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Wstęp

W 2019 r. świat ogarnęła pandemia wirusa Sars-Cov-2 (pot. Koronawi-
rus) powodującego chorobę Covid-19. Choroba ta zebrała śmiertelne żniwo na 
całym świecie i spowodowała globalny kryzys gospodarczy. Większość państw 
wprowadziło „zamrożenie gospodarki” i ograniczanie poruszania się w strefie 
publicznej do minimum. To zjawisko zostało określone mianem Lockdown’u

Lockdown – termin pochodzący z języka angielskiego pierwotnie doty-
czący zakazu swobodnego wejścia, wyjścia lub wolnego poruszania się po danej 
strefie (np. budynku) z powodu wynikłego zagrożenia. Innym wariantem zna-
czeniowym lockdownu jest zakaz opuszczania domu lub swobodnego podró-
żowania z powodu panującej choroby1. 

W Polsce koronawirus pojawił się w pierwszej połowie 2020 r. i wywo-
łał niemałe poruszenie w społeczeństwie, często nawet budząc panikę biorąc 
pod uwagę wcześniejsze doniesienia o śmiertelności wywołanej Covid-19 na 
świecie.

Pierwszy lockdown w naszym kraju został wprowadzony 16 marca  
2020 r. Przez cały ten rok polacy borykali się z zaostrzaniem i luzowaniem 
kolejnych obostrzeń jak zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz za-
mykanie i otwieranie punktów gastronomicznych2. Drugi lockdown, nazwany 
kwarantanna narodową został wprowadzony 28 grudnia 2020 r.3

Połowa 2021 r. (czas, w którym niniejsza monografia została opublikowa-
na) jest okresem pewnego progresu w walce z pandemią koronawirusa. Przez 
cały okres panowania Sars-Cov-2 media donosiły o liczbie zakażeń, wyzdro-
wień i zgonów. Na dzień 3 lipca 2021 r. liczba zachorowań to 107 przypadków, 

1  Lockdown; https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/lockdown [dostęp: 03.07. 
2021].
2  Rok od pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, https://www.politykazdrowotna.com/70 
992,rok-od-pierwszego-przypadku-covid-19-w-polsce [dostęp: 03.07.2021].
3  Ibidem.
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wyzdrowiało 145 osób a 18 zmarło (z czego na sam covid  5 – reszta to zgony 
osób z chorobami współistniejącymi)4. Dla porównania w szczycie pandemii 
Covid-19 w 2020 r., najwięcej nowych przypadków odnotowano 7 listopada 
– 27 875, a w 2021 r. (stan na 3 lipca tego roku) 1 kwietnia – 35 2515. Spadek 
odnotowano 8. dnia lutego – 2 431 zachorowań i 45 zgonów (patrz tabela)6. 

Wybrana data  
(najwyższy/najniższy 

wzrost/)

07.11. 
2020 r.

08.02. 
2021.

01.04. 
2021 r.

03.07. 
2021 r.

Nowe zachorowania 27 875 2 431 35 251 107

Zgony  
(łącznie spowodowane 

wyłacznie Covid-19 
i te z chorobami 

współistniejącymi)

349 45 621 18

Opracowanie własne.

Według przedstawionych skrajnych, historycznych statystyk, można za-
uważyć, że największe wzrosty przeplatają się z niższymi, wzbudzającymi na-
dzieje na powrót do tzw. normalności. 

Do zmniejszenia zachorowalności niewątpliwie przyczyniły się szcze-
pionki. Na dzień 3 lipca 2021 r. procent osób zaszczepionych to 44,43 % 
(dot. zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki)7.

Redakcja zdaje sobie sprawę, że wartość naukowa niniejszej monogra-
fii może szybko stracić na aktualności, a powyższy wstęp quasi historyczny  
z ujęciem statystyk, nie  jest wyczerpujący, ale nie to jest przedmiotem tego 
opracowania.

Zjawiska, które wystąpiły podczas lockdown’ów, opisane w rozdziałach 
niniejszej monografii, mogą stanowić pewnego rodzaju rys historyczny dla 
czytelników w przyszłości (prawdopodobnie dalekiej). Wypracowane metody 
radzenia sobie w różnych aspektach życia, gospodarki i prawa mogą pozostać 

4  Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2), https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz- 
zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 [dostęp: 03.07.2021].
5  Dane historyczne (do pobrania) ze strony https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz- 
zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 [dostęp: 03.07.2021].
6  https://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,26765432,koronawirus-w-poniedzialek-8- 
lutego-w-szpitalach-12-5-tys.html [dostęp: 03.07.2021].
7 R. Czystowski, Ile osób zaszczepiono na Covid-19 w Polsce [3 lipca], https://300gospodarka.
pl/live/ile-zaszczepiono-na-covid-polska [dostęp: 03.07.2021].
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standardem (rzecz jasna niekoniecznie), ale z całą pewnością pozostaną alter-
natywą dla dotychczasowych. 

Niniejsza monografia ma charakter interdyscyplinarnego spojrzenia na 
trudny czas pandemii Covid-19 w Polsce w ujęciu nauk społecznych i hu-
manistycznych. Autorzy poruszają kwestie prawa karnego, cywilnego w dobie 
izolacji, zdalnego nauczania i przebiegu procesów administracyjnych, tudzież 
urzędowych. Poruszane są również kwestie ekonomiczne wraz ze skutkami 
wynikłymi dla przedsiębiorców. Pandemia przede wszystkim upośledziła kon-
takty społeczne, a izolacja domowa w postaci kwarantanny, mogła wpłynąć ne-
gatywnie na zdrowie psychiczne jednostki, a rozpowszechnianie fake newsów 
w mediach społecznościowych, na zdroworozsądkowe podejście do globalnego 
kryzysu.

Jak długo zajmie nam powrót do „normalności”? Z czym przyjdzie zmie-
rzyć się społeczeństwu i ile lockdow’ów i kwarantann przyjdzie nam przeżyć? 
Nie wiadomo, pokaże historia, ale pewne jest, że stan wiedzy w wielu dzie-
dzinach nauki jest aktualizowany i miejmy nadzieję, że dzięki osiągniętym 
wynikom naukowym społeczeństwo i władze będą przygotowane na kolejne 
ewentualne kryzysy.

Redakcja pragnie podziękować autorom i recenzentom za udział w stwo-
rzeniu interdyscyplinarnej monografii naukowej, która nie tylko stanowi za-
stawienie wybranych badań z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, 
ale także udokumentowanie przebiegu historycznych zmian lat 2020 i 2021.

