 
Jak ważną rolę odgrywa służba zdrowia w systemie bezpieczeństwa państwa? 
Jakie jest stanowisko doktryny w kwestii cyberataków na służbę zdrowia? Jak 
cyberataki wymierzone w służbę zdrowia wpłynęły na jej działalność?

Podstawową metodą przeprowadzenia badań jest metoda dogmatycz-
na, która umożliwiła analizę norm prawa międzynarodowego, tworzonych 
na poziomie ogólnoświatowym oraz regionalnym, a także prawa krajowego. 

1 Brno University Hospital ransomware attack (2020), https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Brno_
University_Hospital_ransomware_attack_(2020), [dostęp: 19.05.2021 r.]
2 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 r., Dz. U. 2015, 
poz. 728.
3 The Oxford Statement on the International Law Protections Against Cyber Operations Tar-
geting the Health Care Sector, https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-inter 
national-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea#/, [dostęp: 19.05.2021].



27

CYBERBEZPIECZEŃSTWO SŁUŻBY ZDROWIA PODCZAS PANDEMII COVID-19

Dodatkowo, analizie poddane zostały dokumenty stanowiące podstawę kra-
jowego programu ochrony IK. Rolę uzupełniającą pełni metoda teoretycz-
na, która pozwala na ustalenie stanowiska doktryny oraz treść dokumentów 
prawnie niewiążących.

Ochrona zdrowia  
jako system infrastruktury krytycznej

Dla właściwego funkcjonowania państwa potrzebne jest stworzenie od-
powiedniej sieci systemów, które stanowić będą trzon bezpieczeństwa pań-
stwa.  W obecnym czasie tą siecią jest IK, która łączy w sobie różne sektory,  
a której właściwe działanie jest niezbędne do prawidłowego wypełniania za-
dań stawianych państwu. Zgodnie z definicją przyjętą w art. 3 pkt 2 Ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r. (Ustawa o zarządzaniu kryzysowym)4, za 
IK uważa się systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funk-
cjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi 
kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapew-
nieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także 
instytucji i przedsiębiorców. W dalszej części przepisu wymieniono 11 sys-
temów, które tworzą IK. Zalicza się do nich m.in. zaopatrzenia w energię, 
surowce energetyczne i paliwa, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę 
czy ochronę zdrowia. Sam termin „infrastruktura krytyczna” jest obecnie sze-
roko stosowany również w innych państwach. Stany Zjednoczone w ramach  
IK posiadają 16 systemów, takich jak sektor chemiczny, sektor finansowy, 
sektor ochrony zdrowia5. Ich uszkodzenie lub zniszczenie negatywnie wpły-
nęłoby na bezpieczeństwo publiczne, w tym na bezpieczeństwo obywateli, 
bezpieczeństwo ekonomiczne lub bezpieczeństwo ochrony zdrowia. 

Jak wykazano powyżej, państwa do systemów niezbędnych do prawidło-
wego ich działania zaliczają sektor ochrony zdrowia. O tym jak ważny jest to 
system w kwestii bezpieczeństwa obywateli świadczyć może sytuacja, w której 
znajduje się cały świat od marca 2020 r., tj. pandemia COVID-19. Oprócz 
bezpieczeństwa obywateli, prawidłowe działanie sektora ochrony zdrowia 
wpływa na właściwe funkcjonowanie innych systemów infrastruktury kry-
tycznej, chroniąc m.in. przed skutkami ataków terrorystycznych, epidemiami  
 

4 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, Nr 89, poz. 590.
5 Critical Infrastructure Sectors, https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors [dostęp: 
01.05.2021 r.].
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chorób zakaźnych oraz klęsk żywiołowych, o czym przekonuje amerykańska 
agencja ds. cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury6.

Głównym celem działalności sektora ochrony zdrowia jest prowadzenie 
postępowania diagnostyczno-leczniczego. W związku z tym, w zakresie tego 
sektora należy wymienić podmioty takie jak instytucje ubezpieczenia zdro-
wotnego,  ośrodki prowadzące diagnostykę oraz leczenie, a także samych pa-
cjentów, jako głównych beneficjentów tejże infrastruktury7. Katalog ośrod-
ków prowadzących diagnostykę oraz leczenie jest bardzo szeroki i obejmuje 
m.in. szpitale, przychodnie, apteki, ale także instytuty badawcze8.

Ochrona sektora służby zdrowia

Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa sektorowi służby zdrowia 
jest często poruszana w dyskusji, zarówno w obszarze organów ustawodaw-
czych – tych krajowych, jak i międzynarodowych, ale także przez doktrynę. 
Bez wątpienia prawo do ochrony zdrowia należy uznać jako jedno z podsta-
wowych praw człowieka9. O wadze tego prawa świadczy jego uregulowanie 
w art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Konstytucja RP)10. 
Zgodnie z jego treścią każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Na poziomie 
międzynarodowym należy wymienić kilka aktów prawnych, w których ure-
gulowana została kwestia dostępu do ochrony zdrowia. Przede wszystkim 
należy wskazać art. 55 Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r. (KNZ)11, 
w którym stwierdzono, że Narody Zjednoczone będą popierały m.in. roz-
wiązywanie międzynarodowych zagadnień zdrowotnych. Bardziej rozbudo-
wane postanowienia znajdują się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  
z 1948 r.12, gdzie w art. 25 ust 1 wskazano na konieczność zapewnienia 
zdrowia i dobrobytu każdemu człowiekowi, m.in. poprzez opiekę lekarską.  
W zakresie regulacji regionalnych wskazać należy Europejską Kartę Społeczną  

6 Healthcare and Public Health Sector, https://www.cisa.gov/healthcare-and-public-health-sec 
tor [dostęp: 07.05.2021 r.].
7 R. Maciejewski, Ochrona infrastruktury krytycznej – narracje prawne i politologiczne, FNCE 
Sp. z o.o., Poznań 2019, s. 286.
8 Ibidem, s. 286-288.
9 M. Mikos, M. Urbaniak, Prawo do bezpiecznej ochrony zdrowia w świetle Konstytucji RP 
oraz rekomendacji Rady Europy i Rady Unii Europejskiej, „Medyczna Wokanda” 2016, 8/2016, 
s.159-160. 
10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
11 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwo-
ści i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych z dnia 
26.06.1945 r., Dz. U. 1947 nr 23 poz. 90.
12 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10.12.1948 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/
txt/onz/1948.html, [dostęp: 16.05.2021 r.].
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z 1961 r. (EKS)13, a konkretnie jej art. 11 mówiący o środkach jakie stro-
ny EKS powinny powziąć w celu zapewnienia prawa do ochrony zdrowia. 
Omawiana kwestia została również potwierdzona w art. 35 Karcie Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej z 2000 r. (KPP)14, zgodnie z którym każde-
mu przysługuje prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo  
do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach 
i praktykach krajowych.

Wymagania stawiane przez wymienione akty prawne wymuszają na pań-
stwach podjęcie działań w kierunku prawidłowego zapewniania prawa do 
ochrony zdrowia. W tym celu państwo wdraża szereg czynności, takich jak 
uznanie systemu opieki zdrowia jako IK. Przykładem jest działalność Unii 
Europejskiej (UE) zmierzająca do zabezpieczenia IK przed potencjalnymi 
niebezpieczeństwami, m.in. aktami terroryzmu. Podstawowym dokumen-
tem w tym zakresie jest Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia  
2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony (Dyrektywa 
Rady 2008/114/WE)15. Na jej podstawie państwa członkowskie zobowiąza-
ne są do rozpoznania i wyznaczenia Europejskiej Infrastruktury Krytycznej 
(EIK), tj. IK zlokalizowanej na terytorium państw członkowskich, której za-
kłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na co najmniej dwa państwa 
członkowskie (zob. art. 3, art. 4 Dyrektywy Rady 2008/114/WE), a następ-
nie stworzenie Planu Ochrony Infrastruktury (POI), w którym określa się 
składniki IK należące do EIK oraz istniejące lub wdrażane rozwiązania słu-
żące ochronie tych składników (zob. art. 5 Dyrektywy Rady 2008/114/WE).  
W Polsce funkcję planu ochrony spełnia Narodowy Program Ochrony Infra-
struktury Krytycznej (NPOIK). Pierwszy NPOIK został podpisany w 2013 r., 
określono wtedy pięć poziomów ochrony IK: ochronę fizyczną, ochronę tech-
niczną, ochronę osobową, ochronę teleinformatyczną oraz ochronę prawną16. 
Obecnie obowiązujący NPOIK przyjęto w 2020 r., a wskazanymi prioryte-
tami są: pogłębienie współpracy między uczestnikami Programu w obszarze 
ochrony IK, identyfikacja zależności pomiędzy systemami IK oraz dokonanie 

13 Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r., Dz. U. 
1999 nr 8 poz. 67. 
14 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016, C 202/02.
15 Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wy-
znaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej 
ochrony, Dz. Urz. UE 2008, L 345/75.
16 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
Warszawa 2013, s. 31-32.



30

ROBERT ŁASA

oceny ryzyka zakłócenia funkcjonowania systemu IK17. Wszelkie działania 
podjęte przez państwo mają na celu wyeliminowanie powstania sytuacji kry-
zysowej, którą określa się jako sytuację wpływającą negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wy-
wołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 
publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków (zob. art. 
3 pkt 1 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

W debacie na temat ochrony IK aktywnie uczestniczą przedstawiciele 
doktryny. Przykładem są oświadczenia ekspertów z Uniwersytetu Oksfordz-
kiego dot. ochrony sektora służby zdrowia w czasie pandemii COVID-19. 
W pierwszym z nich zwrócono szczególną uwagę na ochronę sektora służby 
zdrowia zajmującego się zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 przed 
cyberatakami, jednoznacznie wskazując na zakaz atakowania placówek me-
dycznym, wprost wynikający z obowiązującego prawa międzynarodowego18. 
Drugie oświadczenie skupiło się na konieczności ochrony ośrodków zajmu-
jących się badaniem i tworzeniem szczepionek przeciwko wirusowi SARS-

-CoV-2, po raz kolejny wskazując na zakaz atakowania takich celów ustano-
wiony normami prawa międzynarodowego19.

System służby zdrowia jako cel cyberataku 

Osłabienie lub zniszczenie systemów informatycznym wspierających 
prawidłowe działanie sektora służby zdrowia, w szczególności tych insty-
tucji, których zadaniem jest walka ze skutkami pandemii COVID-19, jest 
głównym celem grup terrorystycznych, ale też cyberprzestępców20. Pierwszej 
grupie przede wszystkim zależy na zastraszeniu ludności, a swoje działania 
motywują kwestiami politycznymi. Natomiast druga grupa – cyberprzestępcy, 
także mogą robić to z pobudek politycznych, ale w głównej mierze kierują 
się chęcią zysku, m.in. atakując złośliwym oprogramowaniem, które udzieli 
dostępu do systemu po zapłaceniu okupu21. Należy tutaj wskazać, że aktów 

17 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 
Warszawa 2020, s. 9.
18 The Oxford Statement on the International Law Protections Against Cyber Operations Targeting 
the Health Care Sector, https://www.elac.ox.ac.uk/the-oxford-statement-on-the-international-

-law-protections-against-cyber-operations-targeting-the-hea#/, [dostęp: 16.05.2021 r.].
19 The Second Oxford Statement on International Law Protections of the Healthcare Sector During 
Covid-19: Safeguarding Vaccine Research, https://www.elac.ox.ac.uk/article/the-second-oxford-

-statement#/, [dostęp: 16.05.2021 r.].
20 O. A. Hathaway, R. Crootof, P. Levitz, H. Nix, A. Nowlan, W. Perdue, J. Spiegel, The Law 
of Cyber-Attack, California Law Review 2012, Vol. 100:817, s. 833-835.
21 Ibidem. 
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cyberprzestępstwa w stosunku do podmiotów zajmujących się walką z CO-
VID-19 dopuszczają się głównie pojedynczy, mniej doświadczeni hakerzy, 
gdyż ci stojący za dużymi akcjami jak CLOP Ransomware czy Maze Ransom-
ware oświadczyli, że do momentu zdławienia pandemii szpitale oraz inne pla-
cówki medyczne nie będą ich celami22.

Poniżej opisane zostaną trzy cyberataki, których celem były szpitale oraz 
Europejska Agencja Leków (EMA). Podstawą wyboru tych przykładów był 
skutek jaki wywołał atak, tj. między innymi doszło do negatywnych skutków, 
jak uszkodzenie systemu informatycznego oraz wykradzenie danych oraz za-
blokowanie zabezpieczeń systemu. 

Do pierwszego cyberataku doszło 13 marca 2020 r. w czeskim Brnie23. 
Celem ataku był szpital uniwersytecki zajmujący się testowaniem osób pod 
kątem obecności wirusa SARS-CoV-224. Niestety do te pory nie udało się 
ustalić, kto stał za atakiem, jednak wskazuje się, że osoby odpowiedzialne 
kierowały się pobudkami finansowymi25. Świadczyć ma o tym sposób w jaki 
przeprowadzono atak, tj. atakujący, dzięki zastosowaniu złośliwego oprogra-
mowania zaszyfrowali dane systemowe szpitala, tym samym zmuszając szpital 
do wyłączenia sieci informatycznej. Skutkowało to odwołaniem wielu zabie-
gów chirurgicznych, ale również pozbawieniem lekarzy informacji o swoich 
pacjentach. Ponowne, pełne uruchomienie systemu nastąpiło dopiero po kil-
ku tygodniach.

Drugi cyberatak miał miejsce 22 marca 2020 r., a jego celem był szpi-
tal uniwersytecki w Paryżu26. Atak został odparty przez zabezpieczenia syste-
mowe, tym samym nie doprowadzając do negatywnych skutków dla szpitala.  
Tak samo jak w przypadku ataku z 13 marca 2020 r., nie udało się ustalić 
osób odpowiedzialnych.

9 grudnia 2020 r. EMA poinformowała27, że padła ofiarą cyberataku, 
którego celem było wykradzenie informacji dotyczących lekarstw i szczepio-
nek na COVID-19, a także prywatnych wiadomości (e-maili) pracowników 

22 H. S. Lallie, L. A. Shepherd, J. R. C. Nurse, A. Erola, G. Epiphaniou, C. Maple, X. Bel-
lekens, Cyber Security in the Age of COVID-19: A Timeline and Analysis of Cyber-Crime and 
Cyber-Attacks during the Pandemic, Computers & Security 2021, Vol. 105, s. 12-13.
23 Brno University Hospital ransomware attack (2020), https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Brno_
University_Hospital_ransomware_attack_(2020), [dostęp: 19.05.2021 r.]
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Third edition of the Franco-German common situational picture, Federal Office for Informa-
tion Security, Bonn 2020, s.11.
27 Cyberattack on the European Medicines Agency, https://www.ema.europa.eu/en/news/cybe 
rattack-european-medicines-agency, [dostęp: 19.05.2021 r.].
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tej instytucji28. W późniejszym czasie powyższe informacje zostały udostęp-
nione publicznie w Internecie, jednak przed ich publikacją niektóre treści 
zostały sfałszowane w celu szerzenia nieprawdziwych informacji dotyczących 
negatywnych skutków szczepienia29. Zgodnie z komunikatem podanym przez 
holenderski dziennik De Volkskrant, odpowiedzialnym za atak jest rosyjski 
wywiad cywilny – Służba Wywiadu Zagranicznego30.

Odpowiedzialność karna cyberprzestępcy

Konieczność wprowadzenia międzynarodowych norm prawnych okre-
ślających odpowiedzialność karną cyberprzestępców została dostrzeżona już 
kilkanaście lat temu, czego wyrazem była Konwencja o cyberprzestępczości. 
Impulsem do podjęcia działań w tym kierunku było zaniepokojenie wyko-
rzystania sieci informatycznej do popełniania przestępstw (zob. Preambuła 
Konwencji o cyberprzestępczości). W tym celu Państwa członkowskie Rady 
Europy oraz inni sygnatariusze Konwencji (np. Stany Zjednoczone, Australia 
oraz Japonia) zdecydowały się określić, jakie środki należy podjąć na szczeblu 
krajowym (dotyczy to prawa karnego materialnego oraz prawa karnego proce-
sowego), a także jakie będą warunki współpracy międzynarodowej.

W ramach zmian dotyczących prawa karnego materialnego, strony Kon-
wencji o cyberprzestępczości muszą podjąć działania legislacyjne mające na 
celu uznanie w prawie karnym krajowym czterech rodzajów przestępstw: 
przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych infor-
matycznych i systemów, przestępstw komputerowych, przestępstw ze względu 
na charakter zawartych informacji (pornografia dziecięca) oraz przestępstw 
związanych z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych (zob. art. 
2-10 Konwencji o cyberprzestępczości). Są to czyny bezprawne, popełniane 
umyślnie. W systemie prawa krajowego penalizowane powinno również być 
umyślne pomocnictwo, podżeganie oraz usiłowanie popełnienia powyższych 
przestępstw (zob. art. 11 Konwencji o cyberprzestępczości). 

Dostosowanie prawa karnego procesowego dotyczy przede wszystkim 
zabezpieczenia oraz pozyskiwania i gromadzenia danych informatycznych. 

28 Cyberattack on EMA - update 3, https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-up 
date-3, [dostęp: 19.05.2021 r.].
29 Cyberattack on EMA - update 5, https://www.ema.europa.eu/en/news/cyberattack-ema-up 
date-5, [dostęp: 19.05.2021 r.].
30 Rosyjscy i chińscy hakerzy stali za atakami na Europejską Agencję Leków, https://www.cyberde 
fence24.pl/rosyjscy-i-chinscy-hakerzy-stali-za-atakami-na-europejska-agencje-lekow, [dostęp: 
19.05.2021 r.].
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Biorąc pod uwagę charakter takich danych, tj. możliwość szybkiego ukrycia 
lub zniszczenia danych, które mogą być dowodem w sprawie, takie przepisy 
prawne wydają się być konieczne. Strony są zobowiązane do wprowadzenia 
w swoim systemie prawa karnego procesowego przepisów umożliwiających 
sprawne i szybkie zabezpieczenie danych informatycznych oraz danych do-
tyczących ruchów w cyberprzestrzeni (zob. art. 16-17 Konwencji o cyber-
przestępczości). Ponadto należy wprowadzić przepisy pozwalające na prze-
szukiwanie i zajmowanie danych informatycznych (zob. art. 19 Konwencji 
o cyberprzestępczości), a także dopuszczające gromadzenie lub rejestrowanie 
przy pomocy środków technicznych danych dotyczących ruchów w cyber-
przestrzeni (zob. art. 20 Konwencji o cyberprzestępczości). 

Przepisy Konwencji o cyberprzestępczości odnoszące się do współpracy 
międzynarodowej należy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nic dotyczy eks-
tradycji (zob. art. 24 Konwencji o cyberprzestępczości), a druga grupa odnosi 
się do wzajemnej pomocy prawnej, jak udzielanie informacji czy niezwłoczne 
zabezpieczenie przechowywanych danych informatycznych  (zob. art. 25 i nn. 
Konwencji o cyberprzestępczości).

Konwencja o cyberprzestępczości została ratyfikowana przez Polskę do-
piero w 2014 r. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy prawa karnego mate-
rialnego, jak i procesowego zostały dostosowane do jej wymogów już dużo 
wcześniej, np. art. 268a kodeksu karnego z 1997 r.31 lub 218a kodeksu postę-
powania karnego z 1997 r.32.

Podsumowanie

IK stanowi kluczowy element prawidłowego funkcjonowania państwa. 
Na skutek tego jest częstym celem ataków zarówno ze strony terrorystów, jak 
i zwykłych przestępców. Ten problem uwidocznił się po wybuchu pandemii 
COVID-19, kiedy podmioty sektora ochrony zdrowia, zajmujące się zwalcza-
niem efektów pandemii, stały się celem cyberataków. 

Jak wykazano w poniższym opracowaniu społeczność międzynarodowa, 
zdając sobie sprawę z wagi ochrony zdrowia dla bezpieczeństwa społeczeństwa 
i państwa, uczyniła prawo do ochrony zdrowia jednym z najważniejszym praw 
człowieka, tym samym nadając mu specjalną ochronę. 

Na poziomie międzynarodowym dostrzeżono również potrzebę ochro-
ny cyberprzestrzeni, która w ostatnich latach stała się częstym miejscem 

31 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553.
32 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555.
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dokonywania zarówno aktów terrorystycznych, ale również przestępstw po-
spolitych. Skutkiem tego było podpisanie Konwencji o cyberprzestępczo-
ści, która ujednoliciła - poprzez implementację przepisów tej Konwencji do 
porządku krajowego –  normy prawa karnego materialnego i procesowe-
go w przypadku przestępstw popełnianych z wykorzystaniem technologii 
informatycznej.   

Pomimo precyzyjnego określenia norm prawnych penalizujących za-
chowania cyberprzestępców, pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej 
jest jednym z trudniejszych zadań przed jakimi stoją krajowe organy ściąga-
ni. Charakter działań cyberprzestępców, jak anonimowość, utrudnia ich na-
mierzenie, a tym samym pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Dobitnie 
pokazują to cyberataki na szpitale w Brnie lub Paryżu, gdzie po roku od tego 
wydarzenia nadal nie udało się ustalić osób za nie odpowiedzialnych.
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Wpływ pandemii COVID-19 
na wykonywanie władzy 

rodzicielskiej i realizację 
kontaktów z dzieckiem1

Abstrakt: W dniu 31.12.2019 r. Chiny po raz pierwszy zgłosiły Światowej Orga-
nizacji Zdrowia pierwsze przypadki zakażenia wirusem, który powodował 
tajemnicze zapalenie płuc. Początkowo nazwano go 2019-nCoV, jednak 
obecnie znany jest pod nazwą: SARS-CoV-2. Wirus ten wywołuje choro-
bę układu oddechowego zwaną COVID-19. Epidemia, która rozpoczęła 
się w Chinach opanowała cały świat. Każdy kraj i każde społeczeństwo 
stanęło przed wielkim wyzwaniem, na które nikt nie był przygotowany. 
Eksperci zalecali pozostanie w domu, aby w miarę możliwości ograniczyć 
rozprzestrzenianie się COVID-19. Mając to na uwadze, nasuwa się pytanie, 
jakie mogą być konsekwencje pandemii COVID-19 na stosunki rodzin-
noprawne, a zwłaszcza na wykonywanie władzy rodzicielskiej i realizację 
kontaktów z dzieckiem w sytuacji rodziców żyjących w rozłączeniu. Walka 
z pandemią nie może być wykorzystywana do utrudniania kontaktów ro-
dziców z dziećmi. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ COVID-19 
na zjawisko alienacji rodzicielskiej oraz instytucję pieczy naprzemiennej  
w polskim systemie prawa rodzinnego.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, 
alienacja rodzicielska, piecza naprzemienna

Wstęp

W dniu 31.12.2019 r. chińskie władze po raz pierwszy zgłosiły Świa-
towej Organizacji Zdrowia pierwsze przypadki zakażenia nowym wirusem  

1 Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2019/33/N/HS5/00284 finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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w mieście Wuhan, który powodował tajemnicze zapalenie płuc. Początkowo 
nazwano go roboczo 2019-nCoV, jednak obecnie znany jest już pod właści-
wą nazwą: SARS-CoV-2. Wirus ten wywołuje chorobę układu oddechowego 
zwaną COVID-19. Epidemia, która rozpoczęła się w Chinach opanowała 
cały świat. Rządy i eksperci zalecali pozostanie w domu, aby w miarę możli-
wości ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz nie narażać na nie-
bezpieczeństwo siebie i swoich bliskich. Apelowano, by unikać zgromadzeń 
i tłumów oraz zminimalizować kontakty z innymi ludźmi, jak również by 
poddać się samoizolacji w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19. Czas 
przymusowej izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 spowodował ko-
nieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości, zarówno na płaszczyźnie 
zawodowej, jak i rodzinnej. Z powodu izolacji rodzice spędzali z dziećmi 
znacznie więcej czasu niż wcześniej. Dla większości rodzin miało to pozy-
tywne skutki. Wielu rodziców przeszło na pracę zdalną, wykonywaną przez 
Internet. W tym modelu pracowała też polska edukacja, dzięki czemu rodziny 
mogły przebywać ze sobą przez cały dzień - dorośli nie wychodzili do pracy,  
a dzieci do szkół i przedszkoli2. Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie rodzin 
pełnych niezdezintegrowanych, ale też rodzin niepełnych zdezintegrowanych. 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie skutków pandemii COVID-19 na 
wykonywanie władzy rodzicielskiej i realizację kontaktów z dzieckiem po roz-
wodzie lub przez rodziców z innej przyczyny żyjących w rozłączeniu. Szczegól-
na uwaga została poświęcona zjawisku alienacji rodzicielskiej oraz instytucji 
pieczy naprzemiennej w polskim systemie prawa rodzinnego.

Alienacja rodzicielska

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że rodzina niepełna powstaje 
na skutek zaistnienia jednej z trzech okoliczności: samotne macierzyństwo, 
śmierć jednego z małżonków lub rozwód. To natomiast, co je łączy to po-
dobne konsekwencje dla dziecka - pogorszenie się jego sytuacji materialnej 
i pogorszenie warunków wychowawczych. W przypadku rozwodu sytuacja 
dziecka pod wieloma względami przypomina sytuację dziecka wychowywa-
nego przez samotną matkę, jednak w pewnym aspekcie czyni ją trudniej-
szą. Podobieństwo znajduje swój wyraz w braku ojca na co dzień, ponieważ 
sądy rodzinne zwykle powierzają wychowanie dziecka matce. To, co kom-
plikuje przypadki zdezintegrowanych rodzin przez rozwód, to traumatyczne 

2 Epidemia koronawirusa a relacje rodzinne, http://rodziceszkole.edu.pl/epidemia-koronawiru 
sa-a-relacje-rodzinne/ [dostęp: 3.05.2021].
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doświadczenia, które prawie zawsze wiążą się z rozwodem. Sytuacja może stać 
się dodatkowo dramatyczna, gdy dziecko staje się elementem gry któregoś  
z rodziców w procesie rozwodowym3.

Rozwód jest okolicznością, która zazwyczaj przyczynia się do odsepa-
rowania jednego z rodziców, którym zwykle jest ojciec. Powszechnym zja-
wiskiem jest powierzanie matce przez sąd pieczy rodzicielskiej. Kontakt ojca  
z dzieckiem jest ograniczony, niekiedy wręcz znikomy, sprowadzający się 
do obowiązku alimentacyjnego. Ojcowie czują się przez to dyskryminowani  
w polskich sądach rodzinnych. Należy jednak pamiętać, że dyskryminacja oj-
ców to nie tylko kwestia tego, komu zostanie powierzona piecza. Zdarza się, 
że gdy dziecko przebywa na co dzień u matki, a ojciec ma zasądzone kontakty, 
matka utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia ich realizację4.

R. A. Gardner podjął próbę opisania zjawiska alienacji rodzicielskiej,  
tj. sytuacji, która przyjmuje postać syndromu alienacji rodzicielskiej (Paren-
tal Alienation Syndrome), zwanego też syndromem Gardnera, a w literaturze 
polskiej - zespołem oddzielenia od drugoplanowego opiekuna. Zjawisko to 
dotyczy sytuacji, w której - nie mogąc porozumieć się w kwestii władzy ro-
dzicielskiej i kontaktów z dzieckiem - rodzic różnymi metodami doprowadza 
do odczuwania przez dziecko niechęci czy wrogości w stosunku do drugiego 
rodzica. Według R. A. Gardnera, doprowadzanie przez jednego z rodziców do 
alienacji drugiego i nastawianie dziecka przeciw niemu jest formą wykorzysty-
wania psychicznego oraz może spowodować nieodwracalne zniszczenie więzi 
z jednym rodzicem, a w rezultacie zmiany w psychice dziecka5.

Na problem alienacji rodzicielskiej w Polsce wielokrotnie zwracał uwagę 
Rzecznik Praw Dziecka, wskazując, że ,,alienacja dziecka od jednego z rodziców 
jest formą przemocy emocjonalnej i wszelkie zachowania alienacyjne, świadome 
bądź nieświadome doprowadzają do zaburzeń osobowościowych, społecznych  
i rozwojowych dziecka [...]. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipu-
lacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami 
powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec  
 
 
 

3 W. Majkowski, Prawny i społeczny status dziecka we współczesnej Polsce, ,,Prawo Kanoniczne: 
kwartalnik prawno-historyczny” 2014, t. 72, nr 2, s. 142-143.
4 K. Kamińska, Pozycja kobiety w polskim prawie rodzinnym [w:] Naukowa analiza wybranych 
problemów społecznych, red. K. Kalbarczyk, K. Skrzątek, Lublin 2020, s. 279-280.
5 P. Gluza [w:] Dziecko w rozstaniu rodziców, red. Z. Kołakowska-Halbersztadt, M. Tański,  
P. Gluza, opubl. LexisNexis 2013.
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drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziec-
ka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze - dorosłe - życie” 6.

W tym miejscu warto jedynie zasygnalizować, że obecnie trwają prace 
legislacyjne nad objęciem zakresem prawa karnego zachowań polegających na 
przeciwdziałaniu realizacji uprawnień osoby uprawnionej do wykonywania 
kontaktów z małoletnim, czy też pieczy naprzemiennej nad nim, czyli tzw. 
alienacji rodzicielskiej7.

Wpływ pandemii COVID-19 na władzę rodzicielską 
i kontakty z dzieckiem w sytuacji rodziców 
żyjących w rozłączeniu

Ogólnie można powiedzieć, że pandemia COVID-19 pokazała wszystkie 
istniejące postawy rodzicielskie - od postawy współpracującej po alienacyjną. 
W opinii prawników, wspomniana wcześniej gra rodziców dotyczy głównie 
matek, które mają więcej narzędzi by grać dzieckiem. To pandemia dobitnie 
udowodniła. Okazało się, że wszystkie orzeczenia sądów dwóch instancji uzy-
skiwane w wieloletnich bataliach nie mają większego znaczenia - jeżeli matka 
twierdzi, że „nie da dziecka na kontakty”. W początkowym etapie pandemii 
każdy miał pewne obawy co do wychodzenia z domu, jednakże postawa ma-
tek, które odmawiały kontaktów ojcom, mimo że same utrzymywały kontak-
ty społeczne, budziła zdziwienie sądów i pełnomocników8.

Problem był tak poważny i masowy, że Ministerstwo Sprawiedli-
wości opublikowało w dniu 3.04.2020 r. informację dotyczącą realizacji  
w okresie pandemii osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez ro-
dziców żyjących oddzielnie - że obowiązują wszystkie postanowienia sądów  
w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak 
i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpiecze-
nia. Ministerstwo wskazało, że brak realizacji tych postanowień może prowa-
dzić do wszczęcia postępowania, a następnie zapłaty określonej sumy pienięż-
nej na podstawie przepisów art. 59815, 59816 i 59822 Kodeksu postępowania 

6 Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 21.04.2017 r. „Prawo dziecka do obojga rodzi-
ców - przepisy a rzeczywistość” - znak GAB.422.5.2017.BS, skierowane do Ministra Sprawie-
dliwości, Prokuratora Generalnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7 Szerzej na ten temat: J. Zajączkowska-Burtowy, M. Burtowy, O kryminalizacji tzw. alienacji 
rodzicielskiej, ,,Prokuratura i Prawo” 2020, nr 4-5, s. 117.
8 A. Kuna, Czy w czasie pandemii wzrosła liczba rozwodów? „Napływ spraw jest rekordowy”, 
Onet.pl, opubl. 16.10.2020, https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/koronawirus-czy-w-czasie 

-pandemii-wzrosla-liczba-rozwodow/e2xrvqw [dostęp: 3.05.2021].
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cywilnego (k.p.c.)9. Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedy-
nie z zakazów wynikających z zastosowanej kwarantanny10.

W dobie pandemii COVID-19 liczba przypadków ograniczania kon-
taktów z dzieckiem z powodu strachu przed wirusem lub konfliktu rodzi-
cielskiego znacznie wzrosła. Pewnym remedium miały być zmiany w spo-
sobie rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie w czasie stanu pandemii, 
które wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa 2.0, która weszła w życie dnia 
18.04.2020 r.11 Choć zasadnicza część ustawy dotyczyła wsparcia finansowe-
go udzielanego przedsiębiorcom to znalazły się w tarczy zmiany, które re-
gulowały rozpoznawanie wniosków o udzielenie lub zmianę zabezpieczenia  
w sprawach rozpoznawanych w świetle k.p.c. Zakres nowego prawa objął za-
tem rozpoznawanie spraw o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Zgod-
nie z przepisem art. 92 ustawy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wniosek o udzielenie 
lub zmianę zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym,  
o ile na podstawie całokształtu okoliczności sprawy sąd nie uzna za konieczne 
rozpoznanie wniosku na rozprawie. Sąd będzie mógł procedować w składzie 
jednego sędziego.

Przed 18.04.2020 r. sąd rozpoznawał wniosek o zabezpieczenie po 
przeprowadzeniu rozprawy. Z powodu pandemii wymiar sprawiedliwości  
w Polsce zaczął jednak funkcjonować w sposób ograniczony, zajmując się wy-
łącznie rozpoznawaniem spraw pilnych. Nie dotyczyło to spraw o kontakty  
z dzieckiem. W rezultacie wielu rodziców, których styczność z dzieckiem 
została ograniczona z powodu panującej pandemii, pozbawiono możliwości 
podjęcia działań na drodze prawnej. Kontakty, które odbywały się w miej-
scach publicznych także nie mogły być realizowane, a to z uwagi na wpro-
wadzone ograniczenia w przemieszczaniu się, z kolei zmianę miejsca ich 
odbywania blokowała konieczność przeprowadzenia rozprawy. Mając to na 
uwadze, w polskim systemie prawnym powstała luka, która stała się okazją 
do bezprawnego utrudniania lub uniemożliwiania kontaktu drugiego rodzica  
z dzieckiem12.

9 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 
11 ze zm.).
10 Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Realizacja sądowych postanowień o kontaktach z dziećmi, 
opubl. 3.04.2020, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien 

-o-kontaktach-z-dziecmi [dostęp: 3.05.2021].
11 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737 ze zm.).
12 J. Szewczyk-Stępień, Tarcza 2.0 kołem ratunkowym dla kontaktów rodziców z dziećmi, opubl. 
27.04.2020, https://egzekucjakontaktow.pl/2020/04/tarcza-2-0-kolem-ratunkowym-dla-kon 
taktow-rodzicow-z-dziecmi/ [dostęp: 3.05.2021].
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Wprowadzony przepis art. 92 tarczy dawał możliwość interwencji w sy-
tuacjach, w których z powodu konfliktu rodzice nie byli w stanie osiągnąć po-
rozumienia w przedmiocie zmiany sposobu odbywania kontaktów. Dopóki 
trwał stan pandemii wniosek o zabezpieczenie sąd mógł rozpoznać także na 
posiedzeniu niejawnym, bez konieczności wyznaczania rozprawy. Wedle obo-
wiązujących przepisów powinien to uczynić bezzwłocznie, nie później jednak 
niż w terminie tygodniowym od dnia jego wpływu do sądu13.

Piecza naprzemienna

Istnieją także pozytywne skutki pandemii. Wielu rodziców zaczęło bo-
wiem współpracować i mimo rozstania wychowywać dzieci w systemie pie-
czy naprzemiennej, a konkretnie w układzie tydzień na tydzień. Wynikało to  
z konieczności pracy w domu i jednoczesnej nauki zdalnej. Okazało się,  
że w tak skrajnej sytuacji, jaką jest pandemia, przydaje się jednak drugi rodzic 
i wsparcie z jego strony. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy COVID-19 
zmieni podejście do instytucji pieczy naprzemiennej w Polsce. Piecza naprze-
mienna jest to jeden ze sposobów uregulowania wspólnego wykonywania wła-
dzy rodzicielskiej po rozwodzie lub przez rodziców z innej przyczyny żyjących 
w rozłączeniu nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. Została ona wprowa-
dzona do ustawodawstwa niektórych państw Europy Zachodniej i w USA na 
przełomie lat 80. i 90. XX w14.

Pomimo że piecza naprzemienna nie została zdefiniowana w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.)15, do takiego uregulowania wykonywa-
nia władzy rodzicielskiej nawiązują unormowania zawarte w k.p.c., jednakże  
i w tej ustawie nie posłużono się pojęciem „piecza naprzemienna”. W prze-
pisach art. 5821 § 4, 59822 i 7562 § 2 k.p.c. jest mowa o tym, że dziecko bę-
dzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach16. Z jednej 
strony można powiedzieć, że pojęcie „piecza naprzemienna” jest terminem 

13 P. Rojek-Socha, Epidemia zwiększa alienację rodzicielską, tarcza antykryzysowa może pomóc, 
Prawo.pl, opubl. 25.04.2020, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/alienacja-rodzicielska-w 

-dobie-koronawirusa-nowela-tarczy-moze,499784.html [dostęp: 2.05.2021].
14 K. Kamińska, Ewolucja władzy rodzicielskiej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pieczy 
naprzemiennej (joint physical custody), ,,Miscellanea Historico-Iuridica” t. 19, z. 1, s. 91.
15 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 
ze zm.).
16 Możliwość uregulowania sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim w ten sposób, że dziec-
ko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach wprowadzono ustawą 
z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postę-
powania cywilnego, która weszła w życie 29.08.2015 r. Problematykę tę podejmuje m.in. J. Za-
jączkowska-Burtowy w: Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki, Warszawa 2020, s. 107-108.
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pozaustawowym. Z drugiej, wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11.02.2016 r.  
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci17, wprowadzono do obiegu praw-
nego pojęcie „opieka naprzemienna”, aczkolwiek znowu bez definicji czy 
dookreślenia.18

Podstawę normatywną stosowania pieczy naprzemiennej stanowią prze-
pisy art. 58 § 1 i 1a k.r.o., na podstawie których orzekając w wyroku rozwodo-
wym o władzy rodzicielskiej i o kontaktach z dzieckiem, sąd bierze pod uwagę 
wypracowane przez rodziców porozumienie, a w braku takiego porozumie-
nia sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej  
i utrzymywania kontaktów z dzieckiem19. Zaakcentowane przez ustawodawcę 
,,wspólne wykonywanie” władzy rodzicielskiej zakłada brak konfliktu pomię-
dzy rodzicami, a nawet ich współdziałanie. Ponieważ jednak w stosunkach 
rodzinnych nie można wykluczyć pojawienia się konfliktu w późniejszym cza-
sie, wspomniany wyżej przepis art. 59822 k.p.c. daje możliwość zastosowania 
przepisów ochraniających wykonywanie uprawnienia każdego z rodziców do 
zamieszkania dziecka z nim w powtarzających się okresach20.

W ostatnich latach zmiany podejścia do rozstrzygania o władzy rodziciel-
skiej w wielu krajach doprowadziły do umożliwienia rodzicom pozostawie-
nia po rozwodzie nie tylko pełnej władzy rodzicielskiej, lecz także równego, 
naprzemiennego prawa do sprawowania pieczy nad dzieckiem21. System pie-
czy naprzemiennej oznacza zamienne wypełnienie zadań związanych z troską  
o dziecko i jego wychowaniem przez oboje rodziców powiązane z rytmicz-
ną zmianą miejsca pobytu przez dziecko22. Różne mogą być odcinki czasu 
wyznaczone na spędzanie przez dziecko z każdym z rodziców, przy czym mi-
nimalną proporcję, w odniesieniu do której można mówić o pieczy naprze-
miennej, w większości krajów przyjmuje się 30% udziału jednego z rodziców, 
a 70% drugiego z nich23.

17 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2407 ze zm.).
18 Szerzej na ten temat: K. Kamińska, Piecza naprzemienna w orzecznictwie sądów administra-
cyjnych [w:] Prawo i administracja wobec wyzwań XXI wieku, red. D. Mielnik, Łódź - Kielce 
2020, s. 104-105.
19 Szerzej na ten temat: M. Habdas, The Evolution of Joint Parenting in Poland: The Legal Per-
spective on Lessons Learned and Still to Be Learned, ,,International Journal of Law, Policy and 
The Family” 2019, vol. 33, s. 349.
20 Z. Strus, M. Strus-Wołos, Komentarz do art. 59822 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Tom III. Art. 506-729, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, s. 385.
21 M. Domański, Model pieczy naprzemiennej jako rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej w wy-
roku rozwodowym (na tle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25.06.2015 r.), ,,Prze-
gląd Sądowy” 7-8/2017, s. 45.
22 A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Warszawa 2020, s. 127.
23 Por. L. Nielsen, Shared Physical Custody: Does It Benefit Most Children?, ,,Journal of the 
American Academy Matrimonial Lawyers”, vol. 28, no. 1, s. 81. 
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Należy przy tym wskazać, że czas sprawowania bezpośredniej pieczy 
przez każdego z rodziców jest zbliżony choć nie musi być równy24. Mówi się 
niekiedy, że piecza naprzemienna polega na ustaleniu równoważnego czasu 
pieczy nad dzieckiem przez każdego z rodziców. Decydujące dla odróżnienia 
wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej w formie pieczy naprzemiennej 
od wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej, gdy jeden rodzic, zwykle 
matka, jest pierwszoplanowym opiekunem dziecka, a drugi ma tylko szeroko 
zakreślone prawo do kontaktów, jest stworzenie dwóch w miarę podobnych 
centrów życiowych dziecka, a zatem sytuacji, w której dziecko ma dwa miej-
sca stałego pobytu. Przy drugim rozwiązaniu dziecko ma jedno główne cen-
trum życiowe przy pierwszoplanowym opiekunie, a spędzanie czasu nawet  
w miejscu stałego przebywania drugiego rodzica ma charakter gościnny25.

Piecza naprzemienna budzi wątpliwości i mieszane uczucia, gdyż takie 
uregulowanie sytuacji dziecka powoduje, że dziecko posiada dwa domy. Nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy piecza naprzemienna to dobre 
rozwiązanie. Dla niektórych dzieci i rodzin na pewno tak, a dla niektórych 
nie. Aby stwierdzić czy taki rodzaj pieczy może być ustalony w danej rodzinie, 
należy rozważyć kilka czynników, w tym:

1. wiek dziecka26;
2. potrzeby emocjonalne dziecka;
3. związek emocjonalny dziecka z rodzicem;
4. kompetencje rodzicielskie i wychowawcze rodziców;
5. odległość zamieszkania rodziców od siebie;
6. warunki życia, jakie rodzice oferują dziecku27.

W doktrynie kanadyjskiego prawa rodzinnego wyróżnia się także nega-
tywne przesłanki orzeczenia pieczy naprzemiennej, wśród nich:

1. brak komunikacji, współpracy oraz silny konflikt między rodzicami;
2. brak możliwości wspólnego podejmowania decyzji w sprawach dziecka;
3. brak zaangażowania w opiekę i wychowanie dziecka przed rozpadem  

 związku;

24 Problematykę tę poruszają m.in. J. G. Taussig i J. T. Carpenter w: Joint Custody, ,,North 
Dakota Law Review”, vol. 56, no. 2,  s. 230.
25 M. Domański, Model pieczy ..., s. 55.
26 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że minimalna granica wieku dziecka, aby taka for-
ma opieki mogła być ustanowiona to 3 lata, zob. D. F. Barbur, The Alternative Resident of 
Minors with Separated Parents, ,,Juridical Tribune” 2015, vol. 5, no. 1, s. 142.
27 H. Janik-Skowrońska, Dziecko w centrum sytuacji rozstania, ,,Gdynia Rodzinna” 2018, s. 9.
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4. brak kompetencji rodzicielskich jednego z rodziców;
5. potrzeba dziecka co do stabilnego otoczenia28.

Piecza naprzemienna wymaga współpracy pomiędzy rodzicami i dlate-
go umiejętność porozumiewania się rodziców jest tutaj istotnym warunkiem. 
Ten model sprawdza się przede wszystkim wówczas, gdy rodzice są pogodzeni 
z faktem rozstania. Ważnym kryterium jest też to, jak do tej pory sprawowana 
była opieka rodziców, jaka jest więź emocjonalna rodzic-dziecko czy dziec-
ko mogłoby chodzić nadal do tej samej szkoły, czy konieczna byłaby zmiana 
środowiska dla dziecka29. Instytucja pieczy naprzemienna powinna być sto-
sowana ze szczególną rozwagą, przede wszystkim w sytuacji, gdy rodzice pre-
zentują spójny i jednolity system wychowawczy, są zdolni uzgadniać szczegóły 
dotyczące codziennych czynności, mają do siebie zaufanie i potrafią zadbać  
o stworzenie pozytywnej atmosfery przy przekazywaniu sobie dziecka30.

Analiza orzecznictwa potwierdza obecność w polskiej praktyce spraw,  
w których sądy w wyrokach rozwodowych zdecydowały się na przyjęcie mo-
delu naprzemiennego. Wzrost popularności tego rozwiązania wynika przede 
wszystkim z wejścia kobiet na rynek pracy oraz ewolucji w zakresie ról ro-
dzicielskich. Generalnie, piecza naprzemienna po rozwodzie jest najczęściej 
kontynuacją wcześniejszego wzorca realizacji ról w rodzinie31. Ich liczba wska-
zuje jednak, że rozwiązanie to uznawane jest za wyjątkowe.32 W doktrynie 
podkreśla się, że warunki konieczne dla prawidłowego funkcjonowania pieczy 
naprzemiennej stawiają rodzicom wysoką poprzeczkę, którą nie wszystkim 
uda się osiągnąć. Piecza naprzemienna jest rozwiązaniem adresowanym tylko 
dla nielicznych, którzy odznaczają się ponadprzeciętnymi kwalifikacjami ro-
dzicielskimi i potrafią oddzielić płaszczyznę rodzicielską od sfery małżeńskich 
sporów33. Co więcej, raz przyjęte rozwiązanie w sferze władzy rodzicielskiej 
powinno być obserwowane, gdyż z upływem czasu nowe lub dotąd nieznane 

28 N. Bala, R. Birnbaum, K. Poitras, M. Saini, F. Cyr, S. LeClair, Shared Parenting in Canada: 
Increasing Use But Continued Controversy, ,,Family Court Review” 2017, vol. 55, no. 4, s. 523.
29 A. Partyk, Opieka naprzemienna wymaga współpracy rodziców, Prawo.pl, opubl. 5.12.2020, 
https://www.prawo.pl/prawo/opieka-naprzemienna-wedlug-adwokata-wymaga-wspolpracy-

-rodzicow,504771.html [dostęp: 2.05.2021].
30 W. Danilewicz-Prokorym, Władza rodzicielska a kontakty z małoletnim dzieckiem. Instytu-
cja pieczy naprzemiennej na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 1062), 
,,Miscellanea Historico-Iuridica” 2016, t. 15, z. 1, s. 378.
31 A. Gójska, Mediacje rodzinne, Warszawa 2015, s.
32 M. Domański, Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych, ,,Prawo w dzia-
łaniu. Sprawy cywilne” 2016, nr 25, s. 126.
33 M. Andryszczak, Dwa domy, dwa życia - czyli o tzw. pieczy naprzemiennej [w:] Prawo-rodzi-
na-praca, red. M. Andryszczak, R. Badowiec, D. Gęsicka, Toruń 2017, s. 95.
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czynniki mogą zmienić dynamikę relacji w relacjach rodzic-dziecko, ujawnić 
inne potrzeby, powodując konieczność redefinicji - być może nawet radykal-
nej - dotychczasowych zasad34.

Podsumowanie

Reasumując, dość powszechnym zjawiskiem jest to, że rodzice żyjący  
w rozłączeniu często niechętnie ,,oddają” dzieci byłemu partnerowi. Powo-
dem takiego postępowania najczęściej jest trwający pomiędzy nimi konflikt. 
Pandemia COVID-19 pokazała wszystkie istniejące postawy rodzicielskie – 
od postawy alienacyjnej po współpracującą. Niektórzy rodzice wykorzysta-
li walkę z pandemią do utrudniania kontaktów rodziców z dziećmi. Prawo 
do kontaktu z dzieckiem jest wyrazem realizacji prawa do życia rodzinne-
go, służy utrzymywaniu więzi. Jeżeli z powodu COVID-19 konieczne było 
powstrzymywanie się od bezpośrednich spotkań, to należało zmienić formę, 
na przykład na telefoniczną czy przez komunikatory internetowe35. Hasło 
,,COVID-19” nie może prowadzić do bezpodstawnego zaprzestania kontak-
towania się rodzica z dzieckiem. Tylko zachorowanie na koronawirusa, prze-
bywanie w izolacji lub kwarantannie stanowi obiektywną i uzasadnioną pod-
stawę do zaniechania kontaktu. Z drugiej strony, wielu rodziców po rozstaniu 
zaczęło też współpracować i mimo rozstania wychowywać dzieci w systemie 
naprzemiennym. Wynikało to z konieczności pracy w domu i jednoczesnej 
nauki zdalnej. Można przypuszczać, że pandemia przyczyni się do wzrostu 
popularności w Polsce instytucji pieczy naprzemiennej.
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Wpływ pandemii Covid-19  
na sytuację prawną małoletniego 

dziecka rozwodzących  
się rodziców w postępowaniu 

zabezpieczającym

Abstrakt: W państwach dotkniętych pandemią Covid-19 wskazuje się obecnie na 
wzrost liczby rozwodów1. W Polsce brak jest jeszcze oficjalnych danych  
w tym zakresie, jednak wydaje się, że tendencja ta jest przeciwna2. Na spa-
dek liczby rozwodów mógł wpłynąć czynnik ekonomiczny – wiadomo bo-
wiem, że w czasie pandemii sytuacja finansowa wielu rodzin uległa pogor-
szeniu, a rozwód wiąże się nie tylko z wydatkami, ale i ze zmianami w sferze 
majątkowej obu stron. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości tendencja 
ta nie ulegnie odwróceniu. Aktualnie należy się zastanowić nad tym, jaki 

1 W Niemczech, według danych sondażowych prognozowany jest widoczny, ale niewielki 
wzrost ich liczby (z 0,4 do 2,2 proc.), zob. sondaż instytutu Civey z czerwca 2020 r. W Chi-
nach, https://ideallegalgroup.com/the-surge-in-chinas-divorce-rate-is-a-warning-to-rest-of-the- 
world-on-lock-down/ [1.2.2021 r.] i w Stanach Zjednoczonych, https://legaltemplates.net/
resources/personal-family/divorce-rates-covid-19/ [1.2.2021 r.] już odnotowuje się wzrost, 
a we Francji w drugiej połowie maja 2020 r., notariusze odnotowali 25 proc. wzrost liczby 
rozwodów za obopólną zgodą małżonków w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. 
W pierwszych trzech tygodniach czerwca 2020 r. wzrost ten wyniósł 14,1 proc., https://
www.ladepeche.fr/2020/07/18/coronavirus-ces-couples-qui-nont-pas-resiste-au-confine-
ment-8984940.php [1.2.2021 r.]. We Włoszech, według National Italian Divorce Association, 
w 2020 r. nastąpił 60% wzrost liczby rozwodów, https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/
societa_diritti/2021/01/14/il-matrimonio-in-crisi-con-il-lockdown-60-di-richieste-di-separa-
zioni_85981c11-f1a3-45f6-981d-f9fed1cf23d2.html [1.2.2021 r.].
2 W Sądzie Okręgowym w Poznaniu od marca do lipca 2020 r. wpłynęło 1810 spraw o rozwód, 
a w porównywalnym okresie 2019 r. spraw o rozwód było aż 2438. W Sądzie Okręgowym  
w Warszawie liczba spraw o rozwód spadła o 33,6 proc, a w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 
o 25 proc. W Sądzie Okręgowym w Kielcach takich spraw jest mniej o 11 proc. Podobne 
wyniki odnotowano w Krakowie i Szczecinie. Tak A. Łukaszewicz, Lockdown nie rozbił pol-
skich rodzin, Legalis [7.9.2020 r.]. Jeśli chodzi o Sąd Okręgowy w Katowicach, to w 2019 r.  
w pierwszych trzech kwartałach do sądu wpłynęły 3193 pozwy, a w 2020 r. w tym samym 
okresie 2842 pozwy. Zob. Rodzinnicy.pl. [1.2.2021 r.].
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wpływ ma pandemia na toczące się już procesy rozwodowe, a w szczegól-
ności na sytuację prawną małoletniego dziecka rozwodzących się rodziców 
w postępowaniu zabezpieczającym.

Słowa kluczowe: pandemia Covid 19, małoletnie dziecko, postępowanie 
zabezpieczające.

Realizacja postanowienia  
o zabezpieczeniu kontaktów z małoletnim

Pandemia Covid-19 spowodowała, że nagminne stało się utrudnianie 
kontaktu drugiemu rodzicowi, z którym dziecko nie przebywa przy jednocze-
snym powołaniu się na zagrożenie życia lub zdrowia związane z rozprzestrze-
nianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji expressis verbis, co wykorzy-
stują rodzice sprawujący pieczę nad dzieckiem. W związku z tym pojawiły się 
wątpliwości w zakresie tego, czy w mocy pozostają nieprawomocne (lecz na-
tychmiast wykonalne) postanowienia wydane w trybie zabezpieczenia3. Od-
nosząc się do tych wątpliwości, należy podkreślić, że sam „stan powszechnego 
zagrożenia” nie jest wystarczającym powodem, aby nie realizować orzeczeń 
sądów o kontaktach (także nieprawomocnych ale natychmiast wykonalnych 
postanowień o zabezpieczeniu kontaktów). Do tego niezbędne jest wykazanie, 
że kontakt realnie grozi dziecku, w tym m.in. jego zdrowiu lub życiu. O ile 
bowiem będzie istnieć obiektywny stan podwyższonego ryzyka dla dziecka  
w związku z wykonaniem kontaktu z rodzicem, a rodzic sprawujący pieczę 
nad dzieckiem, przez czas istniejącego zagrożenia (np. kwarantanny) ograni-
czy kontakty rodzica z dzieckiem ustalone orzeczeniem sądu, wówczas unie-
możliwienie zrealizowania bezpośredniego kontaktu przez rodzica, kierujące-
go się troską o zdrowie dziecka, trudno kwestionować. W okresie postępującej 

3 W dniu 30.4.2020 r. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że w mocy pozostają 
wszystkie postanowienia (zarówno te prawomocne, jak i nieprawomocne) wydane przez sądy 
w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie. Zob. https://www.gov.
pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi?fbclid=I-
wAR3xl3V-1K4Aqin6b3SBilgt6-GxBUsb1cyV39m284HTekQ_W7pfdN-GtLc. [1.2.2021 r.]. 
Stanowisko w tej kwestii zajął także Rzecznik Praw Dziecka, który zaapelował do rodziców, 
żyjących osobno, by w trudnym czasie pandemii okazali sobie wyrozumiałość i nie przyspa-
rzali małoletnim dodatkowych cierpień. Rzecznik Praw Dziecka podkreślił również, że ogra-
niczenie kontaktów z dzieckiem przez rodzica drugiemu rodzicowi pod pretekstem zagrożenia 
koronawirusem jest naruszeniem prawa. Zob. https://www.facebook.com/BRPDGOVPL/
posts/230356061675836/ [1.2.2021 r.]. 
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pandemii Covid-19 ryzyko istnieje jednak niemal ciągle, a zatem to rodzice 
kierując się dobrem i bezpieczeństwem dziecka, powinni ocenić jego skalę. 
Wobec tego, że okoliczności są szczególne, rodzicom zaleca się w pierwszej 
kolejności współdziałanie dla dobra małoletniego.