Redaktor
Karol Łukomiak

03.07.2021 r.
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Aneta Matusik
Uniwersytet Śląski

Prawo (kontr)a pandemia

Definicja prawa

Prawo to pojęcie, którego znaczenie próbowano zdefiniować już od cza-
sów starożytnych. Według jednego z rzymskich prawników, Celsusa, prawo 
jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne (Kolańczyk, 2007, s. 26). Nieco 
inne spojrzenie można odnaleźć w koncepcji John Austina (prawo jako rozkaz 
suwerena kierowany do społeczeństwa zabezpieczony sankcją), Hansa Kelsena 
(nakaz oddzielenia sfery bytu (sein) od powinności (sollen), nauka prawa po-
winna skupiać się na samych normach, nie podejmując prób ich wartościowa-
nia), czy też Gustava Radbrucha (ustawa rażąco niesprawiedliwa nie jest pra-
wem, lecz bezprawiem) (por. Nowacki, Tobor, 2016: 101-112). Dynamizm 
prawa powoduje, iż ustalenie jednolitej definicji wydaje się zadaniem niemoż-
liwym. Na poszczególne koncepcje składa się przede wszystkim określony kon-
tekst historyczny, społeczny, konkretne okoliczności, stąd też ich swoistość. 
Z kolei „analiza naszej rodzimej refleksji dogmatycznoprawnej i praktycznej 
pozwala stwierdzić, iż od dziesiątków lat standardowo powtarzana jest twardo 
pozytywistyczna opowieść o prawie jako zespole reguł ustanowionych w prze-
widzianym trybie lub uznawanych przez kompetentny organ państwa, zgodnie 
z przewidzianą procedurą” (Nowacki, Tobor, 2016, s. 112).

 Jednak upływ czasu, zmiany światopoglądowe, kulturowe, technolo-
giczne nie są obojętne dla prawa. Niewątpliwie także pandemia COVID-19 
wpływa na jego kształt. Stąd też publikacja jest próbą podjęcia rozważań 
nad sposobem stanowienia i stosowania prawa w tych ekstraordynaryjnych 
okolicznościach.
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Zakaz przemieszczania się

Już sam początek trwania pandemii dostarcza nam sporo materiału do 
analiz. Marzec 2020 to początek pierwszego lockdownu- sytuacji niewątpli-
wie szczególnej i trudnej nie tylko dla gospodarki kraju, ale i społeczeństwa. 
Jedną z dotkliwszych restrykcji był zakaz przemieszczania się wprowadzony 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24.03.2020 r. (Dz.U. 2020, poz.522). 
Zgodnie z art. 3a. pkt. 1 w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwiet-
nia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania 
się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się 
danej osoby w celu:

 1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub 
pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolni-
czej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym 
związanych; 

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami 
życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, 
tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128),  
a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną oso-
bą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz 
zakupu towarów i usług z tym związanych;

 3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz 
przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego,  
w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Zatem zabronione stało się przemieszczanie w ogóle, poza czteroma 
wspomnianymi wyżej wyjątkami. Rozporządzenie zostało wydane na podsta-
wie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234, poz.1570). 
Warto przypomnieć, iż polski system źródeł prawa został oparty na zasadzie 
hierarchiczności. Na samym szczycie znajduje się Konstytucja, następnie usta-
wy, równorzędne im ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia 
oraz akty prawa miejscowego. Hierarchiczność wymaga, by akty niższego rzę-
du były zgodne z tymi wyższego szczebla. Ponadto rozporządzenie, aby wy-
wołać skutki prawne, musi zostać wydane przez odpowiedni organ, na pod-
stawie oraz w granicach upoważnienia ustawowego. Swoją uwagę chciałabym 
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skupić szczególnie na ostatniej z przesłanek, a więc podstawie ustawowej 
rozporządzenia. Stąd też kluczowa staje się analiza wspomnianego art. 46 ust. 
4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z jego treścią w rozporządzeniach, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2 (rozporządzeniach wydawanych w stanie zagrożenia 
epidemicznego lub stanie epidemii), można ustanowić czasowe ograniczenie 
określonego sposobu przemieszczania się. Zestawiając ze sobą delegację usta-
wową zawartą w przywołanym wyżej przepisie z art. 3a rozporządzenia wyda-
nego na jej podstawie, skuteczność prawna owego aktu w omawianym zakre-
sie budzi spore wątpliwości. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi pozwala na ograniczenie konstytucyjnej wolności- 
swobody przemieszczania się, jedynie czasowo, a co ważniejsze ograniczenie to 
ma polegać na określeniu sposobu przemieszczania się. Z kolei rozporządzenie  
z 24.03.2020 r. zakazuje samego przemieszczania się (poza kilkoma wyjątka-
mi). Ustawa deleguje do określenia zasad, form, sposobów przemieszczania się, 
a więc do takiego działania, które pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak się 
przemieszczać. W omawianym rozporządzeniu skorzystano z tej możliwości 
w art. 3a pkt. 2, gdzie określono, iż w przypadku poruszania się pieszo jedno-
cześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od 
siebie; z kolei środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, 
w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Różnica między punktem pierwszym a drugim jest znacząca. Punkt 2 
faktycznie określa ograniczenia sposobu przemieszczania się. Trudno uznać, 
iż generalny zakaz przemieszczania się jest jedynie ograniczaniem sposobu 
przemieszczania się. Stąd też wniosek, iż w rozporządzeniu została przekro-
czona delegacja ustawowa, a w konsekwencji jest ono, w tym zakresie, nie-
zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997  
nr 78 poz. 483). Na tle tychże rozważań warto przywołać wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r. sygn. 
akt II SA/Op 219/20. Co prawda, dotyczył on zakazu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w czasie lockdownu, jednak zakaz ten został wydany w analo-
giczny sposób jak opisywany zakaz przemieszczenia się. Ponownie, ustawa daje 
możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji 
lub zakładów pracy, z kolei rozporządzenie całkowicie zakazało prowadzenia 
określonych działalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił nałożoną 
karę administracyjną uzasadniając, iż „żaden przepis upoważnień ustawowych 
zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawiera umocowania do określania  
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w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Rada Mi-
nistrów upoważniona była wyłącznie do wprowadzenia rozporządzeniem ogra-
niczeń w zakresie korzystania z wolności działalności gospodarczej. W tym 
więc zakresie kontrolowane rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia 
ustawowego, nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawne-
go treści nieznane ustawie, w tym przypadku wprowadza nieznany ustawie 
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii.” 