Przede wszystkim rodzice mogą się porozumieć, że kontakty zostaną 
„odrobione” w innym czasie. Co prawda polskie prawo nie reguluje kwestii 
„odrabiania” kontaktów i nie jest ono popularne wśród rozwiedzionych mał-
żonków, nie mniej jednak nie ma przeszkód, by zwłaszcza w tak specyficznym 
okresie, małżonkowie porozumieli się w tym zakresie4. 

Dodatkowo, kontakt dotychczas realizowany w miejscu publicznym 
może zostać zastąpiony kontaktem realizowanym za pomocą urządzeń tele-
informatycznych. Rodzice zawsze mogą się porozumieć w kwestiach doty-
czących ich małoletniego dziecka. Także w czasie trwania pandemii rodzice 
mogą wprowadzić zmiany do dotychczasowych ustaleń odnoszących się m.in. 
do realizacji kontaktów. W przypadku wspólnych uzgodnień rodzice nie są 
zobowiązani do występowania o ich „zatwierdzenie” przez sąd. 

Jeśli rodzic, z którym przebywa dziecko nie wyraża zgody na kontak-
ty w „formie zastępczej” za uzasadnione należy uznać złożenie wniosku do 
sądu opiekuńczego na podstawie art. 59815 KPC. Zgodnie z jego treścią jeżeli 
osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie 
wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed są-
dem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opie-
kuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem 
zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej 
sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku (§ 1)5. Jest to pierwszy etap 

4 Zasada „odrabiania” kontaktów przyjęta jest w orzeczniczej praktyce sądów niemieckich. 
Zob. T. Justyński, Prawo rodzica do osobistych kontaktów z dzieckiem (w judykaturze niemiec-
kiej), „Rodzina i Prawo” 2006, nr 1, s. 77. 
5 Uprzednio wykonywanie obowiązków wynikających z kontaktów z dzieckiem poddawane 
było sądowej egzekucji świadczeń niepieniężnych. Dopiero nowela KPC z 26.5.2011 r. (zob. 
ustawę z 26.5.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2011 r.  
nr 144 poz. 854) dodała art. 59815 i n. O stanie prawnym sprzed nowelizacji zob. M. B. Du-
najska, Rozważania o wykonywaniu postanowienia o ustaleniu kontaktów z dzieckiem w świe-
tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08), „Rodzina i Prawo” 
2011, nr 19, s. 33 i n.; R. Zegadło, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 2008 
r. (III CZP 75/08), „Rodzina i Prawo” 2009, nr 11, s. 85 i n.; A. Kallaus, Glosa do uchwa-
ły SN z 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08), „Rodzina i Prawo” 2009, nr 12, s. 103 i n. 
Sąd Najwyższy w uchw. z 28.8.2008 r., III CZP 75/08, OSNC 2009, nr 1, poz. 12, podał,  
że postanowienie regulujące kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujące wydawanie dziecka 
przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz zobowiązujące 
drugiego rodzica do odprowadzania dziecka, podlega wykonaniu w postępowaniu unormowa-
nym w art. 5981 i n. KPC.
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postępowania wykonawczego. Kolejny etap tego postępowania uregulowany 
został w art. 59816 KPC i polega on na nakazaniu zapłaty oznaczonej sumy 
pieniężnej, ustalonej stosownie do liczby naruszeń. W obu wskazanych wyżej 
fazach postępowanie odbywa się z udziałem uprawnionego i zobowiązanego 
do kontaktów. W wyjątkowych przypadkach sąd może zmienić, ze względu 
na zmianę okoliczności, wysokość sumy pieniężnej, którą orzekł w ramach 
postępowania o zagrożeniu nakazaniem zapłaty.

Rodzic uprawniony do kontaktów może się również ubiegać o zwrot uza-
sadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniami podjętymi 
celem ich realizacji, np. kosztów dojazdów (zob. art. 59817 KPC, zob. też art. 
5821 KPC).

Wykorzystywanie sytuacji pandemii Covid-19 i bezpodstawne uniemoż-
liwianie kontaktów może zostać uznane za nadużywanie władzy rodzicielskiej 
i doprowadzić do jej ograniczenia. Zgodnie z art. 109 § 1 KRO jeżeli dobro 
dziecka jest zagrożone6, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenia7. 
Dobro dziecka jako materialnoprawna przesłanka ograniczenia władzy rodzi-
cielskiej stanowi środek kontroli sposobu wykonywania tej władzy. Innymi 
słowy, dobro dziecka stanowi kryterium weryfikacji poprawności sprawowa-
nia władzy rodzicielskiej. Poprzez wydawanie zarządzeń sąd realizuje funkcję 
nadzorczą nad rodzicami. W doktrynie nadzór ten określa się jako ogólny, 
ponieważ ma na celu ogólną ochronę dobra dziecka podlegającego pieczy  
w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej8.

Przyjmuje się też, że w określonych okolicznościach uporczywe uniemoż-
liwianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi, który nie sprawuje bieżącej pieczy 
nad dzieckiem może prowadzić do pozbawienia władzy rodzicielskiej9.

6 Szerzej o dobru dziecka jako przesłance ograniczenia władzy rodzicielskiej zob. I. Długoszew-
ska, Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012, 
s. 160 i n.
7 Szerzej o charakterze formalnoprawnym zarządzeń z art. 109 KRO zob. J. Skibińska-Ada-
mowicz, [w:] J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2014, s. 293  
i n. J. Mazurkiewicz, Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony 
prawnej dzieci i kobiet, Wrocław 2016, s. 147, podaje, że art. 109 KRO mógłby zostać wyko-
rzystany w ochronie prawa do kontaktów. Autor proponuje też dodanie do art. 113 KRO § 
3, zgodnie z którym: „Sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia ograniczające władzę 
rodzicielską tego z rodziców, który bezprawnie utrudnia lub uniemożliwia kontakty dziecka  
z drugim rodzicem lub innymi osobami jemu bliskimi”.
8 A. Józefowicz, Szczególny i ogólny nadzór sądu opiekuńczego, „Nowe Prawo” 1968, nr 11,  
s. 1673. Ujawnienie w ramach nadzoru ogólnego zdarzeń godzących w dobro dziecka powodu-
je obowiązek podjęcia ingerencji w wewnętrzne sprawy rodziny, a nadzór przybiera charakter 
interwencyjny.
9 J. Ignaczewski, [w:] J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw rodzinnych, Warszawa 2014, 
s. 190. Tam też szerzej o syndromie Gardnera (PAS) w kontekście uporczywego uniemożliwia 
jednemu z rodziców kontaktów z dzieckiem. Zob. też J. Kaczmarek, H. Kotara, T. Pocent, 
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W istocie zatem, pandemia Covid-19 nie powinna być wykorzystywana 
do ograniczania kontaktów jednego z rodziców z dzieckiem, a wszelkie takie 
działania zagrażają dobru małoletniego i mogą spotkać się z reakcją drugiego 
rodzica.

Zmiana zabezpieczenia alimentów  
na rzecz małoletniego 

W czasie pandemii Covid-19 zmianie uległa zdolność zarobkowa wielu 
osób. Pojawia się więc pytanie co zrobić, jeśli jeden z małżonków był już zobo-
wiązany w ramach zabezpieczenia do przekazywania alimentów na rzecz ma-
łoletniego, postępowanie rozwodowe trwa, a doszło do obniżenia możliwości 
majątkowo-zarobkowych zobowiązanego wywołanej utratą zatrudnienia lub 
ograniczeniem dochodów z powodu pandemii.

W opisanym wyżej przypadku, wobec tego, że z uwagi na charakter na-
leżności alimentacyjnych żaden przepis prawa nie przyznaje zobowiązanemu 
do alimentacji uprawnienia do samowolnego wstrzymania ich płatności10, ko-
nieczne jest złożenie wniosku o zmianę udzielonego wcześniej zabezpieczenia 
alimentów na podstawie art. 742 KPC w zw. z art. 138 KRO.

Pierwszy z powołanych artykułów stanowi, że obowiązany może w każ-
dym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym 
udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpiecze-
nia11. Trzeba zaznaczyć, że art. 742 KPC jest stosowany wyłącznie do obowią-
zanego, a postanowienie zmieniające postanowienie o zabezpieczeniu w trybie 
art. 742 KPC może być tylko dla niego korzystne. Zmiana postanowienia  

od jednego z rodziców. Mechanizmy psychologiczne występujące w konflikcie okołorozwodo-
wym według koncepcji Richarda Gardnera, Warszawa 2004, passim, http://www.dzielnytata.
pl/prawo/PAS/kopd-Syndrom-PAS-a4.pdf [1.2.2021 r.]; T. Justyński, Parental Alienation Syn-
drome (PAS) w świetle prawa i judykatury niemieckiej, [w:] M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. 
Łączkowska, A. N. Schulz (red.), Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 
2008, s. 373 i n. Zob. też. E. Kruk, Parental Alienation as a Form of Emotional Child Abuse: 
Current State of Knowledge and Future Directions for Research, „Family Science Review” 2018, t. 
22, s. 141 i n. Autor zwraca uwagę, że alienacja rodzicielska jest formą wykorzystywania dzieci 
i przemocy w rodzinie. Zob. też A. Czerederecka, Izolowanie dziecka od drugiego z rodziców 
po ich rozstaniu, [w:] A. Czerederecka (red.), Rodzina w sytuacji okołorozwodowej. Współczesne 
dylematy psychologiczne i prawne, Kraków 2018, s. 29 i n.
10 Zob. odpowiedź na interpelację nr 4365 z 22.5.2020 r. w sprawie płatności alimentów w ob-
liczu epidemiikoronawirusa, http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPXL3G 
[1.2.2021 r.].
11 Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia 
sąd wysłuchuje uprawnionego, a zatem rodzica reprezentującego dziecko. Wysłuchanie obo-
wiązanego jest w takich przypadkach zbędne, ponieważ rozstrzygnięcia uchylające lub ograni-
czające zabezpieczenie są na jego korzyść.
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o udzieleniu zabezpieczenia prowadzi do zastąpienia dotychczas stosowanego 
zabezpieczenia innym sposobem zabezpieczenia lub też zmienia się jego za-
kres, przy zachowaniu dotychczasowej formy zabezpieczenia12.

Zgodnie natomiast z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można 
żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. 
Przez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu 
widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, 
czyli zmianę w zakresie potrzeb uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych 
oraz możliwości zarobkowych i majątkowych stron (zob. art. 135 § 1 KRO). 
W skład tych ostatnich wchodzą nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście 
uzyskiwane, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i po-
winna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad 
prawidłowej gospodarki, stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. 
Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być utożsamiane jedynie  
z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują 
one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz 
ich nie osiąga z przyczyn, które nie zasługują na usprawiedliwienie13. Okre-
ślenie ścisłych arytmetycznych kryteriów, według których można by oceniać, 
czy zaistniała zmiana stosunków, jest niemożliwe14. Zaznacza się jednak, że 
mimo braku w art. 138 KRO wymogu istotności zmiany okoliczności, to 
przemawiają za jego uwzględnieniem argumenty praktyczne, bowiem nie spo-
sób zmieniać orzeczenia z powodu okoliczności nieistotnych15.

Wobec tego, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy m.in. od za-
robkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, utrata pracy16 spowo-
dowana pandemią Covid-19 może być jedną z podstaw do zmiany udzie-
lonego wcześniej zabezpieczenia alimentów. Rozpoznając wniosek o zmianę 

12 D. Zawistowski, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz. Wybór orzeczeń, Warszawa 2007, 
s. 88.
13 Zob. uchw. SN z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNC 1988, nr 4, poz. 42.
14 J. Gwiazdomorski, Treść i zakres obowiązku alimentacyjnego, „Krakowskie Studia Prawnicze” 
1975, nr 8, s. 29.
15 M. Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej, Warszawa 1975, 
s. 87.
16 Dnia 8.04.2020 r. przedstawiono Stanowisko RPO i Zespołu ds. Alimentów dotyczące 
alimentów w dobie koronawirusa, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-alimenty-

-stanowisko-rpo-i-zespolu-ds-alimentow [1.2.2021 r.]. Zwrócono uwagę na konieczność za-
chowania szczególnej ochrony stanu zatrudnienia u rodzica „wiodącego”, który zajmuje się 
dzieckiem. Jednocześnie zaznaczono, że należy zadbać o precyzyjne informowanie sądu o struk-
turze bezrobocia i faktycznych trudnościach w znalezieniu pracy. Wskazano, że wobec obawy 
powoływania się przez zobowiązanych na brak możliwości podjęcia działalności zarobkowej 
należy zapewnić sądom rodzinnym stały dopływ do szczegółowych informacji statystycznych 
dotyczących skali i struktury bezrobocia.
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zabezpieczenia alimentów, sąd musi jednak wziąć pod uwagę, czy w tym 
samym okresie nie wzrosły koszty utrzymania małoletniego, np. w związku 
z powszechnym wzrostem cen produktów żywnościowych. Ponadto sąd roz-
wodowy musi ocenić, czy koszty utrzymania dziecka nie uległy obniżeniu. 
Może to dotyczyć np. kosztów zajęć dodatkowych, które w czasie pandemii 
Covid-19 często się nie odbywają, kosztów rozrywek (wyjść do kina, na ba-
sen), czy też kosztów obiadów w placówce edukacyjnej. 

W istocie zatem, od oceny konkretnego przypadku zależy, czy sąd obniży 
kwotę należnych małoletniemu alimentów, czy też oddali wniosek zobowią-
zanego o zmianę. W celu zmiany wysokości świadczeń alimentacyjnych należy 
porównać stan istniejący w chwili orzekania o zabezpieczeniu alimentów ze 
stanem istniejącym w chwili składania wniosku o zmianę. Zasadność żądania 
uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu uwa-
runkowana jest bowiem wykazaniem zmian, jakie nastąpiły w stanie faktycz-
nym sprawy stanowiącym podstawę wydania postanowienia17.

Obniżenie wysokości alimentów nie może jednak prowadzić do sytuacji, 
w której osoba uprawniona do ich otrzymania nie będzie miała zaspokojo-
nych usprawiedliwionych potrzeb. 

Ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i niektórych 
innych ustaw18 uchylony został art. 735 § 1 KPC, który stanowił jeden  
z wyjątków od zasady wynikającej z art. 148 KPC, że sąd rozpoznaje sprawy 
na posiedzeniach jawnych, tj. że wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega 
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stano-
wi inaczej. Zamiast uchylonego § 1 art. 735 KPC, obecnie stosowany jest 
(w związku z art. 13 § 2 KPC) art. 148 § 3 KPC. Zgodnie z tym ostatnim 
przepisem sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Powyż-
sza zmiana sprawia, że wszystkie kwestie dotyczące zabezpieczenia sąd może 
rozpoznawać na posiedzeniu niejawnym, a rozprawa odbywać się ma tylko  
w przypadkach rzeczywistej potrzeby19. Regulacja ta nabiera szczególnego 

17 Zob. post. SN z 23.8.1989 r., II CZ 135/89, LEX nr 8982, Legalis nr 26757. Należy też 
zaznaczyć, że wniosek o zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia może być złożony 
w każdym czasie, ale dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia, którym udzielono za-
bezpieczenia. Wniosek zgłoszony wcześniej podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny. Jeżeli 
postanowienie jeszcze się nie uprawomocniło, wówczas obowiązany powinien wnieść zażalenie 
na to postanowienie, w którym może powołać nowe okoliczności, jakie wystąpiły po wydaniu 
postanowienia.
18 Dz.U. z 2019 r., poz. 1469 ze zm.
19 W okresie pandemii Covid-19 szczególnego znaczenia nabiera również art. 2711 KPC, który 
stanowi, że świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku 
świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek jest obowiązany 
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znaczenia wówczas, gdy z powodu pandemii wprowadzanych jest wiele 
obostrzeń i ograniczeń. Pomijając trudności związane z funkcjonowaniem 
sądów20, rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie na posiedzeniu niejawnym 
może usprawnić procedowanie, ponieważ eliminuje się sytuacje, w których 
rozprawa musiałaby zostać odroczona z powodu kwarantanny jednej ze stron. 
Ponadto należy pamiętać, że roszczenie o udzielenie zabezpieczenia poprzez 
obniżenie alimentów powinno zostać rozstrzygnięte przez sąd bez zbędnej 
zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. 
Jednocześnie zmiana art. 735 § 2 KPC w zakresie zastąpienia pojęcia „skład 
trzyosobowy” pojęciem „skład trzech sędziów” spowodowała, że przepisu tego 
nie stosuje się do udzielenia zabezpieczenia w sprawach rozpoznawanych w 
składzie ławniczym. Wynika z tego, że w sprawie rozwodowej udzielić zabez-
pieczenia na posiedzeniu niejawnym może sędzia jednoosobowo na podstawie 
art. 47 § 3 KPC21. Konsekwencją powyższego jest także to, że nieaktualny stał 
się pogląd wyrażony w orzeczeniu SN, zgodnie z którym wniosek o udzielenie 
zabezpieczenia w sprawie o rozwód sąd I instancji rozpoznaje na posiedzeniu 
niejawnym w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ław-
ników22. Należy przyjąć, że powyższa zmiana wpływa pozytywnie na spraw-
ność postępowania, ponieważ obecnie sędzia ma możliwość szybszej reakcji na 
potrzebę udzielenia zabezpieczenia i jego zmiany, co jest szczególnie istotne  
w czasach pandemii. 

złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd. Szerzej zob. P. Dzienis,  
Pisemna forma dowodu z zeznań świadka w świetle wykładni art. 2711 k.p.c. i jej zastosowanie nie 
tylko w czasie stanu epidemii, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 4, s. 691 i n. 
20 Zob. art. 1 pkt 13 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 (Dz.U. 
poz. 568), który w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842) dodał po art. 14, art. 14a-14h. W art. 14a 
ust. 3 umieszczono wykaz spraw pilnych, rozpoznawanych w przypadku całkowitego zaprze-
stania czynności przez wszystkie sądy powszechne. Zob. też ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).
21 Inaczej J. Jagieła [w:] A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 
730-10951, t. 4, Warszawa 2020, s. 50, nb 4, który podaje, że zastąpienie słowa „trzyosobowy” 
zwrotem „trzech sędziów” nie ma żadnego znaczenia merytorycznego, a w jego ocenie jedynie 
werbalne.
22 Uchw. SN z 27.2.2008 r., III CZP 139/07, OSNC 2009, nr 2, poz. 26. Zob. też M. Cie-
śliński, Skład sądu w postępowaniu zabezpieczającym w sprawie o rozwód, „Przegląd Sądowy” 
2009, nr 3, s. 68 i n. oraz stanowisko krytykujące powołaną wyżej uchwałę E. Skotnicka, 
Przyczynek do rozważań o charakterze orzeczeń zapadających w postępowaniu zabezpieczającym  
i jego wpływie na skład sądu (na tle uchwały Sądu Najwyższego z 27 lutego 2008 r.), „Przegląd 
Sądowy” 2009, nr 10, s. 77 i n.
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Zakończenie

Nie tylko omówione wyżej zagadnienia dotyczą bezpośrednio sytuacji 
małoletniego dziecka w postępowaniu rozwodowym jego rodziców. Na sytu-
ację małoletniego wpływa także kwestia zakłócenia przez pandemię Covid-19 
procedowania sądów i innych instytucji. Zdarza się, że rozprawy i badania  
w Opiniodawczych Zespołach Specjalistów Sądowych23 są odwoływane, a ku-
ratorzy środowiskowi mają ograniczony dostęp do rodzin. Powoduje to, że 
utrudnione jest zgromadzenie materiału dowodowego, a tym samym naru-
szona może zostać podstawowa zasada prawa rodzinnego, jaką jest ochrona 
dobra dziecka.

Poczynione uwagi prowadzą do wniosku, że pandemia Covid-19 
może stwarzać sytuacje, które zagrażają zasadzie ochrony dobra małoletnie-
go. Ochrona dziecka w postępowaniu rozwodowym jego rodziców nie była  
w pełni satysfakcjonująca przed pandemią, a obecnie, pomimo podejmowa-
nych działań i starań, stan ten się pogłębia i jest jeszcze bardziej niepokojący.
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Wpływ pandemii na prawo 
do aborcji w wybranych 

krajach Europy i Stanach 
Zjednoczonych Ameryki 

Abstrakt: W związku z pandemią, niektóre kraje postanowiły aktywnie ograniczyć 
prawo do aborcji, (np. Malta czy Rumunia), podczas gdy inne wprowadzi-
ły regulacje ułatwiające dostęp do aborcji w okresie pandemii (np.Francja, 
Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania i Niemcy), np. poprzez wydłużenie 
ustawowych terminów zezwalających na wykonanie aborcji lub zezwolenie 
na samodzielne prowadzenie obu etapów aborcji medycznej w domu. Po-
niższy artykuł mierzy się z pytaniem, czy regulacje wprowadzone w wybra-
nych krajach UE i USA w celu zwalczania pandemii Covid-19 wpływają na 
prawo kobiet do przerywania ciąży oraz czy i w jakim stopniu kroki podjęte 
przez te kraje były zgodne z prawem krajowym i europejskim. 

Słowa kluczowe: pandemia Covid 19, prawo do aborcji, kraje europejskie, Stany 
Zjednoczone Ameryki.

Wstęp

Poszczególne kraje na całym świecie wprowadziły przepisy, aby stawić 
czoła pandemii Covid-19 i uregulować codzienne życie w ramach nowego 
reżimu sanitarnego. Nowo wprowadzone przepisy regulują, między innymi, 
zabiegi medyczne niezwiązane z Covid-19, w tym bezpośrednio lub pośred-
nio wpływając na prawo do aborcji, poszerzając je lub ograniczając. W tym 
artykule zostaną przeanalizowane reguły wprowadzone w wybranych krajach, 
celem zbadania, czy i w jakim stopniu regulacje prawne wprowadzone pod-
czas pandemii wpłynęły na (wcześniej istniejące) prawo do aborcji. Ponadto, 
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pokrótce przeanalizowana zostanie zgodność wprowadzonych zmian z istnie-
jącymi przepisami prawa krajowego i (w przypadku krajów europejskich) eu-
ropejskiego. Artykuł ma także za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy pod 
pozorem walki z pandemią rządy poszczególnych krajów wprowadziły zasa-
dy, które ograniczyły prawa kobiet, czy wręcz przeciwnie, podjęto działania  
w celu ochrony praw kobiet do aborcji.1

Prawo do aborcji w świetle prawa europejskiego

Wiele napisano o wpływie pandemii na prawa seksualne i reproduk-
cyjne w Europie. „Politico” na przykład w swojej analizie powołało się na 
raport, w którym Europejskie Forum Parlamentarne ds. Praw Seksualnych  
i Rozrodczych oraz Europejska Sieć Międzynarodowej Federacji Planowane-
go Rodzicielstwa ostrzegły, że pandemia „zagraża zdrowiu seksualnemu i re-
produkcyjnemu oraz bezpieczeństwu kobiet i dziewcząt oraz osób szczególnie 
wrażliwych w całej Europie” 2. Rada Europy natomiast wydała oświadczenie, 
w którym zaapelowała do państw członkowskich o zapewnienie ochrony tych 
praw w czasie pandemii3. Pojawia się jednak coraz więcej raportów, które 
pokazują trudności, z jakimi borykają się kobiety próbujące skorzystać z pra-
wa do aborcji4. Co więcej, niektóre kraje podjęły również aktywne kroki, by 
ograniczać prawo do aborcji, czemu dowodzi przykład Rumunii5. Równocze-
śnie jednak istnieją kraje, które wprowadziły ułatwienia w dostępie do aborcji  
w okresie pandemii. Miało to miejsce choćby we Francji, Anglii, Walii, Szko-
cji, Irlandii, Hiszpanii i Niemczech, np. poprzez wydłużenie ustawowych 
terminów na przeprowadzenie aborcji lub zezwolenie na samodzielne – w ra-
mach aborcji medycznej – zażycie obu tabletek w domu zamiast konieczności 
wizyty w szpitalu w celu podania pierwszej tabletki6.

1 Nota bene, w artykule, ażeby uniknąć polocentrycznego charakteru i z racji znaczących ogra-
niczeń długości artykułu pomija się w większości kwestie prawa do aborcji w Polsce i wpro-
wadzone ostatnio zmiany, które mogłyby stanowić temat oddzielnego artykułu w całości po-
święconego Polsce. Postanowiono tutaj omówić kilka innych wybranych krajów europejskich. 
2 How Coronavirus is changing access to abortion, Politico, https://www.politico.eu/article/how-
coronavirus-is-changing-access-to-reproductive-health/, ostatnie pobranie (o.p.) 01/09/2020.
3 COVID-19: Ensure women’s access to sexual and reproductive health and rights, Statement by 
the Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-ensure-women-
s-access-to-sexual-and-reproductive-health-and-rights, o.p. 30/08/2020.
4 Italy: Covid-19 Exacerbates Obstacles to Legal, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/
news/2020/07/30/italy-covid-19-exacerbates-obstacles-legal-abortion, o.p 02/09/2020.
5 How coronavirus is changing the access to abortion, Politico, https://www.politico.eu/article/
how-coronavirus-is-changing-access-to-reproductive-health/, o.p. 02/09/2020.
6 Italy: Covid-19 Exacerbates Obstacles to Legal ...
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W świetle prawa europejskiego, głównym aktem prawnym, który należy 
wziąć pod uwagę, jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  
i Podstawowych Wolności (EKPC). Konwencja nigdy nie została zinterpre-
towana, jako przyznająca prawo do aborcji jako takie. Państwa członkowskie 
Rady Europy mogą zatem w tej dziedzinie korzystać z szerokiego marginesu 
swobody (ang. „margin of appreciation”) w tej dziedzinie. Podstawy prawnej 
domniemanego prawa do aborcji upatruje się bowiem w art. 8 EKPC, który 
(wraz z artykułami 9-11) stanowi zbiór wolności osobistych będący kategorią 
praw wynikających z Konwencji, w przypadku których Trybunał tradycyjnie 
dopuszcza szeroki margines swobody. Ugruntowane w doktrynie orzecznic-
two ETPC dotyczące aborcji stanowi jednak, że zakaz aborcji może kolidować 
z integralnością fizyczną i psychiczną skarżących kobiet, objętą pojęciem „ży-
cia prywatnego” w rozumieniu art. 8 EKPC. 7  

Składane przez sędziów, w stosunku do wyroków ETPC zdania odrębne 
zdają się wskazywać, że art. 8 EKPC mógłby (w przyszłości) być interpre-
towany, jako gwarantujący prawo do aborcji przynajmniej w pewnych oko-
licznościach. Jako że interpretacja EKPC wciąż ewoluuje (ang. „living instru-
ment”), należy przyjrzeć się stanowisku Trybunału wobec prawa do aborcji, 
gdyż może okazać się, że wobec bezprecedensowych okoliczności pandemicz-
nych, poszerzy on zakres rozumienia art. 8 EKPC o prawo do aborcji właśnie.  
Właściwym byłoby wskazać w tym miejscu na votum separatum złożone od 
uzasadnienia wyroku w sprawie A, B, C przeciwko Irlandii, przez sędziego 
Lópeza Guerrę i sędziego Casadevalla. Owo votum separatum sugeruje, że 
chociaż w tej konkretnej sprawie margines swobody istotnie powinien zostać 
wzięty pod uwagę, w innych przypadkach powinny zostać określone granice, 
do jak daleko idących ograniczeń prawa do aborcji dany kraj powinien mieć 
prawo. Sędziowie podkreślili, że korzystanie z szerokiego marginesu swobody 
nie powinno być mylone z posiadaniem „absolutnej swobody uznania lub 
swobody działania”. Omawiane tu votum separatum położyło szczególny na-
cisk na „stopień ciężkości” czy też „kaliber” (ang: „degree of gravity”), któ-
ry powinien mieć  kluczowe znaczenie przy rozstrzyganiu podobnych spraw.  
Im wyższy stopień ciężkości, tym mniejszy margines swobody powinien być 
dozwolony wobec danego państwa. Dlatego też, kierując się uzasadnieniem 
tego zdania odrębnego, można by oczekiwać, że w przypadku gdyby oko-
liczności tej sprawy były inne, Irlandia musiałaby przyznać wnioskodawcom 

7 Cf. ECtHR judgments: of 16/12/2010 A, B, C v. Ireland, 25579/05, of 26/05/2011 R.R  
v Poland 27617/04, of 30/10/2012 P. and S. v Poland, 57375/08.
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prawo do aborcji, gdyż w przeciwnym razie doszłoby do naruszenia Art. 8 
EKPC. 

Powyższe zatem może sugerować, że chociaż jeszcze to nie nastąpiło, 
ETPC w pewnym momencie uzna prawo do aborcji na życzenie lub aborcję 
nie tylko ze wskazań medycznych jako wynikające z art. 8 EKPC. 

Liberalizacja prawa do aborcji w czasie pandemii  
w wybranych krajach europejskich

W Wielkiej Brytanii aborcja, co do zasady, wciąż pozostaje przestęp-
stwem, a zezwolić na nią można jedynie w ściśle określonych okolicznościach, 
wymienionych w ustawie8. Ustawa o aborcji zezwala na przedwczesne za-
kończenie ciąży, jeśli niesie ona większe ryzyko dla zdrowia fizycznego lub 
psychicznego kobiety. W takich sytuacjach zezwala się na aborcję medyczną 
poprzez podanie mifepristonu (w klinice) i mizoprostolu (w domu) 9. Wiele 
organizacji walczących o prawa kobiet już od lat domagało się, ażeby aborcja 
medyczna mogła w całości odbywać się w domu10. Jednakże dopiero pan-
demia koronawirusa i wszelkie jej konsekwencje, jak choćby konieczność 
odciążenia brytyjskiej służby zdrowia skłoniły władze do zmiany przepisów.  
W marcu 2020  pojawiło się prawo, zgodnie z którym dozwolone jest samo-
dzielne przyjmowanie obu tabletek w domu, pod warunkiem uprzedniego 
odbycia konsultacji z lekarzem za pośrednictwem łącza wideo, konferencji 
telefonicznej lub innych środków elektronicznych”11.

Nie tylko w Wielkiej Brytanii liberalizacja zasad dotyczących aborcji oka-
zała się jedną z konsekwencji pandemii i nowego prawa wprowadzonego wraz 
z nią. Podobne do brytyjskich zasady wprowadziła także Irlandia, gdzie ze-
zwolono na telekonsultacje dla kobiet chcących poddać się aborcji, co wobec 
zamknięcia przychodni znacząco ułatwiło kobietom dostęp do tej procedury12.

8 Abortion Act 1967, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/87/contents, o.p. 26/03/2021.
9 What happens. Abortion, https://www.nhs.uk/conditions/abortion/what-happens/, o.p. 26/ 
03/2021.
10 Cf. Allow English women to take medical abortion pill at home, say doctors, the bmj, https://
www.bmj.com/content/361/bmj.k2879, o.p. 26/03/2021; Let abortion pills be taken at 
home, say Welsh ministers, https://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-43803251, o.p. 
26/03/2021 .
11 Coronavirus and abortion law (Koronawirus i prawo aborcyjne), https://lordslibrary.pa 
rliament.uk/coronavirus-and-abortion-law/, o.p. 26/03/2021.
12 Coronavirus: GP visits regarding abortions to take place remotely, https://www.irishtimes.
com/news/social-affairs/coronavirus-gp-visits-regarding-abortions-to-take-place-remotely- 
1.4223488, o.p. 26/03/2021.
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We Francji natomiast przedłużono czas, w którym zezwala się na prze-
prowadzanie aborcji medycznych w domu do dziewiątego tygodnia ciąży 
(podczas gdy przed pandemią były one dozwolone w warunkach domowych 
do siódmego tygodnia ciąży) 13. Pewna liberalizacja prawa nastąpiła także  
w Niemczech. U naszego zachodniego sąsiada przed dokonaniem aborcji wy-
magana jest konsultacja z psychologiem. Wskutek pandemii dopuszczono, 
aby konsultacja ta odbywała się w formie telekonsultacji14.

Zaostrzenie prawa do aborcji w czasie pandemii  
w wybranych krajach europejskich

Malta jest jedynym krajem UE, gdzie obowiązuje całkowity prawny za-
kaz aborcji15. Pod tym względem sytuacja nie zmieniła się, pomimo że w ostat-
nim dziesięcioleciu nastąpiły na Malcie daleko idące zmiany społeczno-praw-
ne, jak choćby wprowadzenie rozwodów (2011)16; zezwolenie na małżeństwa 
osób tej samej płci (2017)17; czy umożliwienie wprowadzenia antykoncepcji 
awaryjnej (2016)18. W rezultacie całkowitego zakazu aborcji szacuje się, że 
rocznie około 300-400 maltańskich kobiet dokonuje aborcji poza granicami 
kraju lub poprzez sprowadzanie z zagranicy substancji do aborcji medycz-
nej19. Choć brzmi to paradoksalnie, pandemia koronawirusa doprowadziła 
do utrudnienia dostępu do aborcji także w kraju, w którym jeszcze przed 
pandemią obowiązywał całkowity zakaz aborcji. Ma to związek chociażby ze 
wprowadzonymi ograniczeniami w ruchu lotniczym. W marcu 2020 r. Malta 
zawiesiła połączenia lotnicze do kraju jak i z kraju20, ograniczając tym samym 
możliwość podróżowania za granicę kobietom, które zdecydowałyby poddać 

13 France extends access to abortions during Covid-19, https://www.rfi.fr/en/france/20200411-
france-extends-access-to-abortions-during-covid-19-pandemic, o.p. 28/03/2021.
14 Beratung aus der Ferne, https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-in-Corona-Zeit/!5674440/, 
o.p.. 28/03/2021.
15 Criminal Code, chapter 9, Art. 241, https://justice.gov.mt/en/pcac/Documents/
Criminal%20code.pdf, Sub-title VII, o.p. 26/03/2021.
16 2 Civil Code (Amendment) Act, Act No. XIV of 2011, https://parlament.mt/11th-leg/acts-
11th/act-xiv-of-2011/, o.p. 26/03/2021.
17 Act No. XXIII of 2017 - Marriage Act and other Laws (Amendment) Act, https://parlament.
mt/13th-leg/acts/act-xxiii-of-2017/, o.p. 26/03/2021.
18 Morning-after pill to be sold over the counter, https://timesofmalta.com/articles/view/
morning-after-pill-to-be-sold-over-the-counter.628264, o.p. 26/03/2021.
19 300 to 400 Maltese women go abroad for an abortion each year - AD chairperson, https://www.
independent.com.mt/articles/2018-02-04/local-news/300-to-400-Maltese-women-go-abroad-
for-an-abortion-each-year-AD-chairperson-6736184440, o.p. 26/03/2021.
20 [Coronavirus] Air Malta to suspend all commercial flights from tonight, https://www.aviation24.
be/airlines/air-malta/coronavirus-air-malta-to-suspend-all-commercial-flights-from-tonight/, 
26/02/2021.
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się tej procedurze poza Maltą. Ze względu na wyspiarski charakter kraju, cał-
kowite uniemożliwienie podróży drogą powietrzną wywołało jeszcze bardziej 
dotkliwe ograniczenia w dostępie do aborcji niż miałoby to miejsce w analo-
gicznej sytuacji w krajach położonych na lądzie. W związku z wprowadzonym 
zakazem połączeń lotniczych nastąpiły także opóźnienia  w świadczeniu usług 
pocztowych, które poprzez możliwość (nielegalnego) zamówienia środków 
aborcyjnych przez Internet w zwyczajnych okolicznościach stanowią alterna-
tywną metodę dostępu do aborcji. Opóźnienia pocztowe jednakże uniemoż-
liwiły Maltankom korzystanie z tego sposobu aborcji, choćby ze względu na 
fakt, że zgodnie z informacjami Światowej Organizacji Zdrowia aborcje me-
dyczne uznaje się za skuteczne zaledwie do 12 tygodnia ciąży21. 

Malta to jednak nie jedyny Europejski kraj, w którym pandemia wy-
wołała zaostrzenie prawa aborcyjnego. Sąd Apelacyjny w Hadze odrzucił 
wniosek o zezwolenie na aborcje medyczne bez wizyty w klinice aborcyjnej 
i tym samym – zwłaszcza wobec ograniczenia funkcjonowania takich klinik 

– utrudnił kobietom dostęp do aborcji w Holandii22. W Rumunii natomiast 
wprowadzono zakaz zabiegów medycznych z wyjątkiem  nagłych i ratujących 
życie. Doprecyzowano, że zakaz ten dotyczy także aborcji, która nie została 
zakwalifikowana jako taki właśnie zabieg. Co ciekawe, stało się tak, mimo 
że zgodnie z rumuńskim prawem, aborcja jest dozwolona do 14. tygodnia 
ciąży23. Można by więc powątpiewać, czy takie ograniczenie jest zgodne z art. 
8 EKPC. Trybunał w swoim dotychczasowym orzecznictwie dość jasno spre-
cyzował już bowiem, że gdy ustawodawca zdecyduje się zezwolić na aborcję, 
nie może następnie kształtować krajowych ram prawnych w sposób, który 
ograniczałby realne możliwości korzystania z tego prawa24.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo ETPC i – jak przedsta-
wiono powyżej – poniekąd spodziewaną zmianę rozumienia art. 8 w kwestii 
poszerzenia jego interpretacji o prawo do aborcji, można by się zastanowić 
czy pandemia koronawirusa będzie tym bodźcem, który wpłynie na Try-
bunał. Pozostaje tylko bacznie obserwować linię orzeczniczą Trybunału, by 
przekonać się, czy jeśli sprawa dotycząca ograniczenia dostępu do aborcji  

21 Clinical practice handbook for safe abortions, World Health Organisation, London 2014, p. 29.
22 Court rejects plea for easier access to abortion pills (Sąd odrzuca apel o łatwiejszy dostęp do 
pigułek aborcyjnych), DutchNews.nl, https://www.dutchnews.nl/news/2020/04/court-rejects- 
plea-for-easier-access-to-abortion-pills/, last accessed 01/09/2020.
23 Abortion law Romania, https://www.womenonwaves.org/en/page/4810/abortion-law-
romania¸o.p.i 26/03/2021.
24 Tysiac v. Poland, judgment of 24/09/2007, 5410/03, para. 116, https://hudoc.echr.coe.int/
fre?i=001-79812, o.p. 26/03/2021.
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w czasach pandemii trafi do ETPC, sędziowie zdecydują się na poszerzenie 
katalogu praw wynikającego z art. 8 EKPC.

Prawo do aborcji w świetle prawa USA

W prawie europejskim, o czym wyżej, nie istnieje uniwersalne prawo 
do aborcji. Inaczej natomiast sytuacja prezentuje się w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie istnienie takiego prawa zostało potwierdzone już w latach siedem-
dziesiątych XX w., na mocy wyroku Roe v Wade (1973). W sprawie tej, Sąd 
Najwyższy USA potwierdził, że konstytucyjne prawo do prywatności obej-
muje również prawo do przerwania ciąży. Sąd Najwyższy USA z jednej stro-
ny nie zgodził się wówczas ze stanowiskiem powódki, (pod pseudonimem) 
Roe, przekonanej o bezwzględnym istniejącym prawie do przerwania ciąży 
w jakikolwiek sposób i w dowolnym czasie, z drugiej zaś usiłował znaleźć 
równowagę pomiędzy prawem kobiety do prywatności a interesem państwa 
w kwestii dopuszczalności aborcji. Sąd podkreślił, że tylko „nadrzędny interes 
państwa” uzasadnia wprowadzanie regulacji ograniczających „prawa podsta-
wowe”, takie jak prywatność. Orzekając, Sąd starał się wyważyć odrębne in-
teresy państwa w zakresie zdrowia kobiet w ciąży i potencjalnego życia płodu. 
Sąd zadecydował, że  moment, w którym troska państwa o zdrowie ciężarnej 
kobiety uzasadniałaby uregulowanie aborcji przypada „mniej więcej pod ko-
niec pierwszego trymestru” ciąży. W odniesieniu do troski o życie płodu, jako 
dopuszczalny końcowy czas terminacji ciąży, Sąd uznał moment uzyskania 
przez płód „zdolności do znaczącego życia poza łonem matki” lub zdolności 
do samodzielnego życia25.

Od roku 1973 w orzecznictwie USA nieustannie usiłuje się zmienić takie 
rozumienie prawa do aborcji, nigdy jednak nie skreślono aborcji całkowicie 
z listy praw konstytucyjnych. W sprawie Planned Parenthood v Casey (1992), 
położono kres uzasadnieniu trymestralnemu. Sąd zdecydował bowiem, że 
ograniczenia prawa do aborcji są niezgodne z konstytucją, jeżeli nakładają 

„nadmierny ciężar” na kobietę starającą się o aborcję, zanim płód będzie zdol-
ny do samodzielnego życia26.

25 Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/, 
o.p. 26/03/2021.
26 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992), https://supreme.
justia.com/cases/federal/us/505/833/, ostatnei pobranie 26/03/2021.
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Prawo do aborcji w czasie pandemii – USA

W dobie pandemii niektóre stany USA wprowadziły uregulowania praw-
ne, które mogą mieć wpływ na dostępność procedur aborcyjnych. W Teksa-
sie na przykład, wprowadzono prawo skutkujące niemal całkowitym zakazem 
aborcji, co stało się przedmiotem tygodni sporów sądowych27.

W marcu 2020  gubernator Greg Abbott wprowadził rozporządzenie od-
raczające wszystkie operacje, które nie są „natychmiast konieczne z medycz-
nego punktu widzenia”. Zostało to uzasadnione koniecznością oszczędności 
zasobów i środków medycznych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. 
Prokurator generalny Ken Paxton potwierdził, że procedury aborcyjne nie są 
kwalifikowane jako zabiegi ratujące życie, a zatem zakaz ten dotyczy również 
aborcji28. Inne stany, wśród nich Alabama, Arkansas, Luizjana, Ohio, Okla-
homa i Tennessee usiłowały wprowadzić podobne ograniczenia dotyczące 
aborcji29. Zazwyczaj próby te również przyjmowały formę rozporządzeń wy-
dawanych przez gubernatorów tych stanów.

Teksańskie rozporządzenie wprowadzające de facto zakaz aborcji było 
przedmiotem rozważań sądów wielu instancji, aż w końcu trafiło do Sądu 
Najwyższego, który ostatecznie „zdelegalizował” prawo wprowadzające cał-
kowity zakaz aborcji w Teksasie30. Rozstrzygnięcie to jest istotne z punktu 
widzenia prawa do aborcji w USA w bardziej ogólnym kontekście. Póki co, 
żaden ze stanów nie próbował wprowadzić całkowitego zakazu aborcji w cza-
sach niepandemicznych, a szczególne rozporządzenia gubernatorów, o któ-
rych mowa powyżej, obowiązują, jak wyraźnie w nich zapisano, jedynie na 
czas pandemii. Jednakże ich skutki mogą być bardziej długofalowe.

Jak wspomniano powyżej, w USA prawo do aborcji wywodzi się bez-
pośrednio z Konstytucji, jest ono rozumiane jako jeden z elementów prawa 
do prywatności. Podkreśla się także, że ograniczenie swobód konstytucyjnych 

27 Texas, Abortion, and COVID-19: The Chaos Timeline Charting 30 days of legal back-and-forth, 
https://www.austinchronicle.com/news/2020-05-01/texas-abortion-and-covid-19-the-chaos-
timeline/, o.p. 26/03/2021.
28 Ibid.
29 States Are Using Coronavirus Shutdowns To Enact Abortion Bans, And Federal Courts Are 
Trying To Keep Up, https://www.forbes.com/sites/marleycoyne/2020/04/14/states-are-
using-coronavirus-shutdowns-to-enact-abortion-bans-and-federal-courts-are-trying-to-keep-
up/?sh=5893baaba10a, ostatnie ppobranie 26/03/2021.
30 In win for Planned Parenthood, U.S.9 Supreme Court wipes case law supporting Texas pandemic 
abortion ban from the books, https://www.texastribune.org/2021/01/25/supreme-court-texas-
abortion-ban/, o.p. 26/03/2021.
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jest nie do pomyślenia, także w czasach pandemii31. Dlatego też można spo-
tkać się z poglądem, że jeżeli prawnie dozwolonym jest ograniczenie – czy 
też uniemożliwienie – dostępu do aborcji, nawet jeśli wyłącznie w okolicz-
nościach równie bezprecedensowych jak obecne (pandemiczne), to być może 
nie jest to prawo konstytucyjne. Konkluzja taka natomiast otworzyłaby całą 
gamę nowych możliwości prawnych zmierzających ku ograniczeniu prawa do 
aborcji, gdyż zachwiałaby poglądy uznające, że prawo do aborcji jest prawem 
konstytucyjnym, a więc prawem niepodważalnym. Koncepcja taka mogła-
by wzbudzić wątpliwości, czy aborcja jest prawem jako takim. Wydawać by 
się również mogło, że okoliczności ku temu rzadko bywają w USA bardziej 
sprzyjające niż aktualnie, wobec ostatniej nominacji sędziowskiej do Sądu 
Najwyższego zatwierdzonej przez byłego już prezydenta Donalda Trumpa. 
Wraz z powołaniem sędzi Amy Coney-Barrett na stanowisko sędziego Sądu 
Najwyższego, sędziowie o poglądach uważanych za konserwatywne stanowią 
tam większość32. 

Podsumowanie  

Pandemia i konieczność wprowadzenia środków prawnych regulujących 
życie obywateli podczas niej w istotny sposób wpływa  również na dostępność 
procedur aborcyjnych. Wpływ ten jest jednak bardzo zróżnicowany. Niektóre 
kraje zdecydowały się na liberalizację prawa, wprowadzając rozmaite rozwią-
zania, mające ułatwić dostęp do aborcji. Inne kraje natomiast postanowiły 
wskutek (czy też może pod pretekstem) pandemii wprowadzić dalsze obo-
strzenia dotyczące dostępu do aborcji.

W Europie, można by się spodziewać, że ETPC zaliczy kiedyś prawo do 
aborcji do katalogu praw wynikających z art. 8 EKPC. Czas pokaże, czy sta-
nie się to w bliskiej przyszłości, być może w konsekwencji uregulowań wpro-
wadzonych przez państwa członkowskie Rady Europy. Być może natomiast 
rozwój prawa raczej skieruje się w przeciwną stronę, a państwa które ponie-
kąd wykorzystały sytuację pandemiczną, aby zaostrzyć prawo ograniczające 
dostęp do aborcji uczynią w tym kierunku kolejne kroki. Jak wspomniano  
 

31 J. L. Grossman, M. Ziegler, Unconstitutional Chaos: Abortion in the Time of COVID-19, 
https://verdict.justia.com/2020/04/15/unconstitutional-chaos-abortion-in-the-time-of-
covid-19, o.p. 28/03/2021.
32 Np. Supreme Court conservatives want to topple abortion rights - but can’t seem to agree on how, 
https://edition.cnn.com/2021/03/19/politics/abortion-supreme-court-conservatives-thomas-
roberts/index.html, o.p. 26/03/2021.
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powyżej, być może furtka w tym kierunku została już uchylona w USA, po-
przez kwestionowanie konstytucyjnego pochodzenia prawa dostępu do aborcji.

Można przypuszczać, że uregulowania prawne wprowadzone na czas 
pandemii, wraz z jej końcem również utracą moc prawną. Należy jednak za-
stanowić się, czy niektóre z nich, a przynajmniej przyświecająca ustawodawcy 
myśl niepozostanie w danych krajach na dłużej. 
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sowa-kodeks-karny.html, o.p. 02/09/2020; 
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back-and-forth (Teksas, aborcja i COVID-19: Oś czasu chaosu), https://www.
austinchronicle.com/news/2020-05-01/texas-abortion-and-covid-19-the-

-chaos-timeline/, o.p. 26/03/2021;
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son (Co roku 300 do 400 maltańskich kobiet wyjeżdża za granicę by poddac sie 
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300-to-400-Maltese-women-go-abroad-for-an-abortion-each-year-AD-chair 
person-6736184440, o.p. 26/03/2021.
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Pandemia wirusa SARS-CoV-2  
a sytuacja i postawy studentów 

Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 

(wybrane elementy badania)

Abstrakt: Problem badawczy dotyczy sytuacji i postaw studentów Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w okresie pandemii SARS-CoV-2. Artykuł ze względu 
na ramy edytorskie prezentuje szczegółowo tylko wybrane wyniki badania 
w zakresie: trwałych zmian, zmian dochodu gospodarstw domowych i zdal-
nego nauczania (z 12 badanych obszarów). Najważniejsze wnioski to: 

 - ponad 26% próby wskazuje na trwałe zmiany związane z pogorszeniem 
sytuacji finansowej, - spadek dochodów odnotowało około 38% próby, 
podczas gdy wśród chińskich gospodarstw domowych aż ponad 62% ocze-
kuje spadku dochodów,

 - zdalne nauczanie jest oceniane negatywne przez 57% próby, 
- w grupie osób, które potwierdziły zakażenie koronawirusem wyraźnie czę-
ściej udzielono odpowiedzi, że pogorszenie sytuacji finansowej utrwali się 
na kolejne lata i już będziemy z „tym” żyć. 

 Wydaje się, iż na podstawie wyników badań można potwierdzić, iż pan-
demia SARS-CoV-2 ma wpływ na postawy i zachowania badanych go-
spodarstw domowych studentów UKW. Na podstawie artykułu można 
w kolejnym etapie określić dalsze, szczegółowe obszary badań, postawić 
hipotezy i zweryfikować je statystycznie.

Słowa kluczowe: pandemia, koronawirus, SARS-CoV-2, postawy i sytuacja 
studentów. 

Wstęp

Rok 2020 przyniósł bezprecedensowe wydarzenia od czasu pojawie-
nia się epidemii koronawirusa (COVID-19) w Wuhan w Chinach i roz-
przestrzenienia się go na resztę Świata. Pomimo wysiłków krajów, aby 
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spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, pandemia zainfekowała blisko  
112 mln osób, wyzdrowiało 87,4mln osób, zmarło 2,5mln osób, liczba aktyw-
nych przypadków 22,2 mln osób (stan na 22.02.2021r)1. Sytuacja związana  
z pandemią SARS-CoV-2 mobilizuje do podjęcia analizy wpływu pandemii 
na ludzi. Artykuł jest próbą wstępnego scharakteryzowania wybranych po-
staw2 i następstw pandemii wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy3. Uzasadnieniem dla podjęcia tematyki związanej z wpły-
wem pandemii na sytuację gospodarstw domowych studentów UKW jest:

- istotność gospodarstw domowych, jako jednego z trzech najważniej-
szych (obok państwa i przedsiębiorstwa) podmiotów gospodarki,

- obserwowana zmiana sytuacji i postaw gospodarstw domowych w czasie 
pandemii,

- wpływ zmian zachodzących w gospodarstwach domowych na procesy 
społeczne i ekonomiczne,

- luka informacyjna dotycząca postaw gospodarstw domowych w czasie 
pandemii,

- próba diagnozy sytuacji studentów, czyli najbliższej grupy interesan-
tów dla autorki artykułu, będącej wykładowcą w Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego,

- możliwości wykorzystania wniosków z badania dla potrzeb UKW,
- zauważalne, stopniowe tworzenie się literatury akademickiej na temat 

wpływu pandemii na różne aspekty życia i gospodarki4.
Pojawiające się badania pokrywają stopniowo, różne obszary wpływu 

pandemii na gospodarkę. W zakresie przedmiotowego badania należy pod-
kreślić wkład  Pengpen, Aslihan i Haigang5, którzy na podstawie badania 
chińskich gospodarstw domowych analizują skutki COVID-19 na poziomie 
gospodarstw domowych i analizują, jak zmieniły się portfele inwestycyjne go-
spodarstw domowych w odpowiedzi na COVID-19 (Survey and Research 

1 https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,26814881,koronawirus-w-europie-i-na-swi 
ecie-nie-ustepuje-liczba-zakazen.html?disableRedirects=true, skorzystano 01.03.2021r.
2 W. Kozłowski, Postawy i nastawienia, w: Encyklopedia pedagogiczna, ed. W. Pomykało, 
Fundacja Innowacja, Warszawa 1993; Pod pojęciem postawy rozumie się zazwyczaj względnie 
trwały układ przekonań, emocji i uczuć oraz zachowań jednostki w odniesieniu do danego 
obiektu (osoby, przedmiotu, idei). 
3 Dalej zastosowano skrót: UKW.
4 Pengpeng Y., Aslihan Gizem K., Haigang Z., Emerging Markets Finance and Trade, Volu-
me 56, 2020 - Issue 10: Special Issue: Research on Pandemics, Pages 2363-2377, Published 
online: 25 Jul 2020
5 Pengpeng Y., Korkmaz A. G., Zhou H., Household Financial Decision Making Amidst the 
COVID-19 Pandemic , Emerging Markets Finance and Trade, Volume 56, 2020 - Issue 10: 
Special Issue: Research on Pandemics, p. 2363-2377, skorzystano: 01.03.2021 r.
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Center for China Household Finance). Pengpen, Aslihan i Haigang wniosku-
ją, iż gospodarstwa domowe, które znają kogoś zarażonego COVID-19, tra-
cą zaufanie do gospodarki. Jest bardziej prawdopodobne, że gospodarstwa te 
zmieniają swoje zachowania związane z ryzykiem i wyraźnie niechętnie podej-
mują ryzyko. COVID-19 zwiększa prawdopodobieństwo, że gospodarstwo 
domowe zmieni swój portfel inwestycyjny. Mówiąc dokładniej, powoduje to 
9,15% spadek całkowitej kwoty inwestycji gospodarstw domowych znających 
kogoś zarażonego COVID-19.6 Podkreśla się, iż badanie wpływu negatyw-
nego szoku na poziom mikro jest ważny ponieważ gospodarstwa domowe są 
głównymi graczami systemu ekonomicznego. 

Artykuł jest wynikiem podjęcia badania najbliższego środowiska intere-
sariuszy dla autorki i realizuje dwa wybrane cele: główny, którym jest okre-
ślenie ogólnych postaw studentów UKW podczas pandemii SARS-CoV-27 
oraz drugi polegający na wskazaniu obszarów najbardziej problematycznych 
czy znaczących dla studentów, tak aby w przyszłości można było przygoto-
wać pogłębione badanie, postawić hipotezy i je zweryfikować statystycznie.  
W celu jak najlepszego zrozumienia zachowań i postaw skupiono się na mikro 
segmencie gospodarstw domowych studentów UKW.

Metodyka badania

Wybór podmiotu badania – studentów UKW – został podyktowany 
przesłankami:

- ułatwionym dostępem do respondentów, reprezentujących gospodar-
stwa domowe,

- grupą interesariuszy dla autorki artykułu,
- grupą najsilniej wyłączoną z dotychczasowego sposobu nauki, a jedno-

cześnie najbardziej świadomą grupa spośród grup uczących się,
- potrzebą zbadania wyodrębnionej grupy, o pewnej wspólnej cesze, jaką 

jest bycie studentem, zgodnie z postulatem Pengpen, Aslihan i Haigang, aby 
zejść do poziomu mikro w celu najlepszego poznania przesłanek rządzących 
zachowaniami gospodarstw domowych.