Wybory prezydenckie 2020

Chciałabym także poświecić uwagę zmianom legislacyjnym w obrębie 
procedury wyborczej, które miały miejsce w roku 2020 oraz zasygnalizować 
zagadnienia budzące wątpliwości. Początki pandemii przypadły na czas or-
ganizacji wyborów najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej,  
a mianowicie Prezydenta RP. Obowiązek, ale i prawo dokonania tego wybo-
ru, był przyczyną uchwalania ustawy z dnia 6.04.2020 roku o szczególnych 
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej zarządzonych w 2020 (Dz.U. 2020, poz. 827). Już na tle 
jej procedowania zainteresowanie budzi sam czas jej uchwalenia przez Sejm, 
gdyż wyniósł on jedynie 2 godziny 45 minut, przyjęto ją około godziny 4.20. 
Wczesna pora oraz szybkość procesu legislacyjnego niewątpliwie ważnej usta-
wy nasuwa pytanie o możliwość przygotowania pełnego, poprawnego projek-
tu oraz zapoznawania się z nim przez posłów. Ponadto zgodnie z art. 37 pkt. 
4 Regulaminu Sejmu (M.P. 1992 nr 26 poz. 185) pierwsze czytanie może się 
odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projek-
tu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej. W tym przypadku Sejm 
podjął taką decyzję, natomiast okoliczności jej powzięcia budziły kontrower-
sje. W pierwszym głosowaniu wniosek nie uzyskał większości, lecz z powodu 
zarzutów, co do jakości głosowania, zarządzono jego reasumpcję. Tym razem 
za wnioskiem opowiedziała się większość, jednak pomimo ponownie zgłasza-
nych zarzutów, co do jakości, nie zostały one uwzględnione. 

Kolejne zastrzeżenia wywołuje uzasadnienie projektu, które zgodnie  
z art. 36 pkt. 2 Regulaminu Sejmu powinno m.in.: przedstawiać przewidy-
wane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne; wskazywać źródła 
finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu pań-
stwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W uzasadnieniu pro-
jektu znajdujemy jedynie lapidarne stwierdzenie, iż ustawa wywołuje pozy-
tywne skutki społeczne i prawne. Ponadto stwierdzono w nim, iż ustawa nie 
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powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego (druk nr 328). Jednocześnie minister aktywów państwowych  
w swoich medialnych wypowiedziach przyznawał, iż koszty wyborów kore-
spondencyjnych zostaną pokryte z budżetu państwa. Natomiast 5 stycznia 
2021 Krajowe Biuro Wyborcze poinformowano za pośrednictwem Polskiej 
Akademii Prasowej (PAP, 2020), iż wypłaci ono rekompensatę za zrealizo-
wanie poleceń Prezesa Rady Ministrów w związku z przeprowadzeniem ma-
jowych wyborów prezydenckich. Poczta Polska otrzyma 53 mln 205 tys. zł,  
a Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych 3 mln 245 tys. zł. 

Kolejna wątpliwość pojawia się na tle charakteru projektu. Zakwalifiko-
wanie go jako projektu zmieniającego kodeks wymaga zastosowania specjalnej 
procedury jego uchwalania. Reguluje ją m.in. art. 89 pkt. 2 Regulaminu Sej-
mu, zgodnie z którym pierwsze czytanie projektu zmian kodeksu lub projektu 
zmian przepisów wprowadzających kodeks może się odbyć nie wcześniej niż 
czternastego dnia od doręczenia posłom druku projektu. Ostatecznie projekt 
nie został uznany za takowy, pomimo iż częściowo zawieszał on stosowanie 
kodeksu wyborczego, jednocześnie modyfikując w sposób znaczny procedurę 
wyborczą. Pojawia się zatem pytanie, czy dokonano prawidłowej oceny, skoro 
to nie tylko nazwa, ale i treść projektu decyduje o jego kwalifikacji jako zmie-
niający bądź nie przepisy kodeksu, a w tym przypadku wydaje się, iż zmiana 
ta miała miejsce.

Poważna wątpliwość pojawia się także na tle zagadnienia dopuszczalności 
zmian w prawie wyborczym na krótko przed aktem głosowania. Kwestią tą 
zajmował się już Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 28 paź-
dziernika 2009 r. , sygn. akt Kp 3/09 zaznaczał, iż „ważne zmiany w prawie 
wyborczym nie powinny być już dokonywane przez ustawodawcę z uwagi na 
respektowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, jak i praw pod-
miotowych wyborców. Okres ten wynosi co najmniej sześć miesięcy przed 
wyborami rozumianymi nie tylko jako akt głosowania, lecz także jako całość 
czynności objętych kalendarzem wyborczym. Okres ten liczy się do daty pod-
jęcia pierwszej czynności wyborczej, tj. do wydania postanowienia o zarządze-
niu danych wyborów”. W moim przekonaniu zmiany wprowadzone ustawą  
o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezy-
denta RP można uznać za ważne, istotne, a nie jedynie czysto techniczne, jak 
uzasadniano. Co prawda, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 listopada  
2006 r., sygn. akt K 31/06 dodaje, iż „ewentualne wyjątki od tak określone-
go wymiaru mogłyby wynikać jedynie z nadzwyczajnych okoliczności o cha-
rakterze obiektywnym”. Jednak należy jednocześnie zaznaczyć, iż mimo tych 
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wyjątkowych okoliczności wciąż obowiązujące pozostają zasady prawidłowej 
legislacji oraz standardy demokratycznego państwa prawa, a w przypadku 
omawianych zmian, jeszcze 6 maja (przypomnijmy, iż termin wyborów wy-
znaczony został na 10 maja) obywatele nie wiedzieli czy będą mogli zagło-
sować, a jeżeli tak, to w jakiej formie. Ponadto prawie do ostatnich chwili 
byli zapewniani, za pomocą medialnych przekazów, iż wybory odbędą się 
zgodnie z założeniami, mimo iż fizycznie (biorąc pod uwagę dostarczenie kart, 
utworzenie komisji wyborczych) nie było to możliwe. 