Zakres przedmiotowy badania ustalono na podstawie postawionych 
celów badawczych oraz katalogu danych wykorzystanych przez Pengpen, 

6 Ibidem, p. 2374.
7 Zastosowano zamiennie dwa określenia: COVID-2 oraz SARS-CoV-2, ponieważ w literatu-
rze anglojęzycznej częściej pojawia się określenie COVID-2.
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Aslihan i Haigang oraz porównywalnego badania zrealizowanego przez Kno-
tek8 w amerykańskich gospodarstwach domowych np. przewidywany okres 
trwania pandemii, oczekiwania dotyczące wpływów finansowych i konsump-
cji, płeć, wiek, wykształcenie, edukacja, grupa społeczno-ekonomiczna, status 
zdrowotny, liczba dzieci, grupa społeczno-zawodowa, liczba osób w gospo-
darstwie domowym, liczba osób pracujących, majątek, dochód. Dodatkowo 
wzbogacono zakres przedmiotowy o takie aspekty jak: świadomość zakażenia, 
kwarantanna, objawy, obawy, zainteresowanie statystykami, uciążliwość ogra-
niczeń, obszar zmian, trwałe zmiany, zdalne nauczanie, nastawienie dotyczące 
przedłużenia izolacji, samopoczucie i przemyślenia. Szerokie zarysowanie ba-
dania spowodowane było poszukiwaniem obszarów mogących stanowić inte-
resujące pole dla dalszych pogłębionych badań w przyszłości.

Wielkość próby badawczej została ustalona na podstawie liczby studen-
tów UKW (9.000)9. Przyjęto następujące parametry do określenia wielkości 
próby:

Poziom ufności : 0,95,
Wielkość populacji: 9.000,
Szacowana wielkość frakcji: 0,5,
Błąd maksymalny: 0,09, 
Wymagana wielkość próby: 11710

Uzyskana wielkość próby: 125.
Podjęto decyzję o przeprowadzeniu badania przy użyciu metody CAWI11,  

co podyktowane było:
-  wrażliwością gromadzonych i przetwarzanych danych, 
-  relatywnie niskim kosztem przeprowadzenia badań w formie ankiety 

elektronicznej, 
- możliwością wypełnienia ankiety w wygodnym dla respondenta mo-

mencie bez ograniczeń czasowych i przestrzennych, 
- dostosowaniem metody do relatywnie młodego respondenta, 
- bezpieczeństwem sanitarnym.

8 Knotek E., Schoenle R., Dietrich A., Kuester K., Muller G., Myrseth K., Weber M., Con-
sumers and COVID-19: A Real-Time Survey, Economic Commentary, Nr 2020-08, 2020, 
Federal Reserve Bank of Cleveland, ISSN 2163-3738, DOI: 10.26509/frbc-ec-202008, p. 1-6.
9 https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia, wskazano 9.000 studentów, skorzystano: 29.10.2020r.
10 Wielkość próby określono za pomocą kalkulatora wielkości próby, https://pbs.pl/dobor-

-proby-badawczej/, skorzystano: 29.10.2020 r.
11 Nazwa metody pochodzi od akronimu Computer Assisted Web Interview - zbieranie  
danych na podstawie ankiety umieszczonej w Internecie.
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Kwestionariusz badawczy został umieszczony na platformie internetowej 
webankieta.pl. Zaproszenie do ankiety zamieszczono na portalu społecznościo-
wym Facebook na stronie „UKW” oraz na stronie „Studenci UKW”. Pytanie 
weryfikujące rozstrzygało, czy respondent jest studentem UKW. Ten sposób 
zbierania danych pozwolił przekroczyć wymaganą wielkość próby 117 w peł-
ni wypełnionych kwestionariuszy. Otwarcie badania odbyło się 21.10.2020r.,  
a zamknięcie 29.10.2020r.. Ankietę wyświetlono 391 razy i została ona  
w pełni wypełniona 133 razy. Osiem kwestionariuszy odrzucono ze wzglę-
du na brak przynależności do grupy studentów UKW. Zebrano 125 ankiet. 
Badanie nie gwarantuje pełnej reprezentatywności próby np. pod względem 
kwotowym, ze względu na koszty, czas, dostęp do narzędzi końcowych oraz 
ograniczenia związane z trwającą pandemią SARS-CoV-2, jednakże wydaje 
się, iż stanowi ciekawy materiał dowodowy pozwalający określić bieżącą sytu-
ację i nastroje studentów UKW w tym trudnym czasie. Wydaje się, iż wyniki 
badania mogą wskazać kierunki pogłębionych badań. Przedmiotowe badanie 
stanowi badanie pilotażowe. Kwestionariusz badawczy zawiera 24 pytania,  
w tym 7 pytań metryczkowych. Ankieta składa się z 19 pytań jednokrotnego 
wyboru i 5 pytań otwartych. 

Charakterystyka badanej populacji

Podmiotem badania są studenci UKW posiadający dostęp do portalu 
społecznościowego Facebook. 125 ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 
iż jest studentem UKW. W badanej próbie kobiety stanowiły blisko 81% 
respondentów. Dominującą grupą wiekową są studenci (20-24 lata), stano-
wiący 80% badanej próby. Osoby w wieku 15-19 lat stanowiły nieco ponad 
15% próby, wskazuje to, iż są to respondenci, którzy ukończyli 3 letnie liceum 
i w wieku 19 lat rozpoczęli studia. Osoby w starszym wieku 25-34 lat nieco 
ponad 3% próby oraz osoby w wieku 35-54 lat niecałe 2% próby. 

Respondenci w blisko 80% posiadają wykształcenie średnie, a nieco po-
nad 21% deklaruje wykształcenie wyższe. Większość respondentów (blisko 
69%) mieszka w miastach, a nieco ponad 31% na wsiach. Większe Najwięcej 
respondentów przynależy do pracowniczych gospodarstw domowych (blisko 
46%) oraz gospodarstw domowych studenta/ucznia. Kolejną grupą są go-
spodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek/prowadzący dzia-
łalność gospodarczą. Ta grupa stanowi blisko 10% badanej próby. Kolejne 
dwie grupy to gospodarstwa domowe emerytów/rencistów (5%) oraz rolni-
ków (3%). W ujęciu regionalnym struktura respondentów biorących udział 
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w badaniu przedstawia się następująco: kujawsko-pomorskie (80%), pomor-
skie (7,2%), wielkopolskie (4,8%), mazowieckie (2,4%), dolnośląskie (0,8%), 
lubelskie (0,8%), Lubuskie (0,8%), łódzkie (0,8%), śląskie (0,8%), święto-
krzyskie (0,8%), warmińsko-mazurskie (0,8%). Pozostałe województwa nie 
były reprezentowane. Największy odsetek stanowią respondenci należący do 
gospodarstw domowych o dochodzie netto na jednego członka rodziny na 
poziomie 2.001-3.000zł (blisko 42%). Kolejne grupy stanowią respondenci, 
którzy wskazują dochód netto na 1 członka gospodarstwa domowego na po-
ziomie 0-1.000zł (blisko 38%), 3.001-4.000zł (blisko 13%),  4.001-5.000zł 
(3,20%), 6.001-7.000zł oraz powyżej 10.001zł (1,6%), 8.001-9.000zł (0,8%).

W największym stopniu respondenci charakteryzowali się następującymi 
cechami: student UKW (100%), kobieta (81%), wiek 20-24 lata (80%), wy-
kształcenie średnie (78%), zamieszkanie w mieście (69%), pracownik (46%), 
województwo kujawsko-pomorskie (80%), dochód netto na jednego członka 
gospodarstwa domowego 2.001-3.000zł (42%).

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na wybrane postawy 
i sytuację studentów Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy

Trwałe zmiany

Badani najczęściej wskazywali na: pogorszenie sytuacji finansowej 
(26,4%) oraz zdalność, praca i nauka przez Internet (22,4%). W dalszej ko-
lejności wskazywano: dbanie o dezynfekcję (19,2%), brak zaufania (10,4%), 
noszenie maseczek (9,6%), trudności w znalezieniu pracy (4,8%), izolacja 
(3,2%). Własne odpowiedzi podało 4% respondentów i było to: pogorsze-
nie kondycji fizycznej, rozwój chorób cywilizacyjnych, wzrost konsumpcji, 
osamotnienie starszych, brak diagnostyki to zaawansowany rozwój chorób 
nowotworowych, nerwice, choroby psychiczne oraz wzrost samobójstw, nad-
zór, dodatkowe uprawnienia rządu, zdalność, wszechwładza służb, wstręt do 
innych ludzi, upadek gospodarki. 
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Wykres 1. Trwałe zmiany w życiu respondentów  
z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Dochód gospodarstwa domowego

„Czy spadł dochód do dyspozycji netto Twojego gospodarstwa domo-
wego z powodu pandemii SARS-CoV-2?” Blisko 62% respondentów odpo-
wiedziało na to pytanie negatywnie. Problem spadku dochodu netto w go-
spodarstwie domowym dotyczy nieco ponad 38% respondentów. Najwięcej 
osób (8) wskazało, iż dochód do dyspozycji netto gospodarstwa domowego 
spadł o 20%. Kolejno, 7 osób wskazało, iż dochód do dyspozycji netto spadł 
o 40%. Po 6 respondentów wskazało na spadek na poziomie około: 15%, 
30% oraz napisało, że trudno określić ten poziom lub nie wiedzą ile szacun-
kowo wyniósł spadek. Spadek dochodu do dyspozycji o 25% zdiagnozowało 
5 respondentów, 4 studentów wskazało, iż dochód do dyspozycji netto ich go-
spodarstwa zmniejszył się o połowę (50%). Ponad 57% respondentów, którzy 
odnotowali spadek dochodu do dyspozycji netto w swoich gospodarstwach 
domowych, tenże spadek oszacowali między 15-45%, co może stanowić zna-
czący uszczerbek dochodu w budżetach tych gospodarstw domowych. 
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Tabela 1. Szacunkowy spadek dochodów badanej próby

Szacunkowy 
spadek 
dochodu

20% 40% 15% 30%
Nie wiem/
Trudno 
określić

25% 50% 5% 10% 70% 80%

Liczba 
odpowiedzi 8 7 6 6 6 5 4 2 1 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
W sumie: 47 wypełnień

Nauczanie zdalne

Przeważają negatywne opinie na temat zdalnego nauczania (łącznie bli-
sko 57%). Przy odpowiedzi skrajnie negatywnej „zdecydowanie nie” zebrano 
66 wyjaśnień od 34 respondentów. Odpowiedzi pogrupowano w zbliżone 
do siebie obszary. Główną przeszkodą w zaakceptowaniu zdalności jest brak 
kontaktu osobistego z wykładowcami, znajomymi oraz poznawanie nowych 
ludzi, (32%). Brak umiejętności prowadzenia zajęć on-line, natłok informacji 
i wysyłanych materiałów, prezentacji, tekstów, stawianie wymagań, nieefek-
tywność i niższa jakość zajęć – wskazało blisko 14% negatywnie nastawio-
nych respondentów. Kolejną przeszkodą w zdalnym nauczaniu jest trudność 
w zrozumieniu materiału oraz nauczeniu się go oraz to, że trzeba uczyć się 
samodzielnie (12% niezadowolonych studentów). Istotnym obszarem były 
także problemy ze skupieniem się, rozpraszanie uwagi, hałasy, dzieci w domu 
etc., (11% odpowiedzi osób niezadowolonych ze zdalnego nauczania). Inny-
mi przeszkodami były: problemy techniczne (nieco ponad 6%), brak moty-
wacji i rozwoju osobistego ze względu na zdalne nauczanie (blisko 5%), brak 
zajęć praktycznych (3%), zbyt długi czas spędzany przez komputerem (3%), 
pozostawanie w domu (3%), bałagan i zamieszanie z dołączaniem do zajęć, 
zmęczenie i ból spowodowany długotrwałym przesiadywaniem przy kompu-
terze (3%), brak dostępu do biblioteki i nierówne szanse związane z jakością 
Internetu (3%). Wyniki zestawiono w tabeli 2.

W tabeli 3 zestawiono wyniki uzyskane od 16 respondentów zadowolonych 
ze zdalnego nauczania, którzy wskazali łącznie 22 argumenty przemawiające  
za zdalnością. Głównym atutem jest oszczędność czasu i pieniędzy (27%). 
Kolejnym atutem jest przebywanie w komfortowym otoczeniu w domu, jed-
na osoba wskazała iż dzięki temu nie czuje się onieśmielona, inne osoby ak-
centowały wygodę (23%). Kolejnymi obszarami wskazanymi jako argument 
przemawiający za zdalnym nauczaniem było: posiadanie większej ilości czasu 
na naukę (blisko 14%), skuteczność, łatwość, dostępność (blisko 14%) oraz 
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możliwość pracy, studiowania drugiego kierunku, wykonywanie kilku czyn-
ności, lepsze zarządzanie czasem ( blisko 14%) oraz mniejsze zmęczenie (nieco 
ponad 9%).  

Krzyżowe zestawienie danych obrazuje rozkład dwóch lub większej licz-
by zmiennych, prezentowanych w postaci macierzowej. Dana komórka poka-
zuje liczbę respondentów, którzy udzielili określonej kombinacji odpowiedzi.  
W badaniu dokonano automatycznego wygenerowania wykresów na podsta-
wie tabel krzyżowych za pomocą narzędzia udostępnionego na stronie służącej 
zbieraniu danych webankieta.pl. 

Analiza krzyżowa

Zakażenie, a utrwalenie zachowań lub sytuacji na przyszłość 

Zestawiono wyniki pytania dotyczącego zakażenia wirusem, z wynikami 
pytania dotyczącego zmian jakie utrwalą się na przyszłość. Osoby, które po-
twierdziły zakażenie koronawirusem wyraźnie częściej odpowiedziało, że po-
gorszenie sytuacji finansowej utrwali się na kolejne lata i już będziemy z „tym” 
żyć. Wśród osób, które nie wiedzą czy zostały zakażone, zwracano uwagę na 
zdalność oraz pracę i naukę przez Internet. Respondenci, którzy uważają, iż 
nie zostali zakażeni zwracają uwagę na pogorszenie sytuacji finansowej i zdal-
ność oraz dbanie o dezynfekcję. 

Wykres 2. Zakażenie, a utrwalenie zachowań lub sytuacji na przyszłość

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Spadek dochodu do dyspozycji netto,  
a grupa społeczno-ekonomiczna

Najczęściej spadek dochodu do dyspozycji netto dotyczył studenckich 
gospodarstw domowych (blisko 42%) oraz w nieco mniejszym stopniu go-
spodarstw pracowniczych (blisko 40%). Kolejną, już nie tak liczną grupą byli 
pracujący na własny rachunek i prowadzący działalność gospodarczą (blisko 
15%). Wyniki krzyżowego zestawienia tych dwóch pytań przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Spadek dochodu do dyspozycji netto, a grupa społeczno-ekonomiczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu 
netto, a spadek dochodu do dyspozycji netto

Badając powiązanie między poziomem uzyskiwanego przez gospodar-
stwo domowe przeciętnego miesięcznego dochodu netto na 1 członka gospo-
darstwa domowego, a spadkiem dochodu do dyspozycji netto tegoż gospo-
darstwa domowego w czasie pandemii, można zauważyć, iż najczęściej spadki 
dotyczą gospodarstw domowych kwalifikujących się do następujących prze-
działów przeciętnego miesięcznego dochodu netto na 1 członka gospodarstwa 
domowego: 0-1.000zł, 2.001-3000zł, 3.001-4.000zł, 6.001-7.000zł oraz po-
wyżej 10.000zł. 
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Tabela 4. Przeciętny miesięczny dochód netto,  
a spadek dochodu do dyspozycji netto

Przeciętny miesięcz-
ny dochód netto na 
1 członka gospodar-

stwa domowego

Liczebność  
grupyw

Gospodarstwa domo-
we z odnotowanym 
spadkiem dochodu 
do dyspozycji netto

Procent gospodarstw 
domowych z odno-
towanym spadkiem 

dochodu do dyspozy-
cji netto

0-1.000zł 47 24 51,06%
2.001-3.000zł 52 16 30,77%
3.001-4.000zł 16 5 31,25%
6.001-7.000zł 2 1 50,00%
powyżej 10.000zł 2 2 100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Zmiana życia, a uciążliwość ograniczeń 
związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Respondenci, którzy oceniają ograniczenia związane z pandemią za 
zdecydowanie uciążliwe, jednocześnie uważają, iż największe zmiany spowo-
dowane pandemią dotyczą: spadku dochodu (72,73%) i braku osobistego 
kontaktu ze znajomymi lub rodziną (72,41%). Nieco rzadziej wskazywali: 
inne (60%) oraz pozostawanie w domu (58,33%) oraz większe wykorzy-
stanie Internetu w celu nauki lub pracy (31,58%). Respondenci oceniający 
obostrzenia jako raczej uciążliwe, zgłaszali że pandemia najbardziej wpłynę-
ła na ich życie w następujących obszarach: większego wykorzystania Inter-
netu w celu nauki lub wykonywania pracy (47,3%), pozostawania w domu 
(19,44%), braku osobistego kontaktu ze znajomymi lub rodziną (20,69%), 
spadku dochodów (22,73%) oraz stosowania jednorazowych maseczek  
i rękawiczek (33,33%). Graficznie przedstawia zestawienie wykres 4.
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Wykres 4. Zmiana życia, a uciążliwość ograniczeń związanych z pandemią

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Podsumowanie

Na podstawie badania można podjąć próbę zestawienia dominujących 
odpowiedzi respondentów, tworząc w ten sposób układ przekonań, emocji  
i zachowań wywołany przez i w odniesieniu do pandemii SARS-CoV-2. Ujaw-
nione w toku przeprowadzonego badania przeważające charakterystyki to:

- zakażeni – 5% próby,
- wiedza o bezobjawowym przejściu choroby – 46% próby,
- ograniczenia: zdecydowanie uciążliwe – mam tego dosyć - 56% próby,
- największa zmiana: pozostawanie w domu – 29% próby,
- trwałe zmiany: pogorszenie sytuacji finansowej – 26,4% próby,
- spadek dochodów – 38% próby, podczas gdy wśród chińskich gospo-

darstw domowych aż ponad 62% oczekuje spadku ich dochodów,
- zdalne nauczanie: negatywna ocena 57% próby.

Z kolei, na podstawie analizy krzyżowej ujawniono następujące relacje:

- W grupie osób, które potwierdziły zakażenie koronawirusem wyraźnie 
częściej udzielono odpowiedzi, że pogorszenie sytuacji finansowej utrwali 
się na kolejne lata i już będziemy z „tym” żyć, co jest zbieżne z badaniami 
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Pengpen, Aslihan i Haigang (2020)12 potwierdzającymi, że gospodarstwa 
domowe, które znają kogoś zarażonego COVID-19, tracą zaufanie do go-
spodarki. Według badania Pengpen, Aslihan i Haigang (2020)13 jest bardziej 
prawdopodobne, że gospodarstwa te zmieniają swoje zachowania związane  
z ryzykiem i niechętnie podejmują ryzyko. COVID-19 zwiększa prawdopo-
dobieństwo, że gospodarstwo domowe zmieni swój portfel inwestycyjny.

- Spadek dochodu do dyspozycji netto dotyczył studenckich gospodarstw 
domowych (blisko 42%) oraz w nieco mniejszym stopniu gospodarstw pra-
cowniczych (blisko 40%).

- Najczęściej spadki dotyczą gospodarstw domowych kwalifikujących  
się do następujących przedziałów przeciętnego miesięcznego dochodu net-
to na 1 członka gospodarstwa domowego: 0-1.000zł, 2.001-3000zł, 3.001-
4.000zł, 6.001-7.000zł oraz powyżej 10.000zł.

- Respondenci, którzy oceniają ograniczenia związane z pandemią za zde-
cydowanie uciążliwe, jednocześnie uważają, iż największe zmiany spowodo-
wane pandemią dotyczą: spadku dochodu (72,73%)  i brak osobistego kon-
taktu ze znajomymi lub rodziną (72,41%).

Wydaje się, iż w świetle uzyskanych odpowiedzi można wstępnie uznać, 
iż pandemia SARS-CoV-2 ma wpływ na postawy i zachowania badanych go-
spodarstw domowych studentów UKW. W dalszym etapie badań należy po-
stawić hipotezy szczegółowe i dążyć do weryfikacji ich statystycznej istotności. 
Podjęta próba syntetycznego podsumowania wyników badania ma jednocze-
śnie na celu wskazanie obszarów do dalszych badań. 
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https://www.webankieta.pl/ankieta/568174/wplyw-pandemii-covid-19-na 
-sytuacje-studentow-uniwersytetu-kazimierza-wielkiego-w-bydgoszczy. 
html?fbclid=IwAR2-mycte1jbYONL6dS_vhJl57jO-xXp_235zEkHetuFv-
x4A5GJc6oq8IEk.

https://www.webankieta.pl/ankieta/568174/wplyw-pandemii-covid-19-na 
-sytuacje-studentow-uniwersytetu-kazimierza-wielkiego-w-bydgoszczy. 
html?fbclid=IwAR2-mycte1jbYONL6dS_vhJl57jO-xXp_235zEkHetuFv-
x4A5GJc6oq8IEk.
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„Pandemia przemocy” –  
czyli wpływ pandemii COVID-19  

na zjawisko przemocy w rodzinie

Abstrakt: Przedmiot poniższego opracowania stanowi społeczno-prawna 
analiza zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem 
przemian, jakie według ekspertów można zaobserwować w tym obszarze 
w dobie kryzysu wywołanego światową pandemią COVID-19 - zarówno 
w zakresie częstotliwości występowania owych aktów agresji, jak również 
intensywności i form stosowanej przemocy. Autor niniejszego artykułu nie 
tylko podejmuje próbę możliwie syntetycznego scharakteryzowania wyżej 
wskazanego zjawiska oraz sformułowania wniosków dotyczących możli-
wych przyczyn owych przemian, lecz stara się również skłonić do dyskusji 
na temat ogólnego funkcjonowania systemu przeciwdziałania tego rodzaju 
przemocy w Polsce.

Słowa kluczowe: przemoc, dom, rodzina, pandemia, wzrost

Wstęp

W marcu 2020 roku nasz świat stanął przed nieznanym sobie do tej pory 
zagrożeniem, a co za tym idzie przed niebagatelnym wyzwaniem. Pandemia 
COVID-19, która nieustannie zbiera ogromne żniwo, wystawiła na próbę 
nie tylko miliony ludzkich żyć, ale również cały ogólnie obowiązujący i znany 
nam do tej pory porządek – prawny, ekonomiczny, społeczno-polityczny.

Niestety, okres pandemii, jako niekwestionowany kryzys humani-
tarny1, doprowadził też do obnażenia ogromnej skali naruszeń w zakresie 

1 Wg. opracowania Polskiej Akcji Humanitarnej zjawisko to definiuje się jako „zdarzenie lub 
seria zdarzeń, które stanowią krytyczne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub dobrobytu 
społeczności lub innych dużych grup ludzi”;https://www.pah.org.pl/app/uploads/2017/10/2017_
materialy_edukacyjne_publikacja_kryzysy_i_pomoc_humanitarna.pdf [dostęp: 2021.05.30].
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przestrzegania praw człowieka na świecie. Jak zwraca uwagę m.in. Stowarzy-
szenie „Amnesty International” w jednym ze swoich apeli, grupą szczególnie 
narażoną w tym wypadku były osoby, którym już wcześniej państwa nie gwa-
rantowały odpowiedniej ochrony i bezpieczeństwa2 – niezaprzeczalnie, jedną 
z takich kategorii osób są ofiary tzw. przemocy domowej. 

Jak donoszą służby i organizacje z całej Europy, pandemia i związana  
z nią przymusowa izolacja ludności niezwykle silnie wpłynęła na skalę zjawi-
ska przemocy w rodzinie. Kumulacja wszelkiego rodzaju napięć, konieczność 
pozostania przez długi czas, niejednokrotnie na niewielkiej przestrzeni dzie-
lonej z oprawcą, utrudniony dostęp do organizacji zajmujących się pomocą 
ofiarom tego typu aktów przemocy. To wszystko doprowadziło do istnej la-
winy agresji, a w konsekwencji spowodowało sformułowanie przez licznych 
ekspertów przerażającej tezy o wystąpieniu nowej, ukrytej formy pandemii 

– tzw. „pandemii przemocy”.
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie społeczno-prawnej analizy 

zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zintensy-
fikowania w dobie izolacji, a także skłonienie do dyskusji na temat ogólnego 
funkcjonowania systemu przeciwdziałania tego rodzaju przemocy w Polsce, 
oraz oceny dotychczasowych regulacji prawnych i niezbędnych zmian w tym 
zakresie.

Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie

Na wstępie zasadnym wydaje się zatem podjęcie próby przynajmniej po-
bieżnego scharakteryzowania przedmiotowego zjawiska przemocy w rodzinie. 
Należy mieć jednak na uwadze, iż jest to kwestia niezwykle złożona, zarówno 
z punktu widzenia społecznego, psychologicznego, jak i prawnego, i jako taka 
mogłaby stanowić przedmiot odrębnej publikacji. 

Wyróżnić można zarówno szerokie, jak i wąskie ujęcia owego pojęcia3.  
I tak np. psychologowie definiują przemoc domową szeroko, jako „zamierzo-
ne i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, 
które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody”4. Z reguły  
 

2 Źródło: https://amnesty.org.pl/w-czasach-pandemii-nasza-moc-moze-zwalczyc-przemoc/ [do-
stęp: 2021.05.25].
3 S. Spurek, Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, LEX 
2013.
4 A. Nowakowska, Dziecko – ofiara domowej przemocy, [w:] Patologie naszych czasów, red. A. Drą-
żek, E. Drążek, Białystok 2007, s. 21.
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wyróżnia się tu też cztery podstawowe formy przemocy: fizyczną, psychiczną, 
seksualną i ekonomiczną. 

Z kolei wśród rozważań prawnych dominują raczej definicje wąskie  
(co w sposób oczywisty wynika ze specyfiki owej dziedziny nauki), czego 
najlepszym przykładem zdaje się być definicja, mająca aktualnie kluczowe 
znaczenie na gruncie polskiego porządku prawnego. W świetle art. 2 pkt. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest to 
bowiem „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1 [członków 
rodziny – osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.5, a także inną 
osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą – przyp. autora], w szcze-
gólności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naru-
szające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące 
szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia 
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”6. Warto podkreślić, że jest 
to pierwsza definicja omawianego terminu określona w przepisach polskiego 
prawa powszechnie obowiązującego7. 

Wydaje się jednak, iż przy uwzględnieniu chociażby obowiązujących 
aktualnie standardów międzynarodowych w zakresie ochrony praw człowie-
ka, a także poczynionego w ciągu ostatnich lat postępu społecznej świado-
mości w przedmiotowym temacie, wyżej zaprezentowana definicja nie jest 
w pełni kompletna. Przedstawiciele doktryny zwracają uwagę m.in. na ko-
nieczność jej rozszerzenia i dostosowania do zapisów wynikających z Kon-
wencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  
i przemocy domowej z dnia 11 maja 2011 r.8 Brak uwzględnienia postulatów 
wynikających z treści owej Konwencji, a także innych wiążących aktów rangi 
międzynarodowej, w aktualnie obowiązujących przepisach ma bowiem bezpo-
średni wpływ na poziom ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie,  
o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części niniejszego artykułu. 

Przemoc w rodzinie niewątpliwie stanowi poważny problem z którym, 
choć w różnym natężeniu, boryka się praktycznie każde społeczeństwo na 
świecie. Badania na poziomie europejskim pokazują, że około 14% wszystkich 

5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U.2020.1444 t.j. z dnia 2020.08.25.
6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,, Dz.U.2020.218 t.j. 
z dnia 2020.02.11
7 S. Spurek, Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, LEX 
2013.
8 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, Stambuł 11 maja 2011 r., Dz.U.2015.961 z dnia 2015.07.08.
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kobiet po 16. roku życia doświadczyło jakiejś formy przemocy domowej, po-
zostając w związku ze sprawcą (jednocześnie wiele z nich cierpi z powodu 
przemocy ze strony byłych partnerów)9.

W Polsce, tylko według oficjalnych statystyk, ofiarą wyżej wskazanego 
zjawiska pada ok. 90 tys. osób rocznie10, z czego ponad 87% stanowią kobie-
ty i dzieci. Co gorsza, większość badań przeprowadzanych niezależnie, cho-
ciażby przez liczne organizacje pozarządowe ukazuje, iż powyższe liczby, choć  
i tak już przytłaczające, stanowią jedynie niewielki odsetek w skali realnych 
rozmiarów omawianego problemu. Należy bowiem uwzględnić, iż ogromna 
część tego typu czynów przestępczych, mających miejsce w przysłowiowych 

„czterech ścianach”, nigdy nie zostaje ujawniona.
Niestety, wraz z nastaniem pandemii COVID-19, i związanej z nią przy-

musowej izolacji ludności, wyżej nakreślona sytuacja osób doświadczających 
przemocy domowej dodatkowo uległa znacznemu pogorszeniu.

Przemoc w rodzinie w trakcie pandemii COVID-19

Jak już zostało wspomniane na wstępie, zarówno służby, jak i liczne 
organizacje pozarządowe z całego świata od miesięcy alarmują, iż pandemia  
COVID-19 niezwykle silnie wpłynęła na skalę zjawiska przemocy w rodzinie. 
Coraz częściej powszechnie mówi się o występowaniu tzw. „pandemii prze-
mocy”. Pierwsze głosy ostrzegawcze w tej kwestii zaczęły spływać jeszcze na 
przełomie zimy i wiosny 2020 roku – m.in. ze strony chińskich aktywistów. 
Bardzo szybko podobne informację poczęły pojawiać się w doniesieniach ze 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także z Włoch, Francji, 
czy Hiszpanii11. W swoim oświadczeniu z kwietnia 2020 r. Sekretarz General-
ny ONZ podkreślał, że w czasie pandemii staliśmy się „świadkami przeraża-
jącej światowej fali przemocy domowej”, a w niektórych krajach liczba kobiet 
zwracających się do instytucji świadczących pomoc zwiększyła się kilkukrot-
nie12. W Polsce ten scenariusz niestety się powtórzył.

9 Przemoc wobec kobiet: Badanie na poziomie Unii Europejskiej – Wyniki badania w skrócie 
(europa.eu) [dostęp: 2021.06.01].
10 Przemoc w rodzinie - dane od 2012 roku - Przemoc w rodzinie - Statystyka (policja.pl) 
[dostęp: 2021.05.30].
11 https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/przemoc-w-rodzinie/przemoc-a-koronawirus-jak-i- 
dlaczego-pandemia-wywolala-lawine-agresji/ [dostęp: 2021.05.26].
12 Sekretarz Generalny ONZ, Oświadczenie w sprawie stosowania przemocy wobec kobiet podczas 
epidemii COVID-19, Nowy Jork, kwiecień 2020 r.; https://www.unic.un.org.pl/oionz/sekreta 
rz-generalny-onz-oswiadczenie-w-sprawie-stosowania-przemocy-wobec-kobiet-podczas-epide 
mii-covid-19/3323 [dostęp: 2021.06.01].
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Najprawdopodobniej nie udałoby nam się dostrzec tego zjawiska, gdy-
byśmy swoją wiedzę pragnęli oprzeć jedynie na oficjalnie funkcjonujących 
statystykach. Przez wiele miesięcy przedstawiciele władz oraz decydenci po-
lityczni konsekwentnie zaprzeczali bowiem takowemu wzrostowi. Co więcej, 
mówiło się o tym, iż ilość odnotowanych oficjalnie zgłoszeń, dotyczących tego 
typu przestępstw spadła w porównaniu do lat poprzednich (co stanowi nieste-
ty nieuzasadnione i niezwykle szkodliwe w skutkach uproszczenie zaistniałej 
sytuacji)13.

Tymczasem, według danych organizacji zajmujących się udzielaniem 
pomocy osobom doświadczającym przemocy, ilość zgłoszeń odbieranych 
w ostatnich miesiącach, w trakcie trwania pandemii, zwiększyła się nawet 
trzykrotnie14. 

Przykładowym wydarzeniem, które w sposób bardzo dosadny ukazało 
skalę opisywanego zjawiska było niewątpliwie otwarcie tzw. „sklepiku online” 
przez Fundację „Centrum Praw Kobiet”, czyli inicjatywy, w której pod po-
zorem dokonywania zakupów w Internecie, osoby doświadczające przemocy 
mogły zwrócić się o potrzebną pomoc. Jak informowały w późniejszym czasie 
działaczki Fundacji, już w pierwszych dobach od uruchomienia inicjatywy 
fala zgłoszeń była tak wielka, że po prostu „zalała” organizację15. Bardzo szyb-
ko okazało się zatem, że ilość zgłoszeń dokonywanych osobiście, czy też telefo-
nicznie (która faktycznie mogła zmaleć w trakcie izolacji, wpływającej nie tyl-
ko na zmniejszoną swobodę w przemieszczaniu się, ale również na zwiększoną 
inwigilację i kontrolę ze strony sprawców przemocy) w żaden sposób nie ma 
przełożenia na realne rozmiary omawianego zjawiska. 

Ten przerażający wręcz skok w statystykach odnotowały również inne 
fundacje i organizacje, np. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie „Niebieska Linia”. W jednym z wywiadów przedstawicielka Pogo-
towia wskazała, iż tylko w pierwszych tygodniach izolacji ilość zgłoszeń (tele-
fonicznych, jak i mailowych) zwiększyła się nawet trzykrotnie16. Organizacja, 
przy współpracy z CPK, Fundacją „Feminoteka”, oraz Instytutem Ochrony 
Zdrowia i Rzecznikiem Praw Obywatelskich, stworzyła nawet tzw. osobisty 
plan awaryjny – poradnik skierowany do osób doświadczających przemocy  

13 Odpowiedź MRPPiS na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich; DPS-VII.5130.40.2020.JS; 
https://www.wykluczeni.pl/przemoc-domowa-statystyki-a-rzeczywistosc/ [dostęp: 2021.05.30].
14 A. Wawrzyńska, Przemoc domowa. Epidemia za zamkniętymi drzwiami; https://www.rp.pl/
Plus-Minus/200529286-Przemoc-domowa-Epidemia-za-zamknietymi-drzwiami.html [dostęp: 
2021.06.01].
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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w rodzinie, zawierający skrót najważniejszych informacji m.in. dotyczących 
tego, gdzie i w jaki sposób mogą one szukać pomocy w podobnej sytuacji17. 

Na alarm bije tu również Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” (z kampanią 
pt. „Pandemia przemocy”), z której najnowszych badań wynika, iż w czasie 
pandemii aż 27% dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej z 12 
badanych form krzywdzenia, a co dziesiąte dziecko (11%) doświadczyło prze-
mocy ze strony bliskiej osoby dorosłej18. 

Inne godne uwagi inicjatywy, poruszające temat zintensyfikowania się 
zjawiska przemocy w rodzinie w dobie pandemii, to m.in. kampania „Moc 
nie przemoc” Stowarzyszenia „Amnesty International”19, petycja „Pomoc 
na jeden klik!” Fundacji „HumanD”20, a także liczne materiały dostępne na 
stronie internetowej Fundacji „Projekt Starsi”, która w swoich publikacjach 
zwraca uwagę na fakt, iż grupą bardzo silnie narażoną w dzisiejszych czasach 
na przemoc ze strony najbliższych są również seniorzy21. Na omawiany pro-
blem, w swoich wystąpieniach i apelach kierowanych do przedstawicieli władz, 
zwracał uwagę również Rzecznik Praw Obywatelskich22.

Fakt nasilenia się skali samego zjawiska przemocy w rodzinie to nie jedy-
na zmiana w tym obszarze zaobserwowana przez ekspertów. Zwraca się uwagę 
m.in. na to, iż w trakcie pandemii COVID-19, przemoc nie tylko eskalowa-
ła w domach, gdzie była już uprzednio obecna, lecz w czasie epidemii czę-
sto pojawiała się po raz pierwszy23. Pewnym modyfikacjom uległy też formy 
stosowanej przemocy – obok przemocy fizycznej, psychicznej, czy seksualnej, 
zintensyfikowaniu uległa m.in. przemoc ekonomiczna (tak niezwykle dotkli-
wa w dobie kryzysu gospodarczego i związanych z nim radykalnych zmian na 
rynku pracy), czy też tzw. przemoc przez zaniedbanie (odnosząca się głównie 
do osób starszych i dzieci, które w czasie epidemii stały się jeszcze bardziej za-
leżne od swoich krewnych i opiekunów). Niektórzy badacze niekiedy mówią 
wręcz o nowej formie przemocy jaką jest tzw. „przemoc zdrowotna”, czyli 
w największym uproszczeniu, stosowanie przemocy poprzez narażanie, lub 

17 Osobisty Plan Awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii ko-
ronawirusa; http://www.pcpr-zwiec.pl/images/stories/Aktualnosci/14.05.20%20Osobisty%20
plan%20awaryjny/Osobisty%20plan%20awaryjny%20-%20poradnik.pdf [dostęp: 2021.05.20].
18 https://pandemiaprzemocy.fdds.pl/ [dostęp: 2021.05.29].
19 https://amnesty.org.pl/moc-nie-przemoc/ [dostęp: 2021.05.30].
20 https://humandoc.pl/projekty/nie-dla-wszystkich-dom-jest-bezpiecznym-schronieniem/ 
[dostęp: 2021.05.30].
21 https://www.projektstarsi.pl/kampania2.html [dostęp: 2021.05.30].
22 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/osoby-doswiadczajace-przemocy-domowej-znalazly-sie-

-w-sytuacji-zagrozenia-zycia [dostęp: 2021.05.30].
23 K. Nowida-Konopka, Pandemia przemocy dotarła do Polski; https://klubjagiellonski.
pl/2020/05/01/pandemia-przemocy-domowej-dotarla-do-polski/ [dostęp: 2021.06.01].
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grożenie narażeniem życia lub zdrowia osób z tzw. grup podwyższonego ryzy-
ka, przez wystawianie ich na negatywne działanie panującej pandemii.

Przyczyny wyżej zasygnalizowanego zjawiska są niezwykle zróżnicowane. 
Kumulacja wszelkiego rodzaju napięć i frustracji, do której aktualnie docho-
dzi, i brak możliwości jednocześnie ich konstruktywnego rozładowania, nie-
jednokrotnie niestety znajduje ujście w agresji. Jak już zostało wspomniane 
dotyczy to zarówno sprawców, którzy już wcześniej dopuszczali się tego typu 
czynów – bowiem przebywanie przez większość czasu niejednokrotnie na nie-
dużej przestrzeni, połączone nieustannym z poczuciem zagrożenia i napięcia 
powoduje więcej „okazji" do jej stosowania, ale również osób, które do tej 
pory w inny sposób radziły sobie z tego typu „niezdrowymi” emocjami, kon-
trolowały się. 

Zmieniła się też drastycznie sytuacja osób doświadczających przemocy. 
Dotychczas miały one możliwość choćby chwilowej ucieczki z domu dzielo-
nego z oprawcą, przeczekania owego momentu wzmożonego napięcia (w for-
mie wyjścia do pracy, szkoły, czy odwiedzenia bliskich). Wraz z nastaniem 
epidemii nagle utraciły tę sposobność. Sprowadzony do minimum kontakt 
z osobami trzecimi, spoza gospodarstwa domowego, takimi jak: sąsiedzi, na-
uczyciele w szkole, czy współpracownicy, dodatkowo osłabił mechanizmy 
pewnego rodzaju „nieformalnej kontroli” – do tej pory bowiem to właśnie te 
osoby miały największą szansę na zauważenie jakiś niepokojących sygnałów, 
czy objawów świadczących o stosowanej przemocy, a co za tym idzie na zaofe-
rowanie niezbędnej pomocy (na części z nich, np. nauczycielach, ciąży wręcz 
prawny obowiązek podjęcia stosownych działań w sytuacji gdy w związku  
z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły 
takie podejrzenie24). 

Ponadto, pandemia, jak już sygnalizowano powyżej, znacznie utrudniła 
dostęp do organizacji i miejsc, zajmujących się świadczeniem pomocy ofiarom 
tego typu przemocy. Wiele placówek pracowało zdalnie, a część z nich została 
zamknięta. Nawet rozwiązania, takie jak np. strony internetowe, czy aplika-
cje, które stanowiły swoistą odpowiedź tego typu miejsc na zmieniającą się 
dynamicznie sytuację, nie są dostępne dla wszystkich – najbardziej dotkliwym 
przykładem są tu niestety osoby starsze, które z reguły nie dysponują dostę-
pem do tak nowoczesnej technologii. 

24 Patrz art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego; 
Dz.U.2021.534 t.j. z dnia 2021.03.24.
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Również wszelkiego rodzaju służby porządkowe w dobie pandemii zo-
stały silniej niż dotychczas obciążone, a ich działania musiały ulec naturalnym 
modyfikacjom, co niestety znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w pozio-
mie ochrony ofiar przemocy domowej. Jak donosiły niektóre źródła, zawiado-
mienia dotyczące stosowania przemocy w rodzinie, które już przed nastaniem 
pandemii niejednokrotnie nie były traktowane przez funkcjonariuszy w spo-
sób priorytetowy, w trakcie izolacji tym częściej bywały bagatelizowane, uzna-
wane za problemy „drugiego rzędu”25. Znacznych utrudnień w sprawowaniu 
swoich obowiązków zawodowych, polegających m.in. na stałym monitorowa-
niu sytuacji rodzinnej podopiecznych, doznali również np. kuratorzy sądowi, 
czy pracownicy opieki społecznej.

Nasuwające się wnioski nie należą zatem do optymistycznych – system 
ochrony osób doświadczających przemocy domowej w Polsce, który już przed 
marcem 2020 roku nie pozostawał bez wad, wskutek nastania pandemii  
COVID-19 praktycznie się załamał. W tym miejscu należałoby zatem spró-
bować odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany legislacyjne, jak i systemowe 
muszą zostać wprowadzone w tym zakresie, tak by jak najszybciej podnieść 
poziom bezpieczeństwa i ochrony osób narażonych na podobne akty agresji. 

Postulaty dotyczące usprawnienia systemu 
przeciwdziałania przemocy

Postulaty dotyczące niezbędnych do wprowadzenia zmian, na potrzeby 
niniejszego opracowania można podzielić na dwie kategorie – te odnoszące się 
do całego systemu przeciwdziałania tego typu aktom przemocy w Polsce, oraz 
te dotyczące sensu stricto sytuacji, wynikłej z panującej pandemii COVID-19. 

W obrębie drugiej z wyżej wskazanych kategorii na uwagę niewątpli-
wie zasługują zalecenia, sformułowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
w apelu skierowanym w marcu 2020 r. w kierunku Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendanta Głównego Policji26. W przed-
miotowym apelu dr hab. Adam Bodnar zwrócił uwagę m.in. na konieczność 
stworzenia przejrzystego spisu dostępnych świadczeń dla osób doświadcza-
jących przemocy domowej, wraz ze wskazaniem na stronie ministerstwa 

25 A. Wawrzyńczak, Przemoc domowa. Epidemia za zamkniętymi drzwiami; https://www.rp.pl/
Plus-Minus/200529286-Przemoc-domowa-Epidemia-za-zamknietymi-drzwiami.html [dostęp: 
2021.06.01].
26 Wystąpienie Recznika Praw Obywatelskich do MRPPiS z dnia 30.03.20220, sygn.: 
XI.518.13.2020.AS; https://www.rpo.gov.pl/pl/content/osoby-doswiadczajace-przemocy-do-
mowej-znalazly-sie-w-sytuacji-zagrozenia-zycia [dostęp: 2021.06.05]
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konkretnych placówek, ich danych kontaktowych, a także informacji, czy 
dana jednostka ma możliwość udzielenia ofierze choćby tymczasowego schro-
nienia, oraz jakie alternatywne formy pomocy może zaproponować osobom 
poszkodowanym, w związku z zagrożeniem pandemicznym (np. konsultacje 
psychologiczne, prawne lub zawodowe prowadzone za pośrednictwem komu-
nikatorów internetowych). 

W swoim apelu RPO podkreślił, iż mimo panującej epidemii zespoły in-
terdyscyplinarne i grupy robocze zajmujące się zwalczaniem zjawiska przemo-
cy w rodzinie muszą działać w sposób nieprzerwany, najwyżej w zmodyfiko-
wanej formie, np. za pośrednictwem środków komunikowania na odległość. 
Wszelkie tego typu jednostki winny otrzymać ze strony rządzących niezbędne 
wsparcie – zarówno finansowe, jak i logistyczne.

Powołując się na niepokojące doniesienia z licznych organizacji poza-
rządowych, Rzecznik wskazał, iż w dobie pandemii jeszcze pilniej niż w la-
tach poprzednich niezbędne jest skrupulatne monitorowanie sytuacji rodzin, 
w których przemoc wystąpiła (nawet jeśli doszło do zakończenia procedury 

„Niebieskiej Karty”), a także rodzin, w których istnieje takie podejrzenie27. 
Niezależnie jednak od powyższych cennych zaleceń, których głównym 

zadaniem jest przede wszystkim jak najszybsze dostosowanie aktualnie funk-
cjonującego systemu przeciwdziałania przemocy domowej do zaistniałych 
okoliczności związanych z pandemią, koniecznym wydaje się również podję-
cia analizy funkcjonowania owego systemu sensu largo.

W tym zakresie, jak już było wyżej sygnalizowane, główny nacisk kładzie 
się przede wszystkim na wymóg dostosowania obowiązujących w Polsce prze-
pisów prawa do standardów międzynarodowych, wynikających bezpośrednio 
z szeregu aktów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Polskę, m.in. 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności28, Konwencji 
o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet29, czy też wspominanej już 
w pierwszej części artykułu Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwal-
czaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej30. 

Jak zwraca uwagę Stowarzyszenie „Amnesty International” do głównych 
zmian legislacyjnych, niezbędnych do wprowadzenia w polskich systemie, 

27 Ibidem.
28 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Rzym 04 listopada 1950, 
Dz.U.1993.61.284 z dnia 1993.07.10.
29 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Nowy Jork 18 grud-
nia 1979, Dz.U.1982.10.71 z dnia 1982.04.02.
30 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu (…), Stambuł 11 maja 2011 r., Dz.U.2015.961  
z dnia 2015.07.08.
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celem wdrożenia podstawowych założeń powyższych standardów należą m.in. 
zdefiniowanie i uwzględnienie przemocy ekonomicznej jako rodzaju przemo-
cy domowej, rozszerzenie katalogu osób, które mogą dopuścić się przemocy 
domowej również o byłego partnera lub partnerkę31, a także zmiana definicji 
zgwałcenia, zawartej w art. 197 Kodeksu karnego, poprzez wprowadzenie doń 
elementu świadomej zgody32. Ponadto, podobnie jak wiele innych organi-
zacji zajmujących się ochroną praw człowieka, Stowarzyszenie zwraca uwagę 
na fakt, iż Konwencja wprost zaleca wprowadzenie edukacji antydyskrymi-
nacyjnej do szkół, oraz sugeruje zwiększenie współpracy pomiędzy organami 
władzy, a organizacjami pozarządowymi, w zakresie przeciwdziałania dyskry-
minacji i zwalczaniu zjawiska przemocy domowej33. 

Pewnego rodzaju przełomem, w zakresie wdrażania międzynarodowych 
rozwiązań na gruncie polskiego systemu, niewątpliwie był fakt uchwalenia  
w maju 2020 r. tzw. ustawy „antyprzemocowej”34 – czyli nowelizacji do prze-
pisów kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, w świetle któ-
rej możliwym stała się natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy od osób 
jej doświadczających. Jedną z najważniejszych zmian, wprowadzonych wy-
żej wskazaną ustawą jest przyznanie funkcjonariuszom Policji i Żandarmerii 
Wojskowej uprawnienia do wydawania wobec sprawcy nakazu opuszczenia 
wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu zbliżania się do jego bezpośred-
niego otoczenia (na okres 14 dni, który może następnie zostać przedłużony 
przez sąd, na wniosek pokrzywdzonego). Co istotne, postępowanie sądowe  
w tego typu sprawach będzie przeprowadzane w trybie przyspieszonym,  
a orzeczenie winno zostać wydane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. 

Choć ze względu na krótki okres obowiązywania powyższych przepisów 
nie sposób jeszcze wysunąć wniosków dotyczących ich ostatecznej skutecz-
ności, jednak sam kierunek owych zmian na tym etapie ocenić należy w spo-
sób pozytywny. Środowiska zajmujące się pomocą osobom doświadczającym 
przemocy domowej dostrzegają w tym pewnego rodzaju „powiew nadziei”, 
zwracając jednak przy tym nie przerwanie uwagę na fakt, iż niezbędnych 
zmian w polskim systemie jest znacznie więcej. 

31 patrz art. 3 pkt b Konwencji o zapobieganiu…, Dz.U.2015.961 z dnia 2015.07.08.
32 patrz art. 36.
33 patrz art. 13-15 
34 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U.2020.956 z dnia 2020.05.29
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Podsumowanie

Podsumowując, przemoc w rodzinie to niezwykle istotny problem spo-
łeczny, stanowiący naruszenie podstawowych praw i wolności, którego ofiarą 
rocznie padają dziesiątki tysięcy obywatelek i obywateli w Polsce. Niestety, 
wskutek nastania pandemii COVID-19 i wiążących się z nią ograniczeń (np. 
w zakresie przemieszczania się), jedynie przybrał on na sile, ukazując przy 
tym poważne niedoskonałości polskiego systemu przeciwdziałania tego typu 
aktom. 

Rzeczpospolita nie pozostaje oczywiście odosobniona w powyższej kwe-
stii – jak zostało wskazane, z podobnym wzrostem zmierzyć musiała się bo-
wiem większość krajów na całym świecie. To, co natomiast podlegać tu może 
krytycznej ocenie ze strony ekspertów to przede wszystkim szybkość reakcji 
władz, a także rodzaj podjętych działań, zmierzających do zatrzymania zaist-
niałej „pandemii przemocy”. Tymczasem, mimo tak ogromnej skali omawia-
nego zjawiska, nadal nie wydaje się ono spotykać z wystarczającym poziomem 
uwagi – i to zarówno ze strony samych obywateli, jak i ze strony przedstawi-
cieli władzy i decydentów politycznych. Najbardziej dobitnym przykładem 
jest tu niewątpliwie powracający w debacie publicznej temat możliwości wy-
powiedzenia przez Polskę tzw. konwencji stambulskiej35 - aktu stanowiące-
go jeden z podstawowych filarów ochrony osób doświadczających przemocy.  
W kontekście aktualnej sytuacji już sam fakt prowadzenia podobnych rozwa-
żań stanowi wyjątkowo dotkliwy cios dla poziomu poczucia bezpieczeństwa 
ofiar tego typu czynów. 

W ocenie autora niniejszego opracowania, okres pandemii niestety 
doprowadził jedynie do unaocznienia istniejących już wcześniej patologii  
i niedoskonałości polskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Przerażające statystyki są bowiem wynikiem nie tylko niedostosowanego do 
rzeczywistych wymogów norm legislacyjnych, lecz również wciąż zbyt nikłej 
społecznej świadomości w omawianym zakresie. Niezbędne są zatem zmiany, 
i to podjęte jak najprędzej – zarówno w zakresie prawa, sposobu jego egze-
kwowania, jak również edukacji i narracji prowadzonej w powyższym temacie. 

Na zakończenie, parafrazując wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, 
należy stwierdzić dobitnie iż żadne, nawet niezwykle trudne okoliczności,  
w jakich znajdujemy się jako społeczeństwo, nie mogą powodować,  
 

35 https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wypowiedzenie-konwencji-stambulskiej-150-tys-
-podpisow-pod,505465.html [dostęp: 2021.05.30]
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że osoby narażone na przemoc pozostaną pozostawione bez niezbędnego 
wsparcia i ochrony36. 
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Abstrakt: W rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowa-
niem przedsiębiorstw w Polsce w pierwszym półroczu 2020 roku. Celem 
opracowania jest prezentacja, analiza i ocena zmian zachodzących m.in.  
w przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, nowych zamówie-
niach w przemyśle, wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych.

Słowa kluczowe: COVID-19, przedsiębiorstwa, działalność przedsiębiorstw.

Wstęp 

Przedsiębiorstwa planując swoją działalność gospodarczą muszą uwzględ-
niać zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne czynniki otoczenia, które będą 
wpływać na wybór kierunku ich działania, tempo i skalę rozwoju1. Jednakże 
z prowadzeniem każdej działalności gospodarczej związane jest ryzyko, któ-
re jest elementem niepewności powstałym w wyniku trudności przewidzenia 
nieoczekiwanych zmian w otoczeniu firmy i ich wpływu na  funkcjonowanie 
danej jednostki gospodarczej. 

1 G. Gierszewska, M. Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 
2017, s. 17-19; R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017, 280-
294; L.F. Korzeniowski, Podstawy zarządzania organizacjami, Diffin, Warszawa 2019, s. 180-
187; Devlin E.S., Crisis Management Planning and Execution, Auerbach, London 2006, p. 43-81. 
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Pandemia COVID-19 zakłóciła tempo i zakres aktywności gospodarczej 
przedsiębiorstw. W pierwszym kwartale 2020 r. wiele rządów wprowadziło 
radykalne ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej a postawione 
bariery w zakresie przekraczania granic istotnie przyczyniły się do spadku 
korzyści otrzymywanych z wymiany z zagranicą. W konsekwencji, skutki 
powstałych uwarunkowań znalazły odzwierciedlenie m.in. w pojawiających 
się zakłóceniach w dostawach surowców i półproduktów, w spadku produk-
cji, w realizacji nowych zamówień, w ograniczaniu lub też wstrzymywaniu 
inwestycji. Wprowadzone restrykcje odbiły się negatywnie na gospodarce.  
W ujęciu kwartalnym, PKB wyrównany sezonowo w pierwszym kwartale 
2020 r. zmniejszył się o 3,5% w Unii Europejskiej oraz o 3,8% w strefie euro. 
Natomiast w stosunku rocznym, zaznaczył się spadek PKB w Unii Europej-
skiej o 2,7% oraz o 3,3% w strefie euro. 

W następnym kwartale wystąpiło znaczne pogorszenie sytuacji gospo-
darczej. W odniesieniu kwartalnym, PKB wyrównany sezonowo w drugim 
kwartale 2020 r. spadł o 11,9% w Unii Europejskiej oraz o 12,1% w strefie 
euro. Z kolei w ujęciu rocznym, odnotowano zmniejszenie się PKB w Unii 
Europejskiej o 14,4% oraz o 15% w strefie euro2. 

W przypadku gospodarki w Polsce, w pierwszym kwartale 2020 r., w uję-
ciu kwartalnym PKB wyrównany sezonowo3 zmniejszył się o 0,4%, natomiast 
w stosunku do roku poprzedniego był wyższy o 1,7%. PKB niewyrównany 
sezonowo4 wzrósł o 2% w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 20195. 

W drugim kwartale 2020 r. odnotowano dość znaczne pogorszenie sta-
nu gospodarki w Polsce. W odniesieniu kwartalnym, PKB wyrównany se-
zonowo6 zmniejszył się o 8,9% i w porównaniu z rokiem poprzednim spadł  
o 7,9%. W przypadku PKB niewyrównanego sezonowo7 zaznaczył się jego 
spadek o 8,2% w porównaniu z drugim kwartałem 2019 r. 