Zastrzeżenia budziła także realizacja przymiotników wyborczych, zwłasz-
cza powszechności i równości wyborów. Wątpliwa była możliwość dostar-
czenia pakietów wyborczych do wszystkich uprawnionych do głosowania, 
zwłaszcza obywateli polskich mieszkających za granicą. Warto zaznaczyć, iż 
ustawa została podpisana przez Prezydenta dopiero 8 maja 2020 roku. Po-
nadto nie można pominąć kwestii zwykłych pomyłek, a więc możliwość 
niedostarczenia pakietu wyborczego. Ustawa nie przyznawała obywatelowi 
uprawnień do upomnienia się o pakiet, zwrócenia uwagi, iż nie został mu on 
doręczony. Należy także wziąć pod uwagę pomyłki podczas pakowania pakie-
tów, szczególnie przy założeniu, iż wybory miały odbyć się 10 maja. Problem 
niekompletnych pakietów pojawiał się już w przypadku wcześniejszych wybo-
rów korespondencyjnych, kiedy miały jedynie formę uzupełniającą, a zatem 
kiedy ilość tych pakietów była znacząco mniejsza. Prawdopodobieństwo i licz-
ba tych błędów, w przypadku zastosowania głosowania korespondencyjnego 
jako jedynej formy, byłoby znaczne. Ponownie, obywatel, który otrzymałby 
niekompletny pakiet, nie miałby możliwości uwodnienia błędu i żądania wy-
dania kompletnego zestawu.

Kwestionowana była także równość wyborów. Jeżeli ktoś wszedłby  
w posiadanie więcej niż jednej karty wyborczej, doszłoby do sytuacji, w której 
jedna osoba dysponowałaby więcej niż jednym głosem. Kwestia ta szczególnie 
wybrzmiewa w przypadku zakładów karnych, domów pomocy społecznej, 
gdzie możliwość wpływu dyrektora, zwierzchnika placówki na głos poszcze-
gólnych osób, które znajdują się pod jego opieką, jest spora. Prawdopodobna 
byłaby także sytuacja, w której obywatel w swojej skrzynce na listy znalazłby 
np. 3 pakiety wyborcze z powodu zwykłej pomyłki, czy chociażby dlatego, iż 
w miejscu tym wedle spisu wyborców zamieszkiwać powinno trzech upraw-
nionych. Co więcej, w przypadku gdy ktoś dysponowałby więcej niż 1 kartą 
oraz danymi innych osób i użyłby ich, oddając więcej niż 1 głos, a osoba, któ-
rej danymi się posłużono, faktycznie zagłosowała, ale głos fałszywy wcześniej 
dotarłby do komisji i zostałby on odnotowany, to de facto osoba uprawniona 
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zostałaby pozbawiona głosu, gdyż niemożliwym byłoby zweryfikowanie, który 
głos został oddany przez właściwą osobę. Wobec tego, w ostatecznym rozra-
chunku, liczba obywateli, którzy zostaliby pozbawieni prawa wyboru, mogłaby 
być znaczna.

Na tle tylu wątpliwości odnośnie omawianej ustawy oraz naruszeń pro-
ceduralnych pojawiło się pytanie o jej skuteczność prawną. Odpowiedź ta ma 
dalekie konsekwencje prawne. Uwidacznia je przykład kart wyborczych. Czy 
karty przygotowywane do wyborów korespondencyjnych można uznawać za 
karty wyborcze? Ma to spore znaczenie chociażby w kwestii odpowiedzialności 
karnej obywateli, gdyż art. 248 kodeksu karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) 
stanowi, iż ten kto to w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskie-
go, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:

1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem upraw-
nionych lub wpisaniem nieuprawnionych,

2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydują-
cych lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo 
referendalnych,

3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne 
dokumenty wyborcze albo referendalne,

4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowa-
niu lub obliczaniu głosów,

5) odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzy-
staną kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania  
w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania,

6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli 
zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum -podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zatem, czy określenie wzoru karty wyborczej rozporządzeniem ministra, 
do wydania którego upoważnienie zostało zawarte w nieskutecznej ustawie  
(z powodu zaznaczonych wątpliwości i uchybień proceduralnych), pozwalało-
by uznać jej egzemplarz za kartę wyborczą, a w konsekwencji, czy jej uszko-
dzenie, zniszczenie pociągałoby odpowiedzialność karną? Warto zaznaczyć, 
iż uprawniony minister nie wydał rozporządzania, które określałoby wzór 
karty, pomimo iż je drukowano. Zatem wybiegając jeszcze dalej, uznając, 
iż wzorem obowiązującym karty do głosowania był wzór ustawiony przez 
PKW w dniu 24.02.2020 uchwałą nr 29/2020 PKW (M.P. 2020 poz. 251), 
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to czy działania ministra można uznać za podrabianie dokumentu (czyn za-
broniony w art. 270 kodeksu karnego)?

Ostatecznie jednak, jak wiemy, wybory 10 maja nie odbyły się. Jest to 
powód kolejnych dylematów prawnych. Czy Sąd Najwyższy może uznać wy-
bory za nieważne, w przypadku kiedy wybory w ogóle się nie odbyły, czy  
w takiej sytuacji można składać protesty wyborcze, czy Państwowa Komisja 
Wyborcza (dalej PKW) ma obowiązek przedstawienia sprawozdania z wybo-
rów, czy PKW może odwołać wybory? Konstytucja przewiduje możliwość 
przesunięcia terminu wyborów w przypadku stanów nadzwyczajnych, jednak 
nie odnosi się do możliwości odwołania wyborów. Czy możemy uznać to 
za lukę w prawie? W moim przekonaniu jest to celowy zabieg. Konstytucja 
uwzględnia nadzwyczajne okoliczności, w których nie da się przeprowadzić 
wyborów ze względu na brak możliwości spełnienia wymogów konstytucyj-
nych, standardów demokratycznego państwa prawa. Jest to sytuacja, w której 
obowiązuje stan nadzwyczajny. Nie przewiduje natomiast możliwości odwoła-
nia wyborów, gdyż pozostawienie takiego rozwiązania mogłoby stać się sposo-
bem na dowolne przesuwanie terminów wyborów, wedle uznania polityczne-
go. Zatem, wydaje się, iż Konstytucja nie dopuszcza sytuacji, w której wybory 
nie odbywają się w przewidzianych przez nią terminach przy braku wprowa-
dzenia stanu nadzwyczajnego. Pomimo tego wybory zostały przesunięte. Mar-
szałek Sejmu ponownie wyznaczył termin wyborów na dzień 28.06.2020 r. 
(Dz.U. 2020 poz. 988). Jednak ani art. 128 ust. 2 Konstytucji, ani art. 293 §2 
kodeksu wyborczego (Dz.U. 2020 poz. 1319) nie dawały ku temu podstawy 
prawnej. Art. 128 ust. 2 Konstytucji stanowi, iż wybory Prezydenta Rzeczy-
pospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż 
na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Marszałek Sejmu zrealizował swoje uprawnienie, 
wyznaczając termin wyborów na dzień 10.05.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 184). 
Z kolei zgodnie z art. 293 §2 kodeksu wyborczego Marszałek Sejmu ponow-
nie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Wspomniana uchwała 
może zostać wydana w przypadkach, gdy głosowanie miałoby być przepro-
wadzone tylko na jednego kandydata lub w przypadku braku kandydatów 
(art. 293 §1 i §3 kodeksu wyborczego). PKW 10.05.2020 r. wydała uchwałę 
nr 129/2020 (Dz.U. 2020 poz. 967) w sprawie stwierdzenia braku możli-
wości głosowania na kandydatów w wyborach, w której w §1 stwierdzono, 
że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  
10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. Ponadto  
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w §2 wskazano, iż fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym  
w art. 293 §3 kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze wzglę-
du na brak kandydatów. Wydawać by się mogło, iż art. 293 §1 i §3 kodeksu 
wyborczego wystarczająco jasno i precyzyjne określa dwie sytuacje, w których 
PKW może wydać wspomnianą uchwałę, a mianowicie zgłoszony został tylko 
jeden kandydat lub brak jest jakiegokolwiek kandydata. Wobec tego, na jakiej 
podstawie została wydana omawiana uchwała z 10 maja 2020 r.? Już sam jej 
tytuł sugeruje, iż mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją- brakiem moż-
liwości głosowania na kandydatów. Zatem z okolicznościami, w których z po-
wodów organizacyjnych, technicznych (zamknięte lokale wyborcze) obywatel 
nie ma możliwości oddania głosów na jednego z kandydatów, notabene na 
jednego z dziesięciu zgłoszonych kandydatów. Tym samym żadna z przesłanek 
z art. 293 §1 i §3 kodeksu wyborczego nie została spełniona. To brak kan-
dydatów powoduje niemożność głosowania, a nie odwrotnie. Nielogicznym 
jest uznanie, iż niemożność głosowania jest tożsama z brakiem kandydatów. 
Co więcej, art. 293 kodeksu wyborczego nie przyznaje kompetencji PKW do 
określenia skutków prawnych swoich uchwał. PKW może stwierdzić jedynie 
zaistniały fakt (zgłoszenie jednego kandydata lub żadnego). Zatem Marsza-
łek Sejmu nie miał kompetencji do ponownego wyznaczenia terminu wybo-
rów w świetle art. 128 Konstytucji oraz art.293 §1 i §3 kodeksu wyborczego. 
Ponadto warto zwrócić uwagę, iż także sama data wyborów nie jest zgodna  
z ramami określonymi w Konstytucji. Wybory powinny zostać zarządzone nie 
wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji 
urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej. Nietrudno zauważyć, iż czerwcowe 
wybory odbyły się dużo później niż 75 dni przed końcem kadencji Prezydenta 
RP, która upływała w sierpniu 2020 r.

Jednak mimo licznie zgłaszanych zastrzeżeń, wybory Prezydenta RP od-
były się 28.06.2020 r., a 3.08.2020 r. uchwałą Sądu Najwyższego, sygn. akt I 
NSW 5890/20, zostały uznane za ważne.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 658 ) nałożyło do odwołania obo-
wiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa. 
Ponownie, i w tym przypadku, kluczowa staje się kwestia delegacji ustawowej. 
Rozporządzenie powołuje się na art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy  
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z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi. Art. 46b pkt. 4 do 1.12.2020 r. brzmiał: (w rozporządzeniu, 
o którym mowa w art. 46a, można ustanowić) obowiązek poddania się bada-
niom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów 
przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. Zatem, nałożenie obowiąz-
ku zakrywana ust i nosa mogłoby objąć wyłącznie osoby chore i podejrzane  
o zachorowanie. Interpretując te pojęcia należy wspomnieć, iż art. 2 pkt. 
20 i 21 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  
u ludzi stanowi, że podejrzany o chorobę zakaźną oznacza osobę, u której wy-
stępują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach 
dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną; z kolei podejrzany  
o zakażenie osobę, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby za-
kaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika za-
kaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. Oznacza 
to, iż nie wystarczy sam stopień zakaźności choroby. Należy wziąć pod uwagę 
czynnik zakaźny i okoliczności, w jakich doszło do narażenia, a następnie do-
konać oceny in concreto, czy sytuacja uzasadnia podejrzenie zakażenia. Zbyt 
dalekie wydaje się uznanie, iż każdy człowiek jest osobą podejrzaną o zacho-
rowanie. Stanowisko to potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie z dnia 26.11.2020 r., sygn. akt VIII SA/Wa 491/20, 
w którym stwierdzono, iż „rozporządzenie- jako wydane na podstawie ściśle 
określonego upoważnienia ustawowego- nie może dowolnie modyfikować 
ani uzupełniać upoważnienia. Odstępstwa od treści upoważnienia nie mogą 
być usprawiedliwione względami praktycznymi ani potrzebami związanymi  
z rozstrzyganiem konkretnych problemów prawnych”.

Warto wspomnieć, iż brzmienie wspomnianego przepisu uległo zmianie 
poprzez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.12.2020 r. (Dz.U. 2020 
poz. 2132 ). W obecnym stanie prawnym art. 46b pkt. 4 stanowi, iż (w roz-
porządzeniu można ustanowić) obowiązek poddania się badaniom lekarskim 
przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; natomiast dodano pkt. 4a  
w brzmieniu: (w rozporządzeniu można ustanowić) obowiązek stosowania 
określonych środków profilaktycznych i zabiegów. Tym samym pierwotny 
przepis został rozdzielony na dwa punkty, a warunek dotyczący zachorowania 
bądź podejrzenia o zachorowanie został pozostawiony jedynie w przypadku 
badań lekarskich. Jednak, co istotniejsze dla powyższy rozważań, dodano do 
art. 46b pkt. 13 w brzmieniu: (w rozporządzeniu można ustanowić) nakaz 
zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiek-
tach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu. 
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Stąd też wniosek, iż dopiero na tej podstawie możliwym stało się nałożenie 
powszechnego obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich obywateli. 
Jednak nakaz ten powinien być odpowiednio uściślony przez wskazanie oko-
liczności, miejsca, obszaru, sposobu jego realizacji. Dlatego wciąż zastrzeżenia 
budzi nakaz noszenia maseczki w każdym miejscu publicznym, o każdej porze, 
bez względu na fakt przebywania w pobliżu innej osoby (np. w przypadku 
wieczornego spaceru po pustej alejce). 