Od kwietnia 2020 r. w Polsce wdrażany jest program – pakiet działań 
o nazwie Tarcza Antykryzysowa8, który ma przeciwdziałać gospodarczym 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/ [dostęp: 04.06.2020].
3 W cenach stałych, rok 2010 =100. 
4 W cenach stałych średniorocznych, rok 2019 =100.
5 Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2016-2020, GUS; Warszawa 2021.  
6 W cenach stałych rok 2010=100.
7 W cenach stałych średniorocznych rok 2019 =100.
8 Wprowadzane nowe rozwiązania i zmiany tego programu (Tarcza 2.0, Tarcza 3.0, Tarcza 
4.0) rozszerzają zakres wsparcia dla przedsiębiorstw w celu skuteczniejszej ochrony płynności 
finansowej oraz miejsc pracy. 
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skutkom pandemii COVID-199. Na realizację przygotowanych rozwiązań 
przeznaczono ponad 312 mld zł, z czego:

− ponad 212 mld zł (około 10% PKB) przydzielono na realizację planu 
wsparcia w pięciu obszarach, stanowiących tzw. filary programu, 

− 100 mld zł (około 4,5% PKB) skierowano na uruchomianie progra-
mu pomocowego, tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.

Na poszczególne filary programu przeznaczono następujące kwoty:

− Bezpieczeństwo Pracowników - 30 mld zł,
− Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł,
− Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł,
− Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł,
− Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł. 

Z kolei Polski Fundusz Rozwoju w ramach Tarczy Finansowej dla Firm  
i Pracowników na ochronę miejsc pracy i przedsiębiorstw przeznaczył:

− 25 mld zł dla mikroprzedsiębiorstw,
− 50 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw,
− 25 mld dla dużych przedsiębiorstw.

Kluczowe rozwiązania dla przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzy-
sowej dotyczą m.in. możliwości:

− rozszerzenia programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP: do koń-
ca 2020 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać 
kredyt do wysokości 3,5 mln zł (zmiana pozwala na objęcie gwarancjami do 
80% kwoty kredytu),

− uzyskania przez średnie i duże firmy z funduszu PFR Inwestycje pod-
wyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości  
6 mld zł,

9 Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020, poz. 374; Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych, Dz. U. 2020, poz. 568; Ustawa z dn. 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiąza-
niach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19  
w 2020 r, Dziennik Ustaw 2020, poz. 694; Ustawa z dn. 16 kwietnia 2020r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dziennik 
Ustaw 2020, poz. 695.
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− otrzymania przez mikroprzedsiębiorstwa pożyczki w wysokości 5 tys. 
zł z możliwością umorzenia (pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwol-
ni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesiące),

− wdrożenia regulacji umożliwiających zwiększone finansowanie 
KUKE w zakresie ubezpieczeń krajowego i zagranicznego obrotu handlowego,

− szansy automatycznego wznowienia przez przedsiębiorcę kredytu ob-
rotowego zaciągniętego przez firmę (jeśli kredyt dobiega końca, to regulacje 
KNF pozwolą bankom obliczać zdolność kredytową na podstawie danych  
finansowych na koniec 2019 roku),

− uzyskania korzystniejszych warunków spłaty kapitału przez mikro-, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia z funduszy unij-
nych (ustalono nowe zasady, np.: dodatkową karencję w spłacie, 4 – miesięcz-
ne wakacje kredytowe, obniżono oprocentowania pożyczek, brak naliczania 
odsetek), 

− dofinansowania przez państwo 50% minimalnego wynagrodzenia 
pracownika (jeśli wystąpił spadek obrotów firmy na skutek wprowadzonego 
przestoju ekonomicznego) lub dofinansowania nawet 40% płacy pracownika 
(jeśli wystąpiło obniżenie obrotów firmy w wyniku obniżenia wymiaru czasu 
pracy)10,

− pokrycia przez państwo kosztów składek na ubezpieczenia społecz-
ne należne od pracodawcy o ile występuje dofinansowanie do wynagrodzeń  
w okresie przestoju lub przy skróceniu czasu pracy,

− prolongaty terminu złożenia zeznania rocznego oraz wpłatę podatku 
w przypadku przedsiębiorstw będących podatnikami CIT (termin został wy-
dłużony do 31 maja, bez dodatkowych opłat),

− późniejszego składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych 
przedsiębiorców (do 1 lipca 2020 r.), zgłaszania informacji do Centralnego 
Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (do 13 lipca 2020 r.)11, sporządzania 
sprawozdań finansowych12, 

− prolongaty ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla 
obcokrajowców,

10 Rozwiązanie dotyczy przedsiębiorstw, które: − w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolej-
nych miesięcy kalendarzowych po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego wniosek  
o świadczenie, odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15% do łącznych obrotów z analogicz-
nych 2 miesięcy z roku ubiegłego, − w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca kalenda-
rzowego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego wniosek o świadczenie, odnotują 
spadek obrotu nie mniej niż o 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
11 Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. 
12 Termin wydłużono o 2 lub 3 miesiące w zależności od typu jednostek. 
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− prolongaty terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów  
z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu do końca maja,

− odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek, 
− rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.

Według stanu na dzień 31 lipca 2020 r. wartość już przyznanego wsparcia 
dla przedsiębiorstw wyniosła 123,27 mld zł i objęła m.in. następujące kwoty:

− 21,08 mld zł: zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu 
składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty 
składek do ZUS, świadczenia postojowe,

− 22,10 mld zł: dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń 
pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, tzw. mi-
kropożyczki dla przedsiębiorców, 

− 45,3 mld zł: pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu, 
− 19,73 mld zł; zabezpieczenie kredytów Banku Gospodarstwa 

Krajowego.

Natomiast z oferty subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanej 
do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw skorzystało ponad 345 tys. firm13 
a wartość udzielonych subwencji wyniosła 60,5 mld zł.

W niniejszym opracowaniu zbadano wybrane aspekty z zakresu ekono-
micznych skutków wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przed-
siębiorstw w Polsce w okresie pierwszego półrocza 2020 r. 

Celem opracowania jest prezentacja, analiza i ocena zmian zachodzących 
m.in. w przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, nowych za-
mówieniach w przemyśle, wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinanso-
wych. Porównania, obliczenia i ilustrację graficzną przeprowadzono na pod-
stawie danych GUS14.

Redukcja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw 

W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie podejmuje się czyn-
ności zmierzające do przyciągnięcia, rozwoju i utrzymania odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. Poprzez efektywnie działającą siłę robo-
czą przedsiębiorstwo może realizować wyznaczone cele i strategie rozwoju. 

13 Liczba zatrudnionych pracowników w tych przedsiębiorstwach: 3,12 mln. 
14 Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, GUS, https://stat.gov.pl/ [dostęp:04. 
06.2021]; Biuletyn statystyczny 2021, https://stat.gov.pl/ [dostęp: 04.06.2021].
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Uwarunkowania demograficzne, społeczne i ekonomiczne otoczenia przed-
siębiorstwa wpływają na złożoność i specyfikę występującą w planowaniu oraz 
zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Pandemia COVID-19 spowodowała pewien paraliż gospodarki. Niektó-
re przedsiębiorstwa pozostały z mniejszymi dochodami lub też z kosztami bez 
dochodów. Szukając oszczędności wybrały redukcję zatrudnienia. 

W kwietniu 2020 r. odnotowano znaczny spadek przeciętnego zatrud-
nienia w sektorze przedsiębiorstw. W pierwszym półroczu 2020 roku naj-
mniejsze zatrudnienie wystąpiło w maju i wynosiło 6174 tys. 

Na wykresie 1. przedstawiono kształtowanie się przeciętnego zatrudnie-
nia w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń 2019 – czerwiec 2020.

Wykres 1. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  
w okresie styczeń 2019-czerwiec 2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

W rozpatrywanym okresie największe zatrudnienie w sektorze przed-
siębiorstw wystąpiło w lutym 2020 r. Wynosiło 6 446 tys. W porównaniu 
ze styczniem 2020 r wzrosło ono o 5 tys. W marcu przeciętne zatrudnie-
nie zmniejszyło się o 0,53% i ukształtowało się na poziomie 6412 tys.  
W kwietniu i maju 2020 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano 
spadek analizowanego zatrudnienia odpowiednio o 2,4% i 1,3%. Natomiast  
w czerwcu 2020 r. zaznaczył się nieznaczny wzrost przeciętnego zatrudnienia 
w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zatrudnie-
nie zwiększyło się o 0,19% i osiągnęło poziom 6 186 tys. 
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Na wykresie 2. przedstawiono kształtowanie się wartości indeksu dy-
namiki (rok poprzedni =100) zmian przeciętnego zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw. 

Wykres 2. Dynamika zmian (rok 2019 =100)  
w przeciętnym zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

W porównaniu z rokiem 2019, w roku 2020 przeciętne zatrudnienie  
w sektorze przedsiębiorstw:

− w styczniu i lutym zwiększyło się o 1,1%,
− w marcu wzrosło o 0,3%,
− w kwietniu spadło o 2,1%,
− w maju było mniejsze o 3,2%,
− w czerwcu zmniejszyło się o 3,3%.

Tak więc, w analizowanym okresie, w miesiącu kwietniu, maju i czerw-
cu zaznaczył się spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw 
wobec analogicznego miesiąca roku poprzedniego. 

Tabela 1. przedstawia kształtowanie się liczby oraz dynamiki zmian bez-
robotnych zarejestrowanych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów 
pracy.
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Tabela 1. Kształtowanie się liczby oraz dynamiki zmian bezrobotnych  
zarejestrowanych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy  

w pierwszym półroczu 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni zarejestrowani zwolnieni  
z przyczyn dotyczących zakładów pracy 

 Ogółem [w tys.] Indeks dynamiki  
(miesiąc poprzedni =100)

Styczeń 36,9 106,95

Luty 36,6 99,19

Marzec 36,9 100,81

Kwiecień 44,5 120,59

Maj 50,3 113,03

Czerwiec 52,3 103,98

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS.

W pierwszym półroczu 2020 r. od marca zaznaczył się wzrost liczby bez-
robotnych zarejestrowanych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów 
pracy, przy czym największy wzrost w stosunku do miesiąca poprzedniego 
wystąpił w kwietniu (o 20,59%). W tym miesiącu liczba rozpatrywanych bez-
robotnych ukształtowała się na poziomie 44,5 tys. i w kolejnych miesiącach 
zwiększała się jeszcze odpowiednio o 13,03% oraz 3,98% w stosunku do licz-
by analizowanych bezrobotnych w miesiącu poprzednim. W czerwcu 2020 r. 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn związanych  
z zakładem pracy wynosiła 52,3 tys. 

Średniookresowe tempo zmian liczby bezrobotnych zarejestrowanych 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w analizowanym okre-
sie 2020 r. było dodatnie i wynosiło 7,22%. W pierwszym półroczu roku 
poprzedniego średniookresowe tempo rozpatrywanych zmian było ujemne  
i wynosiło minus 2,1%. 

Problemy z nowymi zamówieniami 

Złożoność uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, która 
jest efektem współczesnej globalnej gospodarki wpływa na pojawiające się 
trudności z przetrwaniem przedsiębiorstwa w coraz bardziej konkurencyjnym 
otoczeniu. Do utrzymania pozycji przedsiębiorstwa na rynku przyczynia się 
m.in. realizacja opracowanej strategii rozwoju, kreowanie innowacyjnych 
rozwiązań, współdziałanie z innymi firmami, zarządzanie jakością wyrobów  
i usług, dostosowywanie się do potrzeb i oczekiwań klientów. 
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Podejmowanie przez przedsiębiorstwo działań, których celem jest po-
prawa poziomu konkurencyjności w znacznym stopniu zależy od czynników 
zewnętrznych. Sytuacja gospodarcza kraju i na światowych rynkach wyznacza 
ramy możliwości rozwojowych przedsiębiorstw. Pojawiają się szanse oraz za-
grożenia dla podejmowania nowych przedsięwzięć i rozwijania istniejących 
działań przedsiębiorstw. Rozszerzając swoją działalność gospodarczą o rynki 
zagraniczne przedsiębiorstwa starają się wzmacniać swoją pozycję na arenie 
międzynarodowej. 

Rozwój popytu na wyroby i usługi znajduje odzwierciedlenie w kształto-
waniu się wielkości nowych zamówień w przemyśle, co ma ważne znaczenie 
dla rozwoju gospodarki. W tabeli 2. przedstawiono kształtowanie się dyna-
miki zmian wielkości nowych zamówień oraz zamówień niekrajowych (na 
eksport i wywóz) w pierwszym półroczu 2020 r. 

Tabela 2. Dynamika nowych zamówień  
oraz zamówień niekrajowych w przemyśle w pierwszym półroczu 2020 r. 

Wyszczególnienie Indeks dynamiki 

rok poprzedni =100 miesiąc poprzedni =100

nowe zamówienia nowe zamówienia 
niekrajowe

nowe zamówienia nowe zamówienia 
niekrajowe

Styczeń 105,5 108,8 119,5 119,4

Luty 106,9 115,6 96,0 100,5

Marzec 93,6 89,2 91,6 84,2

Kwiecień 69,8 64,9 74,7 70,1

Maj 75,3 67,7 108,5 111,6

Czerwiec 97,6 96,6 119,8 126,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

W porównaniu do roku poprzedniego, od marca zaznaczył się spadek za-
mówień w przemyśle. Największy spadek analizowanych zamówień wystąpił 
w kwietniu i wynosił 30,2%. Stosunkowo duży spadek zamówień charakte-
ryzował również miesiąc maj, w którym zamówienia były mniejsze o 24,7% 
wobec zamówień roku ubiegłego. 

Także w przypadku nowych zamówień niekrajowych, od marca 2020 r.  
odznaczył się spadek tych zamówień w stosunku do roku poprzedniego.  
W kwietniu nowe zamówienia niekrajowe zmniejszyły się o 35,1% wobec 
analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Był to największy spadek w anali-
zowanym okresie. Znaczny spadek rozpatrywanych zamówień wobec roku 
poprzedniego odnotowano również w maju. Wynosił on 32,3%. 
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Średniookresowe tempo zmian wielkości nowych zamówień w przemy-
śle (w stosunku do roku poprzedniego) w analizowanym okresie 2020 r. było 
ujemne i wynosiło minus 11,54%. Z kolei w przypadku nowych zamówień 
niekrajowych rozpatrywane tempo zmian wynosiło minus 13,79%. 

Z analizy kształtowania się zmian nowych zamówień w przemyśle wobec 
miesiąca poprzedniego wynika, że:

− największy spadek tych zamówień wystąpił w kwietniu i wynosił 
25,3%

− w maju i czerwcu zaznaczył się wzrost rozpatrywanych zamówień od-
powiednio o 8,5% oraz 19,8%. 

W przypadku nowych zamówień niekrajowych w przemyśle, w kwiet-
niu odnotowano ich spadek o 29,9% wobec miesiąca poprzedniego. W maju 
oraz czerwcu wielkość analizowanych zamówień zwiększyła się odpowiednio 
o 11,6% oraz 26,7% (w porównaniu do poprzedniego miesiąca). 

Tak więc, sukcesywne znoszenie obostrzeń w drugim kwartale 2020 r. 
znalazło odzwierciedlenie w maju i czerwcu we wzroście nowych zamówień 
oraz nowych zamówień niekrajowych w stosunku do zamówień miesiąca po-
przedniego. Szczególny wzrost zaznaczył się w czerwcu. 

Zyski i straty przedsiębiorstw niefinansowych 

Wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa wymaga czasu i kapitału. 
Pojawiające się zakłócenia w gospodarce z powodu pandemii stworzyły ogra-
niczenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W konsekwencji powsta-
ły bariery związane z osiągnięciem planowanych przychodów z działalności 
gospodarczej. 

W tabeli 3. przedstawiono kształtowanie się przychodów przedsiębiorstw 
niefinansowych w pierwszym kwartale i półroczu 2019 r. oraz 2020 r. 
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Tabela 3. Przychody oraz ich zmiany  
w pierwszym kwartale i półroczu 2019 r. oraz 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Przychody  
netto  
ze sprzedaży 
produktów 

Przychody  
netto  
ze sprzedaży  
towarów  
i materiałów 

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

Przychody 
finansowe

Ogółem  
przychody  
z całokształtu 
działalności

Dotacje

[mln zł]

Pierwszy  
kwartał

Rok 2019 445375,3 290398,6 10105,6 8181,9 754061,4 1761,8

Rok 2020 456878,5 306965,6 13457,9 9398,6 786700,6 2005,7

Zmiany  
bezwzględne 
[mln zł] 

11505,3 16567,0 3352,3 1216,7 32639,2 243,9

Zmiany  
względne [%]

2,58 5,7 33,17 14,87 4,33 13,84

Pierwsze  
półrocze

Rok 2019 920279,3 606679,0 20199 23649,4 1570806,7 3831,8

Rok 2020 868768,2 576155,3 27358,5 17359,5 1489641,6 5799,7

Zmiany  
bezwzględne 
[mln zł] 

-51511,1 -30523,7 7159,5 -6289,9 -81165,1 1967,9

Zmiany  
względne [%]

-5,59 -5,03 35,44 -26,59 -5,17 51,36

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS.

W pierwszym kwartale 2020 roku przychody ogółem wynosiły  
786,7 mld zł i w porównaniu do analogicznych przychodów w roku poprzed-
nim były o 4,33% większe. 

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r. , w pierwszym kwartale 
2020 r.:

− przychody netto ze sprzedaży produktów wzrosły o 2,58% i osiągnęły 
poziom 868,8 mld zł,

− przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły o 5,7% i 
wynosiły 307 mld zł,

− pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 33,17% osiągając wartość 
13,5 mld zł,

− przychody finansowe wzrosły o 1,2 mld zł (14,87%) .

W pierwszym kwartale 2020 r. , w stosunku do roku poprzedniego wy-
stąpił wzrost dotacji o 13,84%. 
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Z kolei w pierwszym półroczu 2020 r. przychody z całokształtu dzia-
łalności ukształtowały się na poziomie 1,49 bln zł. Były niższe o 5,17% od 
przychodów osiągniętych w roku 2019. 

Z analizy kształtowania się przychodów w pierwszym półroczu 2020 r., 
wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

− przychody netto ze sprzedaży produktów spadły o 5,59% i osiągnęły 
poziom 456,9 mld zł,

− przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów spadły o 5,03% 
i wynosiły 576,2 mld zł,

− pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 35,44% osiągając poziom 
27,4 mld. zł,

− przychody finansowe zmniejszyły się 26,59% i wynosiły 17,4 mld zł. 
W stosunku do roku poprzedniego, w pierwszym półroczu 2020 r. wzro-

sły dotacje o 51,36%, do wielkości 5,8 mld zł. 
W tabeli 4. przedstawiono kształtowanie się kosztów przedsiębiorstw nie-

finansowych w pierwszym kwartale i półroczu 2019 oraz 2020 roku. 
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w pierwszym 

kwartale 2020 roku wynosiły 762,8 mld zł i w stosunku do roku wcześniej-
szego wyższe o 5,66%. 

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r. , w pierwszym kwartale 
2020 r. :

− koszty sprzedanych produktów wzrosły o 4,47% do wielkości 478,9 
mld zł,

− wartość sprzedanych towarów i materiałów zwiększyła się o 4,45% 
do poziomu 254,83 mld zł,

− pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się o 7,13% osiągając wartość 
9,3 mld zł,

− koszty finansowe wzrosły o 81,54% i wynosiły 19,7 mld zł.



121

PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OBLICZU PANDEMII COVID-19 ...

Tabela 4. Koszty oraz ich zmiany  
w pierwszym kwartale i półroczu 2019 r. oraz 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Koszty  
sprzedanych 
produktów 

Wartość  
sprzedanych 
 towarów  
i materiałów 

Pozostałe 
 koszty  
operacyjne

Koszty  
finansowe 

Ogółem koszty uzyska-
nia przychodów z cało-
kształtu działalności 

[mln. zł]

Pierwszy kwartał

Rok 2019 458440,7 243965,4 8687,9 10857,9 721951,7

Rok 2020 478946,9 254833,5 9307,7 19711,6 762799,7

Zmiany 
 bezwzględne 
[mln zł] 

20506,2 10868,1 619,8 8853,7 40848,0

Dynamika zmian  
[%]

4,47 4,45 7,13 81,54 5,66

Pierwsze półrocze

Rok 2019 952628,0 504560,3 15555,4 19550,0 1492293,8

Rok 2020 906537,9 475067,8 20568,7 24855,0 1427029,3

Zmiany  
bezwzględne 
[mln zł] 

-46090,1 -29492,5 5013,3 5305,0 -65264,5

Dynamika  
zmian [%]

-4,83 -5,84 32,22 27,13 -4,37

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS.

Z kolei w pierwszym półroczu 2020 r. koszty uzyskania przychodu z ca-
łokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 1,43 bln zł. Były niższe 
o 4,37% od kosztów osiągniętych w 2019 r.

Z analizy kształtowania się kosztów w pierwszym półroczu 2020 r., wy-
nika, że w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

− koszty sprzedanych produktów spadły o 4,83% i osiągnęły poziom 
906,5 mld zł,

− wartość sprzedanych towarów i materiałów zmniejszyła się o 5,84%  
i wynosiła 475,1 mld zł,

− pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 32,22% osiągając poziom  
20,6 mld. zł,

− koszty finansowe zwiększyły się 27,13% i wynosiły 24,9 mld zł. 

Na wykresie 3. przedstawiono kształtowanie się wyników finansowych 
przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale 2019 i 2020 r. 
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Wykres 3. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych  
w pierwszym kwartale 2019 r. oraz 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

W porównaniu z 2019 r. pierwszym kwartale 2020 r. :

− wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów był 
niższy o 9,9% i ukształtował się na poziomie 30,1 mld zł,

− wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej był wyższy  
o 1,9% i wynosił 4,2 mld zł,

− wynik na operacjach finansowych uległ znacznemu pogorszeniu  
i osiągając poziom minus 10,3 mld zł (wobec minus 2,7 mld zł w pierwszym 
kwartale 2019 r.).

Na wykresie 4. przedstawiono kształtowanie się wyników finansowych 
przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym półroczu 2019 i 2020 r. 

Z porównania wyników finansowych pierwszego półrocza 2020 r. z po-
przednim rokiem wynikają następujące wnioski: 

− wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów był 
niższy o 9,24% i wynosił 63,3 mld zł,

− wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej był wyższy  
o 42,6% i wynosił 6,8 mld zł,

− wynik na operacjach finansowych uległ pogorszeniu i ukształtował się na 
poziomie minus 7,5 mld zł (wobec 4,1 mld zł w pierwszym półroczu 2019 r.).



123

PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE W OBLICZU PANDEMII COVID-19 ...

Wykres 4. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych  
w pierwszym półroczu 2019 r. oraz 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

W tabeli 5 przedstawiono kształtowanie się wyników finansowych netto 
przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale oraz półroczu 2019  
i 2020 r.

Tabela 5. Wyniki finansowe netto oraz ich zmiany  
w pierwszym kwartale i półroczu 2019 r. oraz 2020 r. 

Wyszczególnienie Wynik finansowy netto Zysk netto  Strata netto

[mln zł]

Pierwszy kwartał

Rok 2019 25993,4 36929,8 10936,4

Rok 2020 18562,5 39044,0 20481,5

Zmiany bezwzględne [mln. zł] -7430,9 2114,2 9545,1

Zmiany względne [%] -28,59 5,72 87,27

Pierwsze półrocze

Rok 2019 65288,6 78928,1 13639,4

Rok 2020 50391,1 78363,6 27972,5

Zmiany bezwzględne [mln. zł] -14897,5 -564,5 14333,1

Zmiany względne [%] -22,82 -0,72 105,09

Źródło: Opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych z GUS.

W pierwszym kwartale 2020 r. wynik finansowy netto był niższy  
o 28,6% niż przed rokiem i wynosił 18,6 mld zł. Zysk netto ukształto-
wał się na poziomie 39 mld zł i był wyższy o 5,72% od uzyskanego zysku  
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w pierwszym kwartale 2019 r. Z kolei strata netto wzrosła o 87,27% wynosiła 
9,5 mld zł. 

Natomiast w pierwszym półroczu 2020 r. wynik finansowy netto wy-
nosił 50,4 mld zł i był niższy o 22,82% wobec zysku netto osiągniętego  
w pierwszym półroczu 2019 r. Zysk netto osiągnął poziom 78,4 mld zł i był 
niższy o 0,72% wobec zysku pierwszego półrocza roku poprzedniego. Z kolei 
strata netto ukształtowała się na poziomie 28 mld zł i była o 105,09% wyższa 
od straty netto z pierwszego półrocza 2019 r. 

W pierwszym półroczu 2020 r. wystąpiło pogorszenie się wyników finan-
sowych osiągniętych przez przedsiębiorstwa niefinansowe. 

Podsumowanie 

Pandemia COVID-19 zakłóciła zarówno działalność gospodarczą przed-
siębiorstw jak i codzienne funkcjonowanie społeczeństwa. Negatywne skut-
ki pandemii znalazły odzwierciedlenie m.in. w spadku popytu, ograniczeniu 
działalności zakładów produkcyjnych, w spadku zamówień a tym samym  
w zmniejszeniu się generowanych przez przedsiębiorstwa obrotach. W celu 
skuteczniejszej ochrony płynności finansowej oraz miejsc pracy, wsparcie 
przedsiębiorstwom oferowały programy pomocowe Tarcze Antykryzyso-
we. Jednak część przedsiębiorstw zmniejszała wydatki poprzez ograniczanie 
zatrudnienia. 

W pierwszym półroczu 2020 r. szczególnie w kwietniu odznaczyły się 
niekorzystne zmiany w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw i wielkości 
nowych zamówień

W pierwszym półroczu 2020 r. spadek przychodów ogółem (o 5,2%) 
przedsiębiorstw niefinansowych był większy niż spadek kosztów ich uzyska-
nia (o 4,4%). Wyniki finansowe były niższe od uzyskanych w analogicznym 
okresie w roku 2019. Według danych GUS zysk netto wykazało 72,3% ogółu 
przedsiębiorstw (wobec 74,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego). 
Natomiast uzyskane przychody przez te przedsiębiorstwa stanowiły 75,4% 
przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 
83,8% w pierwszym półroczu 2019 r.).

W dzisiejszych nieprzewidywalnych warunkach, w których przyszło 
funkcjonować przedsiębiorstwom, niezbędna jest szybka reakcja kadry zarzą-
dzającej i elastyczność wdrażanych rozwiązań, mających na celu przetrwanie 
przedsiębiorstwa w konkurencyjnym otoczeniu. Nie jest to łatwe zadanie,  
o czym może świadczyć także wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw  
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w drugim kwartale 2020 r. oraz spadek liczby nowo zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych. Według danych z GUS liczba upadłości podmiotów 
gospodarczych wynosiła:

− 142 - w pierwszym kwartale 2020 r.,
− 157 – w drugim kwartale 2020 r.: o 10,56% więcej w porównaniu  

z pierwszym kwartałem 2020 r. i o 19,85% więcej w stosunku do analogicz-
nego okresu w 2019 r. 

Z kolei, w przypadku rejestracji podmiotów gospodarczych odnotowano 
następujące liczby:

− 84099 – w pierwszym kwartale 2020 r.,
− 64410 – w drugim kwartale 2020 r.: o 23,41% mniej wobec pierw-

szego kwartału 2020 r. i o 31,76 mniej w porównaniu z analogicznym okre-
sem roku poprzedniego. 

Nowa, trudna rzeczywistość zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania 
rozwiązań i szybkiej reakcji dostosowywania się do coraz większej dynamiki  
i skali zamian występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Prowadzenie 
działalności gospodarczej w pandemii jest nowym, trudnym i poważnym wy-
zwaniem dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw. 
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Start-up w czasach pandemii: 
wpływ ograniczenia 

określonych zakresów 
działalności przedsiębiorców 

na wybrane start-upy

Abstrakt: Artykuł dotyczy wpływu obostrzeń wprowadzonych przez Radę Ministrów 
w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa na polskie przedsiębior-
stwa typu start-up z trzech sektorów: usług dla fryzjerów i kosmetyczek 
(Booksy, Versum) oraz dowozów żywności (Uber Eats, Glovo, Knajp.pl).

Słowa kluczowe: pandemia, COVID-19, pandemia, start-up.

Wstęp 

Mierzenie się z trudnościami w prowadzeniu firmy na różnych etapach 
jej rozwoju jest wpisane w rzeczywistość każdego przedsiębiorcy. Wiąże się 
to z funkcjonowaniem w okolicznościach dynamicznie rozwijającej się go-
spodarki, w której warunkiem przetrwania jest podleganie ciągłym zmianom.  
W praktyce rynek nieustannie weryfikuje, które dobra i usługi są nadal atrak-
cyjne dla konsumentów, a które przestały być potrzebne i muszą zmienić swo-
ją formułę lub przestać istnieć. Widać to zwłaszcza w segmencie młodych, 
innowacyjnych firm – start-upów. 

Celem niniejszego referatu jest przyjrzenie się wpływowi konkretnych 
regulacji prawnych wprowadzonych przez polski rząd w wyniku ogłoszenia 
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przez WHO 11 marca 2020 roku pandemii koronawirusa1, na funkcjono-
wanie młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw nazywanych start-upami. 
Kolejno wprowadzane przez rządy ograniczenia niejednokrotnie paraliżowały 
działania nie tylko początkujących firm, ale również tych, które prosperowały 
z powodzeniem od wielu lat.

Główną hipotezą tekstu jest założenie, że wprowadzone restrykcje były 
przyczyną chwilowego chaosu i dezorganizacji w funkcjonowaniu młodych 
firm, jednocześnie jednak sprawiły, że start-upy stanęły w obliczu wyzwań, 
prowadzących wiele z nich do powstania nowej jakości prowadzenia biznesu 
i świadczenia usług.

Aby przedstawić w miarę możliwości zróżnicowany, a jednocześnie zwię-
zły materiał badawczy, autorka opiera się na wybranych start-upach z dwóch 
branży: usług dla fryzjerów i kosmetyczek (Booksy, Versum) oraz dowozów 
żywności (Uber Eats, Glovo, Knajp.pl).

Definicja start-upu

Aby doprecyzować obszar badawczy i uniknąć posługiwania się wiedzą 
potoczną, warto przytoczyć funkcjonujące w literaturze branżowej definicje 
start-upu. Za twórcę jednej z najpopularniejszych z nich uważa się Steve’a 
Blanka, który w książce  „Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok 
po kroku” stwierdza, że „startup to tymczasowa organizacja zajmująca się 
poszukiwaniem skalowalnego, powtarzalnego i rentownego modelu bizne-
sowego”2. Nowe światło na to zagadnienie rzucił Eric Ries, nazywając star-
tup „ludzką instytucją, której celem jest tworzenie nowych produktów i usług  
w warunkach skrajnej niepewności”3. Obie definicje liczą już prawie dekadę, 
pochodzą bowiem z 2012 roku, co przy tak dynamicznie rozwijającym się 
zagadnieniu, może powodować pewne niejasności, zwłaszcza w zakresie tych 
firm, które już funkcjonują dłuższy czas na rynku. Współcześnie doskonale 
połączyła wspomniane dwa punkty widzenia dr Agnieszka Skala, specjalist-
ka w zakresie przedsiębiorczości, prowadząca zajęcia z zarządzania start-upem 
na Politechnice Warszawskiej w Akademii Leona Koźmińskiego. Stworzyła 

1 WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 
2020 [online], https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-
-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [dostęp: 20.11.2020].

2 S. Blank, B. Dorf, Podręcznik  startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, tłum. B. Sałbut, 
Gliwice 2013, s. 20.
3 E. Ries, Metoda lean startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie 
rynek, tłum. B. Sałbut, Gliwice 2012, s. 13.
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ona tzw. „spiralną definicję start-upu”, którą precyzuje w następujący sposób: 
„definicja startupu jest nieco inna dla przedsięwzięć na początkowym etapie 
rozwoju i dla takich, które są organizacjami dojrzałymi. Podczas gdy na po-
czątku funkcjonowania za kluczowe cechy startupu wskazuje się niepewny lub 
nieistniejący popyt oraz skrajnie ograniczone zasoby wewnętrzne podmiotu, 
to na zaawansowanym etapie rozwoju startupem nazwiemy przedsięwzięcie, 
które eksploatuje sytuację dysrupcji na rynku, dzięki której osiąga hiperska-
lowalność i wysoką wycenę spółki. Niektóre firmy, będące startupami na po-
czątku swojej drogi, znajdują model biznesowy i przekształcają się z czasem  
w inne organizacje, np. mikroprzedsiębiorstwa, korporacje, fundacje non-

-profit. Inne pozostają startupami dużo dłużej, wciąż funkcjonując w skrajnie 
niestabilnym i niepewnym otoczeniu rynkowym”4.

Ograniczenie określonych zakresów działalności 
przedsiębiorców

Tym, co silnie wpłynęło na destabilizację funkcjonowania start-upów, 
było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii5, zwłaszcza jego 4 rozdział, o tytule „Ograniczenia 
funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograni-
czenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wy-
konywania określonych zabiegów sanitarnych”6. Zgodnie z nim, całkowicie 
zakazane było wykonywanie działalności m.in.:

- polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów 
gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru 
potraw z wystawionego menu, spożywanego na miejscu […], z wyłączeniem 
realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na 
wynos […],

- związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi […]7.

W praktyce najostrzejsze restrykcje obowiązywały do 18 maja 2020 
roku8, następnie możliwe było prowadzenie niektórych form działalności  

4 A. Skala, Spiralna definicja startupu, „Przegląd Organizacji“ 2017, nr 9, s. 38.
5 N. Krej, COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem, Warszawa 2020, 
s. 370.
6 Ibidem, s. 375.
7 Ibidem, s. 375-379.
8 Znosimy kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji [online], 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap [dostęp 1.12.2020].
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(m.in. w branży gastronomicznej, fryzjerskiej, kosmetycznej) pod pewnymi 
obostrzeniami sanitarnymi, aż do 7 listopada 2020 roku, kiedy ponownie za-
kazano m.in. lokalom gastronomicznym i siłowniom świadczenia usługi9. Tym 
razem gabinety fryzjerskie i kosmetyczne uniknęły całkowitego zamknięcia.

Początki pandemii:  
ogólna sytuacja start-upów oczami ekspertów

Choć można zidentyfikować pewne podobieństwa, start-upy w wie-
lu aspektach różnią się od innych przedsiębiorstw. Przede wszystkim – ich 
działanie jest uzależnione nie tylko od wytwarzanego przez nie produktu lub 
świadczonej usługi, a popytem na nie. Uczestniczą w złożonym ekosystemie, 
w którym figurują również fundusze inwestycyjne dysponujące środkami na 
finansowanie rozwoju wybranych start-upów, a także państwowe agencje wy-
konawcze, takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Polski Fundusz Rozwoju 
(PFR), które z kolei transferują rządowe środki do funduszy inwestycyjnych10. 
Zaburzenie funkcjonowania któregokolwiek z wymienionych podmiotów po-
woduje konsekwencje dla każdego z nich. 

Wiedząc o tym, Fundacja Startup Poland, organizacja pozarządowa po-
pularyzująca rolę i znaczenie start-upów w polskiej gospodarce, 17 kwietnia 
2020 roku zorganizowała dyskusję na temat przyszłości start-upów w związ-
ku z wybuchem pandemii11. Do rozmowy zaproszeni zostali przedsiębiorcy, 
reprezentanci Ministerstwa Rozwoju, członkowie wymienionych wcześniej 
agencji wykonawczych oraz przedstawiciele funduszy inwestycyjnych12. Stro-
ny dyskutowały między sobą m.in. o tym, czy start-upom uda się udźwignąć 
ciężar zmian, które będą musiały wprowadzić w związku z nowymi okolicz-
nościami rynkowymi, czy też zaistnieje konieczność dodatkowego wsparcia 
finansowego, przewidzianego stricte dla start-upów. Wiceminister Rozwoju, 
Krzysztof Mazur, wyraził optymistyczną postawę: „Przewagą po stronie inno-
wacyjnych firm jest duch elastyczności i zdolność do wykorzystywania zmian, 

9 Czerwona strefa w całej Polsce – nowe obostrzenia dla branż i obywateli [online], https://www.
gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/czerwona-strefa-w-calej-polsce---nowe-obostrzenia-dla- 
branz-i-obywateli [dostęp: 1.12.2020].
10 Więcej informacji na stronach rządowych agencji wykonawczych: https://www.gov.pl/web/
ncbr/ncbr, https://pfr.pl/ oraz https://www.parp.gov.pl/.
11 Jak radzą sobie polskie startupy w czasie ekonomicznego lockdownu? [online], https://300go 
spodarka.pl/news/jak-radza-sobie-polskie-startupy-w-czasie-ekonomicznego-lockdownu-ro 
undtable-startup-poland [dostęp: 1.12.2020]. 
12 Ibidem.
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charakterystyczne dla branży startupów”13. Wskazał, że ustalone do tej pory 
formy wsparcia przedsiębiorców (m.in. wynikające z pakietu rządowego „Tar-
cza Antykryzysowa”14) powinny być wystarczające. Pewnym sceptycyzmem 
wykazał się natomiast Bartłomiej Gola, partner zarządzający funduszu Spe-
edUp Group, który zwrócił uwagę na niedoszacowanie zagrożenia płynącego 
z pozostawienia start-upów bez większego wolumenu zewnętrznej pomocy. 
Ujął swoje wątpliwości w następujący sposób: „To, czego ja się obawiam, to 
opiekuńcze podejście do tradycyjnych sektorów i przeświadczenie o tym, że 
branża startupów i venture capital sobie poradzą. Nie uważam, że trzeba nas 
ratować, ale z drugiej strony prawdą jest, że nasz ekosystem jest bardzo słaby. 
Warto pamiętać, że państwo polskie i UE zainwestowały w tę branżę już wiele 
miliardów złotych”15. Obawy te są związane z konstatacją, iż wiele lat inwe-
stowania publicznych środków w ekosystem start-upowy mogłoby zostać za-
przepaszczonych przez nieodpowiednie kroki podjęte przez aparat państwowy. 
Jako przykład podano start-upy, które jeszcze miesiąc wcześniej generowały 
wielomilionowe przychody, a w wyniku pandemii zostały nagle odcięte od 
swoich klientów i zmuszone do masowych redukcji etatów. 

Statystyki zwolnień w start-upach

Aby nakreślić odpowiedni kontekst zagadnień, do jakich należą retencja 
i rezygnacja z pracowników w start-upach, konieczne jest odniesienie się do 
podstawowych statystyk. Strona Layoffs.fyi gromadzi informacje o zwolnie-
niach pracowników na całym świecie. Zgodnie z najświeższymi zebranymi 
przez nią oficjalnie danymi, od 11 marca 2020 roku 592 startupów zwolni-
ło 80609 osób16 (stan na grudzień 2020). Liczba ta jest jedynie poglądowa, 
dotyczy bowiem wyłącznie deklaratywnych danych, nie mniej jednak wska-
zana liczba pokrywa się z danymi innych firm badawczych, takich jak Sta-
tista (79710 zwolnionych osób, stan na październik 202017) oraz Buy Shares 
(69000 zwolnionych osób, stan na sierpień 202018). Liczby te sugerują, że 
również w Polsce tendencja do zwolnień pracowników w start-upach mogła 
być gwałtowna, choć żadna instytucja nie opublikowała jeszcze adekwatnych 

13 Ibidem.
14 Tarcza antykryzysowa [online], https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa [dostęp: 3.12.2020].
15 Jak radzą sobie polskie startupy w czasie ekonomicznego lockdownu?, op.cit.
16 Layoffs.fyi Tracker [online], http://layoffs.fyi/tracker/ [dostęp 10.12.2020].
17 Number tech startup employees laid off since coronavirus (COVID-19) [online], https://www.
statista.com/statistics/199999/worldwide-tech-layoffs-covid-19/ [dostęp 10.12.2020].
18 Tech Startups Laid Off 69,000 Employees Amid COVID-19 Outbreak [online], https://buysha 
res.co.uk/tech-startups-laid-off-69000-employees-amid-covid-19-outbreak/ [dostęp 10.12.2020].
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badań na ten temat. Ostatecznie lobby start-upowe przeforsowało dla siebie 
dodatkowe wsparcie – w lipcu mogły starać się o udzielenie subwencji od Pol-
skiego Funduszu Rozwoju – cały budżet programu opiewał na 100 mld zł19.

Start-upy współpracujące z branżą fryzjerską  
i kosmetyczną: Booksy, Versum

Booksy, start-up tworzący aplikację do zarządzania kalendarzem wizyt, 
głównie w branży fryzjerskiej i kosmetycznej, jako jedyny publicznie potwier-
dził, że w wyniku pandemicznych restrykcji, został pozbawiony większości 
przychodów i aby ratować płynność firmy w kwietniu 2020 roku zwolnił po-
nad 150 osób20. Booksy jest o tyle unikalnym na mapie polskich start-upów 
przypadkiem, że tylko jemu udało się zebrać aż 200 mln zł od inwestorów 
(w tym 115 mln zł w 2019 roku)21. W związku z błyskawicznym rozwojem  
i globalną ekspansją pretendował do tytułu polskiego „jednorożca”, czy-
li firmy, która osiąga waluację na poziomie 1 mld dolarów22. Koronawirus 
zrewidował jednak te plany i zmusił zarządzających firmą do poszukiwania 
ratunku. Jednym z pierwszych kroków podjętych przez firmę była reduk-
cja abonamentu płaconego przez klientów za dostęp do aplikacji o połowę. 
Następnie Booksy zaczęło organizować akcje społeczne wspierające branżę – 
między innymi zbiórkę #solidarni2020, w ramach której specjaliści z sektora 
fryzjersko-kosmetycznego otrzymali ponad 2 mln zł wsparcia od najbardziej 
oddanych klientów23. Najbardziej przełomowym dla Booksy momentem sta-
ło się jednak dostosowanie do obostrzeń i skierowanie swojego produktu do 
całkowicie nowego typu klientów. Ważną zmianą w funkcjonowaniu wszyst-
kich obiektów świadczących usługi dla ludzi, wprowadzoną przez Radę Mi-
nistrów, stał się zapis o limicie osób znajdujących się na terenie placówki24. 
Właśnie w tę niszę wpasowało się Booksy, stając się narzędziem do umawiania 

19 Tarcza Antykryzysowa PFR [online], https://pfr.pl/tarcza.html [dostęp: 10.12.2020].
20 Jeden z najcenniejszych polskich startupów ofiarą koronawirusa. Zwalnia połowę pracowników 
[online], https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/booksy-zwalnia-polowe-pracownikow-

-z-powodu-epidemii-koronawirusa/y4qjlz8 [dostęp: 10.12.2020].
21 Polski startup Booksy pozyskał ponad 100 mln zł na rozwój [online], https://businessinsi-
der.com.pl/technologie/nowe-technologie/booksy-115-mln-zl-finansowania-seria-b2-wrze 
sien-2019/y13ye6l [dostęp: 10.12.2020].
22 Termin „unicorn” [online], https://www.investopedia.com/terms/u/unicorn.asp [dostęp: 
10.12.2020].
23 Prezes Booksy: przez pandemię straciliśmy większość przychodów [online], https://www.forbes.
pl/biznes/booksy-serwis-do-umawiania-wizyt-ucierpial-przez-koronawirusa/2chck11 [dostęp: 
10.12.2020].
24 COVID-19. Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem, op.cit.
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wizyt w placówkach banków, na basenach, sklepach, teatrach i wielu innych25.  
W ciągu kilku miesięcy liczba wizyt umówionych za pomocą Booksy osiągnę-
ła dwukrotność wartości sprzed pandemii26.

Innym start-upem silnie uzależnionym od fryzjerów i kosmetyczek jest 
Versum, oferujący swoim klientom system do zarządzania salonem (m.in. ka-
drami,  magazynem. kalendarzem, systemem przypomnień, marketingiem 
itd.)27. O ile model biznesowy Booksy opiera się głównie na umawianiu wizyt, 
co tłumaczy, dlaczego tak gwałtownie firma została odcięta od przychodów  
w okolicznościach pandemicznych, o tyle w przypadku Versum nacisk położo-
ny jest na zarządzanie salonem, również zarządzanie w przestrzeni wirtualnej28. 
Kiedy salonom uniemożliwiono stacjonarną działalność, Versum zatrzymało 
procesy wewnętrzne nastawione na ekspansję i podjęło natychmiastowe kroki, 
aby uzależnić dotychczasowych klientów od korzystania ze swojego rozwiąza-
nia niezależnie od trudnych dla branży warunków29. Pierwszym wdrożonym 
pomysłem była przedsprzedaż bonów na realizację usług fryzjerskich w póź-
niejszym czasie. W ciągu miesiąca od wprowadzenia takiej usługi, Versum 
sprzedało 15 tysięcy bonów o wartości ponad 2,5 mln zł30. Start-up wdrożył 
również sklep internetowy, za pomocą którego przedstawiciele branży mo-
gli prowadzić sprzedaż wysyłkową profesjonalnych produktów fryzjerskich. 
Poza komercyjnymi rozwiązaniami, Versum zaczęło intensywnie budować 
swoją pozycję eksperta, m.in. poprzez tworzenie raportów branżowych czy 
publikowanie treści edukujących fachowców w zakresie prowadzenia biznesu  
w nowych okolicznościach sanitarnych. Podobnie jak Booksy, Versum rów-
nież stworzyło akcję społeczną. Była opatrzona hashtagiem #ChceDoSalonu, 
a jej celem było nawiązanie dialogu z Ministerstwem Zdrowia w okresie naj-
większych restrykcji i przekonanie go do szybszego ich zniesienia dla branży 
fryzjersko-kosmetycznej31. Kiedy tak się stało i Polacy masowo rozpoczęli ko-
rzystanie z usług specjalistów, pojawił się nowy problem – wiele salonów po 

25 Nowy Orlen ma być wart 65 mld zł. Booksy Stefana Batorego chce przebić państwowego molocha 
[online], https://spidersweb.pl/bizblog/booksy-stefan-batory/ [dostęp: 10.12.2020].
26 Ibidem.
27 Poznaj funkcje Versum [online], https://www.versum.pl/funkcje/ [dostęp: 11.12.2020].
28 Versum umawia 17 mln wizyt! “Pierwszą wersję kodowaliśmy na prezentacji z klientem”  
[online], https://marketingibiznes.pl/start-up-zone/versum-umawia-17-mln-wizyt-pierwsza-wer 
sje-kodowalismy-na-prezentacji-z-klientem/ [dostęp: 11.12.2020].
29 Ibidem.
30 Pomagają fryzjerom przetrwać kryzys. Sprzedają bony i uruchamiają e-commerce. Oto Versum 
z Polski [online], https://spidersweb.pl/bizblog/versum-covid-19/ [dostęp: 11.12.2020].
31 Akcja #ChceDoSalonu ma wymóc na rządzie przyspieszenie otwarcia salonów fryzjerskich i ko-
smetycznych [online], https://mamstartup.pl/akcja-chcedosalonu-ma-wymoc-na-rzadzie-przy 
spieszenie-otwarcia-salonow-fryzjerskich-i-kosmetycznych [dostęp: 11.12.2020].
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redukcjach etatów stanęła przed wyzwaniem ponownej rekrutacji. Współpra-
ca Versum z Pracuj.pl pozwoliła właścicielom salonów na publikację ogłoszeń 
na największym polskim portalu rekrutacyjnym za symboliczną złotówkę32. 

Start-upy współpracujące z gastronomią:  
Uber Eats, Glovo, Knajp.pl

Pandemia rzuciła nowe światło na start-upy oferujące usługi dowozu 
żywności – najwięksi rynkowi gracze w tym segmencie – Uber Eats i Glovo 
– musieli uporać się z napływem nowych klientów, czyli lokali gastronomicz-
nych, o wiele większej liczby użytkowników korzystających z ich usług oraz 
wprowadzonym reżimem sanitarnym. To od niego firmy postanowiły zacząć, 
dlatego kurierzy zostali wyposażeni w środki dezynfekujące, a ich narzędzia 
pracy (terminal, pojazdy) były od marca 2020 roku poddawane częstemu 
odkażaniu33. Kolejnym krokiem, na który zdecydowały się wszystkie start-

-upy z tego sektora, było wprowadzenie bezdotykowych dostaw, na co od-
biorcy posiłków mogli sobie pozwolić po uprzednim opłaceniu zamówienia34.  
W Glovo pojawiła się też dodatkowo możliwość zamówienia dostawy nie tyl-
ko posiłku z lokalu lub restauracji, ale również zakupów spożywczych35. Kam-
panie społeczne nie ominęły również tej grupy start-upów. Uber Eats zorga-
nizował akcję opatrzoną hasłem #PomagamyPomagającym polegającą m.in. 
na zapewnianiu darmowych posiłków dla pracowników ochrony zdrowia36. 
Wszystkie te działania początkowo sprawiły, że start-upy współpracujące  
z branżą gastronomiczną w zakresie dowozu nie tylko nie mogły narzekać na 
utracenie płynności finansowej jak wiele innych firm, ale wręcz w znacznym 
stopniu się rozwinęły. Najlepiej pokazuje to przykład Ubera, któremu war-
tość zamówień w segmencie przewozów osób spadła o 75% w porównaniu 
do 1 kwartału 2020 roku, natomiast w segmencie dostaw – reprezentowa-
nym przez siostrzaną markę, Uber Eats – podwoiła się i w pierwszej połowie 

32 Versum i Pracuj.pl wspierają razem branżę hair&beauty [online], https://nowymarketing.
pl/a/27486,versum-i-pracuj-pl-wspieraja-razem-branze-hair-beauty [dostęp: 11.12.2020].
33 Koronawirus. Bezdotykowa Dostawa jedzenia. Uber Eats, Pyszne i Wolt reagują na pandemię 
[online], https://next.gazeta.pl/next/7,173953,25792722,koronawirus-dostawa-jedzenia-z-op 
cjami-na-czas-izolacji-uber.html [dostęp: 11.12.2020].
34 Ibidem.
35 Firmom dowożącym jedzenie nowa rzeczywistość przyniosła nowych klientów [online], https://
businessinsider.com.pl/firmy/koronawirus-w-polsce-dostawy-bezdotykowe-restauracje-chca- 
dowozic/zvf70rb [dostęp: 11.12.2020].
36 #PomagamyPomagającym – Uber Eats: darmowe posiłki dla szpitali i wsparcie dla lokalnych 
restauracji [online], https://www.horecabc.pl/uber-eats-darmowe-posilki-dla-szpitali-i-wspar 
cie-dla-lokalnych-restauracji/ [dostęp: 11.12.2020].
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sierpnia 2020 roku wyniosła 7 mld dolarów37. Ten gwałtowny wzrost był jed-
nak przyczyną monopolizowania rynku dostaw i spowodował niezadowolenie  
u restauratorów, którzy ujawnili fakt pobierania przez wspomniane start-upy 
prowizji sięgającej do 30% każdego zamówienia38. Doprowadziło to do poja-
wienia się nowych graczy na rynku, np. Knajp.pl, o innym niż prowizyjny mo-
delu rozliczenia z klientem: „restauratorzy zawierający umowę z Knajp.pl pła-
cą miesięczny abonament uzależniony od ilości dostaw, a dostawcy mogą go 
zmniejszać lub zwiększać w dowolnym momencie”39. Knajp.pl jest rozwinię-
ciem akcji kryjącej się pod hashtagiem #WspieramGastro zainicjowanej bez-
pośrednio przez warszawskich restauratorów, na czele z Tomaszem Czudow-
skim oraz Eniem Chłapowskim-Myjakiem40. Celem akcji było początkowo 
przekonanie potencjalnych klientów do zamawiania jedzenia bezpośrednio  
w restauracjach i osobistego odbioru swoich posiłków. Z czasem restaurato-
rom udało się zdobyć wsparcie Urzędu Miasta Warszawa i sfinansować po-
wstanie konkurencyjnej dla pozostałych start-upów aplikacji organizującej 
dowóz pod wskazany przez użytkownika adres, umożliwiającej restauratorom 
zwiększenie przychodów przez wykluczenie wysokich prowizji41.

Podsumowanie 

Start-upy w okolicznościach pandemii podejmowały szereg kroków, 
również radykalnych, takich jak redukcje etatów czy znacząca reorganizacja 
swojego modelu biznesowego lub sposobu działania. Na podstawie prze-
prowadzonych obserwacji można wysunąć wniosek, że te z nich, które ak-
tywnie dostosowywały się do panujących warunków, były w stanie nie tylko 
nie zbankrutować, ale niejednokrotnie wręcz poprawić swoje wyniki sprze-
dażowe. Spostrzeżenia te pokrywają się z rozbudowanym raportem o tytule 

„Polskie start-upy 2020 COVID edition” opublikowanym 25 listopada przez 
Fundację Startup Poland: „dane pokazują, że sektor nowoczesnych, cyfro-
wych rozwiązań, które często są istotą działalności start-upów, znajduje się 

37 Czym zajmuje się Uber? Wożenie ludzi już nie jest główną częścią jego biznesu [online], https://
www.forbes.pl/biznes/uber-eats-przynosi-wiecej-obrotow-niz-wozenie-ludzi-to-efekt-pande 
mii-koronawirusa/4wdqgdz [dostęp: 11.12.2020].
38 Restauratorzy konkurują z Glovo, UberEats i Woltem [online], https://www.bankier.pl/wiado 
mosc/Restauratorzy-konkuruja-z-Glovo-UberEats-i-Woltem-8001867.html [dostęp: 11.12.2020].
39 Ibidem.
40 Powstaje pierwsza niezależna platforma do zamawiania jedzenia z restauracji [online], https://
mamstartup.pl/powstaje-pierwsza-niezalezna-platforma-do-zamawiania-jedzenia-z-restauracji 
[dostęp: 11.12.2020].
41 Nowa platforma dla restauratorów #WspieramGastro [online], https://www.um.warszawa.pl/
aktualnosci/nowa-platforma-dla-restaurator-w-wspieramgastro [dostęp: 11.12.2020].
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w stosunkowo niezłej sytuacji, w porównaniu z wieloma innymi branżami. 
Prawie co trzeci ankietowany podmiot wskazuje, że została zachowana płyn-
ność finansowa. Identyczny odsetek wskazuje na utrzymanie liczby klientów 

– odbiorców ich usługi lub produktu – zgodnie z przewidywaniami. Dodatko-
wo 29% z nich nie zauważa zmiany, jeśli chodzi o lojalność swoich klientów. 
Taka sama liczba nie odnotowała spadku sprzedaży”42. Raport co prawda od-
wołuje się w większości do start-upów, które korzystają ze znacznych środków 
powierzonych im przez inwestorów, i które jednocześnie nie generują wy-
starczających przychodów na swoje utrzymanie, nie zmienia to jednak faktu 
istnienia pewnej prawidłowości w sposobie reagowania na przeciwności losu  
i zmiany – również te nieoczekiwane. Kompetencje kojarzone ze środowi-
skiem start-upów, takie jak wysoka elastyczność, reaktywność na zmiany czy 
zarządzanie ryzykiem, z pewnością można odnieść do analizowanej grupy firm 
i uznać, że dotychczas udawało im się sprawnie dostosowywać do zmieniającej 
się sytuacji na rynku.
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Versum i Pracuj.pl wspierają razem branżę hair&beauty [online], https://nowymar 
keting.pl/a/27486,versum-i-pracuj-pl-wspieraja-razem-branze-hair-beauty.

Versum umawia 17 mln wizyt! “Pierwszą wersję kodowaliśmy na prezentacji  
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