Poczynione rozważania znajdują swe odzwierciedlenie w zapad-
łych w ostatnich miesiącach rozstrzygnięciach sądów, które uchylały kary 
administracyjne nakładane z powodu niestosowania się do nakazu zasłaniania 
ust i nosa (Postanowienie Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 11 grudnia 
2020 r., sygn. akt II W 1265/20, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r., sygn. akt VIII SA/Wa 491/20). 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim wyroku podkreślał, 
iż „każde rozporządzenie jest więc aktem prawnym wydawanym w celu wyko-
nywania ustawy oraz na podstawie udzielonych w niej upoważnień, co oznacza, 
że powinno być wydane na podstawie wyraźnego i szczegółowego upoważnie-
nia ustawy w zakresie określonym w upoważnieniu, a nadto musi być wydane 
w granicach udzielonego przez ustawodawcę upoważnienia, w celu wykona-
nia ustawy. Jednocześnie rozporządzenie nie może być sprzeczne z normami 
Konstytucji, aktem ustawodawczym, na podstawie którego zostało wydane,  
a także ze wszystkimi obowiązującymi aktami ustawodawczymi, które w spo-
sób bezpośredni regulują materie będące przedmiotem rozporządzenia”. Po-
nadto zaznaczono, iż art. 46a w związku z art. 46b pkt 4 ustawy o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pozwala na nałożenie 
obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków 
profilaktycznych i zabiegów jedynie na osoby chore i podejrzane o zachorowa-
nie. Tymczasem, uwzględniając właściwy sprawie stan prawny uregulowany 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 
697), obowiązek ten miał charakter powszechny, tym samym przekroczono 
ustawową delegację, co jest „równoznaczne z jego wydaniem [rozporządzenia] 
w tej części bez podstawy ustawowej, z kolei akt administracyjny wydany na 
podstawie takiego rozporządzenia musi być uznany za wydany z naruszeniem 
praw”.

Natomiast nieprzestrzeganie (poprawnie ustanowionego) obowiązku za-
słaniania ust i nosa może skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie na 
podstawie art. 116 §1a kodeksu wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 281), zgodnie 
z którym kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków 
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określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany. Zatem, oby-
watel, łamiący wprowadzony nakaz, może zostać ukarany mandatem w wy-
sokości do 500 zł bądź grzywną nałożoną przez sąd w wysokości do 5000 zł. 
Co jednak ważniejsze, na takiego obywatela Sanepid nie może nałożyć kary 
pieniężnej. Powodem tego jest (zakładając, iż obowiązek zostałby poprawnie 
ustanowiony) pominięcie nowego pkt. 13 art. 46b w art. 48a ustawy o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który stanowi 
podstawę nakładania przez Sanepid kar nawet do 30 tys. zł za niestosowanie 
się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub 
ograniczeń. Żaden z pięciu punktów art. 48a, w obecnym stanie prawnym, 
nie wymienia nowego pkt. 13 z art. 46b. Dlatego też Sanepid nie ma podsta-
wy prawnej do nakładania kar pieniężnych na obywateli, którzy nie stosują się 
do nakazu zasłaniania ust i nosa. 

Poruszając zagadnienie odpowiedzialności za wykroczenia nie sposób 
nie wspomnieć o projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania  
w sprawach o wykroczenia wniesionego dnia 8.01.2021 r. przez posłów partii 
Prawo i Sprawiedliwość (Druk nr 866). Projekt zakłada usunięcie art. 97 §2 
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który stanowi, iż spraw-
ca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Ponadto dodaje 
on art. 99a, stanowiący w §2, iż odwołujący się powinien wskazać zaskarżo-
ny mandat karny oraz czy zaskarża mandat co do winy, czy co do kary. Po-
nadto odwołanie powinno wskazywać wszystkie znane skarżącemu dowody 
na poparcie swoich twierdzeń. Co więcej, zgodnie z §5 ukarany nie może  
w postępowaniu sądowym powoływać innych dowodów, niż wskazane w §2  
w zdaniu drugim, chyba że dowód nie był mu znany w chwili wniesienia 
odwołania. Zatem, to obywatel będzie musiał udowadniać państwu swoją nie-
winność, a ponadto może posłużyć się tylko takimi dowodami, które wymie-
ni w odwołaniu. Co, wedle projektodawców, uzasadnia naruszenie porządku 
konstytucyjnego? „Impulsywny i nieprzemyślany [charakter odmowy przyję-
cia mandatu], a w konsekwencji powoduje [to] konieczność podjęcia szeregu 
czynności związanych z wytoczeniem oskarżenia w sprawie o wykroczenie”. 
Co więcej „w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności prze-
rzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby 
się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu. 
Ponadto proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składa-
nia dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materia-
łów sprawy”. Konkludując, funkcjonariusze, aby zmniejszyć ilość wniosków, 
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które muszą wystawić w przypadku odmowy mandatu (która zazwyczaj jest 
„impulsywna i nieprzemyślana”), będą decydować o winie obywatela (a więc  
o odpowiedzialności karnej), a jeżeli obywatel uważa inaczej, niech w odwo-
łaniu wskaże wszelkie dowody, potwierdzające jego rację (zatem teraz niech 
będzie rozsądny i nieimpulsywny) pod rygorem utraty prawa do ich powoły-
wania na dalszym etapie. 

Powracając jednak jeszcze do regulacji wspomnianej ustawy o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, chciałabym tak-
że zwrócić uwagę, iż w efekcie zmian legislacyjnych w akcie tym przez pe-
wien czas znajdowały się dwa przepisy o takim samym numerze- 48a- lecz 
o zupełnie innej treści. Wydawać by się mogło, iż jest to sytuacja, która nie 
może mieć miejsca, zakładając, iż prawo tworzy racjonalny, kompetentny pra-
wodawca. Jednak ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw  
w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystą-
pieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2112) w art.15 pkt. 7 stanowi, iż po 
art.48 dodaje się art.48a w brzmieniu: „Art. 48a. W przypadku ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik, o którym mowa 
w art.13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym, jednostki: 1) współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo 
Medyczne, o której mowa w art. 15 ust.1 pkt. 1–4tej ustawy, 2) podległej Mi-
nistrowi Obrony Narodowej– może pobierać materiał z górnych dróg odde-
chowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 
po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania 
materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, po-
twierdzonego zaświadczeniem.” W efekcie w ustawie znajdowały się dwa tak 
samo oznaczone przepisy, lecz o zupełnie innej treści. Stąd pytanie: który  
z nich obowiązuje, czy może obowiązują równolegle, a co ważniejsze, czy na 
podstawie tego z nich, który przewiduje kary pieniężne, można je nadal wy-
mierzać, mając na uwadze art. 7a kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168), stanowiący, iż jeżeli przedmiotem postępowa-
nia administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie 
lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do 
treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba 
że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na 
które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Dla interpretacji normy 
prawnej znaczenie ma także jej przyporządkowanie w konkretnym miejscu 
aktu, a więc także jej numeracja. Tego rodzaju błąd może powodować dale-
kie konsekwencje prawne, co też egzemplifikuje wskazane wyżej zagadnienie 
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dopuszczalności nałożenie kary administracyjnej. Niestety, w tej samej usta-
wie znalazła się jeszcze jedna „pomyłka”. Nie bez powodu została ona ogłoszo-
na dopiero 28.11.2020 r., a więc 25 dni po jej podpisaniu przez Prezydenta 
RP. W jej pierwotnym brzmieniu przyznawała dodatki w wysokości 100% 
wynagrodzenia tylko personelowi medycznemu skierowanemu przez wojewo-
dę do walki z epidemią. Jednak Sejm przyjął poprawkę Senatu, która objęła 
przepisem wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w le-
czenie COVID-19. Sejm, dostrzegając swój błąd, uchwalił nowelizację ustawy 
(Dz.U. 2020 poz.2113), jednak Senat wstrzymywał się z zajęciem wobec niej 
stanowiska. W tym czasie przyjęta ustawa została podpisana przez Prezydenta 
(3.11.2020 r.), jednak jej nie opublikowano. Celowe opóźnianie publikacji 
potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller, stwierdzając, iż „Senat wprowadził 
niejasne poprawki do tej ustawy. Niestety przez pomyłkę kilkunastu posłów 
podczas głosowań sejmowych poprawki zostały przyjęte. Oznaczałyby one, że 
poprzez nieścisłe przepisy należałoby rozszerzyć wynagrodzenia dodatkowe, 
przeznaczone dla osób na pierwszym froncie walki z COVIDEM, właściwie 
wszystkim osobom w służbie zdrowia, które potencjalnie, a nie faktycznie 
mogą być narażone na kontakt z koronawirusem” (Polskieradio24, 2020). 
Ustawa została ogłoszona 28.11.2020 r., także tego samego dnia ogłoszo-
no jej nowelizację, tym samym naprawiając „pomyłkę kilkunastu posłów”.  
Co ciekawe, pomimo iż ustawa prawie miesiąc czekała na publikację, nie do-
strzeżono w tym czasie wspomnianego błędu dotyczącego takiej samej nume-
racji dwóch różnych przepisów.

Lockdown 2.0

Poruszając tematykę lockdownu nie sposób chociażby nie wspomnieć  
o jego drugiej wersji, wprowadzonej w grudniu 2020 r., chociaż początkowo 
chętniej określanej jako narodowa kwarantanna. Ponownie pojawiają się pod-
noszone już, analogiczne zastrzeżenia np. do zakazu przemieszczania się osób 
poniżej 16 roku życia do godziny 16:00 od poniedziałku do piątku, zakazu or-
ganizowania zgromadzeń czy zakazu przemieszczania się w dniu 31.12.2020 
r. między godziną 19:00 a 6:00 dnia następnego. Jednak nie chciałabym 
powielać rozważań poczynionych w przypadku zakazu przemieszczania się 
ustanowionego w marcu 2020 r., lecz wolałabym zwrócić uwagę na sposób 
wprowadzenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.  
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316). W art. 26 stanowi 
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ono, iż od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. 
do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób 
przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu: 

1)wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywa-
nia działalności gospodarczej;

 2)zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami 
życia codziennego. 

Ponownie przekroczono delegację ustawową zawartą w art. 46 pkt. 4 
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
Jednak tym razem zainteresowanie budzi także samo brzmienie przepisu.  
W przypadku wprowadzenia zakazu przemieszczania się w marcu 2020 przepis 
został zredagowany poprzez użycie sformułowania „zakazuje się przemieszcza-
nia się”, w wersji grudniowej brzmi już on inaczej, a mianowicie „przemiesz-
czanie się jest możliwe wyłącznie w celu”. Może nieco łagodniejsze ujęcie za-
kazu nie wpływa na jego istotę i stopień ingerencji w jedną z konstytucyjnych 
wolności. Wobec tego, sugerując się wyłącznie brzmieniem rozporządzenia,  
w dniu 31.12.2020 r. od godziny 19:00 przemieszczanie stało się dowolne tyl-
ko w wymienionych celach. Jednak wątpliwości wywołały wypowiedzi Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, np. podczas konferencji prasowej 
w dniu 23.12.2020 r. Prezesa Rady Ministrów zaznaczał, iż „sformułowaliśmy 
ten postulat, zapis, dezyderat” (Wiadomości.Gazeta, 2020). Już tutaj zestawio-
ne zostały ze sobą przeciwstawne pojęcia: postulat- dezyderat. Z kolei 27 grud-
nia  Prezesa Rady Ministrów oświadczył, iż „my godziny policyjnej nie wdraża-
my. Aby ona mogła być zastosowana, to państwo w większości się orientujecie 
na pewno, że musielibyśmy za zgodą Pana Prezydenta oczywiście, za decyzją 
Pana Prezydenta wdrożyć stan wyjątkowy”. Dodając, iż „bardzo gorąco ape-
lujemy o nieprzemieszczanie się” (Konkret24, 2020). Efektem tych słów był 
medialny przekaz jakoby godzina policyjna została odwołana. Wywołało to 
spore zamieszanie, co spowodowało, iż obywatele nie wiedzieli już czy mogą 
tego dnia się przemieszczać, czy też nie. Sytuacji nie poprawiła wypowiedź 
szefa kancelarii Prezydenta RP Michała Dworczyka, który kilka godzin po 
konferencji premiera w „Faktach po Faktach" w TVN24 wyjaśniał, że Prezes 
Rady Ministrów wyraźnie powiedział: „nie wprowadzamy godziny policyjnej, 
bo nie wprowadzamy żadnego z trzech stanów nadzwyczajnych”. Dodając, iż 

„jest to rozporządzenie do którego musimy się stosować, nic nie wiem o tym, by 
było ono zmienione”. Natomiast rzecznik rządu Piotr Müller w Polsat News 
oznajmił, iż „mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami, w tym 
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wypadku zawodowymi, czy innymi ważnymi celami. (...) To nie jest godzina 
policyjna” (Konkret24, 2020). Warto zaznaczyć, iż w języku prawnym nie 
występuje pojęcie godziny policyjnej. Jest to określenie potoczne, używane 
także w języku prawniczym. Ma ono negatywne konotacje, gdyż przywołuje 
na myśl godzinę milicyjną wprowadzoną w stanie wojennym. Słownik języka 
polskiego PWN definiuje ją jako ustaloną przez władze godzinę, po której 
ludności cywilnej nie wolno znajdować się na ulicach (sjp.pwn., 2020). Zakaz 
wydany wspomnianym rozporządzeniem wydaje się spełniać jej przesłanki.

Konkluzja

Poczynione rozważania skłaniają do refleksji nad kondycją prawa  
w dobie pandemii. Odwołując się do tytułu tejże publikacji, „Prawo  
kontr(a) pandemia”, stwierdzam, iż prawo obecnie, w sporym stopniu, nie 
jest wykorzystywane jako jedno z narzędzi do zwalczania pandemii, lecz re-
lacja prawo a pandemia przybiera formę walki między utrzymaniem stan-
dardów prawa w demokratycznym państwie, a pandemią stosowaną jako 
wymówką do manipulacji przepisami prawa. Niestety prawo, jak do tej pory, 
starcie to przegrywa. Sedno moich rozważań ujęła prof. Ewa Łętowska pod-
czas wykładu wygłoszonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego (YouTube, 2019), posługując się określeniem etikettenschwindel, 
oznaczającym zamianę, podmianę etykiety. Jako przykład przywołała słowa 
prof. Witolda Zakrzewskiego, iż prawnikom się zdarza, że ponieważ regu-
lamin szkolny zabrania hałasowania w klasie, to dzikie wrzaski dochodzące  
z nich, nie są hałasem. Odnoszę wrażenie, iż jest to odzwierciedlenie obecne-
go sposobu stosowania prawa w Polsce. Przypominając: to nie jest godzina 
policyjna, ale w wyznaczonych godzinach zakazane jest przemieszczanie się 
pod rygorem wymierzania kar przez policję; to nie jest projekt zmieniający 
kodeks, tylko wprowadzający poprawki techniczne; niemożność głosowania 
jest tym samym co brak kandydatów; to nie jest zakaz przemieszczania się,  
a jedynie ograniczenie. W tak ekstraordynaryjnej sytuacji, jaką jest pandemia 
COVID-19, obywatele szczególnie potrzebują poczucia bezpieczeństwa, rów-
nież bezpieczeństwa prawnego. Tymczasem coraz wyraźniej krystalizuje się 
dualizm prawny. Profesorowie prawa spierają się czy Prezydenta RP został 
prawidłowy wybrany, czy rozporządzenie jest skuteczne, w jakiej konfigura-
cji osobowej możemy spotykać się przy wigilijnym stole. Analizując zagad-
nienia prawne, coraz częściej czyni się zastrzeżenia, iż wedle wartości kon-
stytucyjnych, zasad demokratycznego państwa prawa prawidłowe wydaje się 
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konkretne rozwiązanie, jednak praktyka stosowania prawa jest zupełnie inna. 
Poczynione analizy prowadzą do wniosków o przekroczeniu w rozporządze-
niach delegacji ustawowych lub brakach podstawy prawnej wymierzania kar 
administracyjnych (podobne wnioski są licznie przywoływane w dyskursie 
politycznym, prawnym), jednak mimo to kary są wymierzane i egzekwowane. 
Zgodnie z informacjami prasowymi z grudnia 2020 r. (Money, 2020) łączna 
kwota kar od początku pandemii wyniosła ponad 24 mln zł. 

Powracając do definicji prawa jako pozytywistycznej opowieści o prawie 
jako zespole reguł ustanowionych w przewidzianym trybie lub uznawanych 
przez kompetentny organ państwa, zgodnie z przewidzianą procedurą, wyda-
je się, iż prawo w dobie pandemii COVID-19 nie wypełnia jej przesłanek. 
Świadczą o tym chociażby przywoływane naruszenia proceduralne, np. przy 
uchwalaniu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów po-
wszechnych na Prezydenta RP, przyjmowanie poprawek „przez pomyłkę”, 
wprowadzanie dwóch przepisów o takiej samej numeracji i zupełnie różnej 
treści, ponadto zmienianie prawa karnego w tzw. ustawach antykryzysowych, 
dalekie ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności w drodze rozporządze-
nia, chaotyczne wprowadzanie dużej ilości przepisów (niektóre z nich obowią-
zywały tylko 1 dzień) (Facebook.dogmatykarnisty, 2020), a następnie częste 
ich nowelizacje. Jedyne kryterium jakie wydaje się spełniać, jest jego stanowie-
nie przez (kompetentny?) organ państwa. Jednak czy to wystarczy? Szczególnie  
w tak trudnych sytuacjach, dla kraju i społeczeństwa, nabierają znaczenia czyn-
niki poza proceduralne. Uważam, iż prawo to coś więcej niż zapisana kartka 
papieru. Prawo to pewne standardy, a z kolei standard to „pojęcie, które odno-
si się do wzorca zachowania, który to wzorzec u swej podstawy tworzy prawo  
w sensie jego tekstu” (Łętowska, str. 12). Rozważając nad rolą prawa i jego wy-
korzystywaniu w trakcie pandemii COVID-19 nie można pominąć praktyki 
jego stosowania. Tylko biorąc pod uwagę przepis prawa, a następnie zestawia-
jąc go z faktycznym sposobem jego realizacji, możemy ocenić stopień ochrony 
prawnej. Niestety, analizując prawo w dobie pandemii, patrząc nie tylko na 
przepis ale i realizację standardów, relacja prawo a pandemia przybiera postać 
walki: prawo kontra pandemia.

Jako konkluzja niech posłuży wypowiedź prof. Ewy Łętowskiej, która 
przywołała słowa Bismarcka jakoby ludzie nie powinni wiedzieć jak robi sie 
kiełbasę i prawo. Profesor Łętowska trafnie stwierdza, iż pomimo że wiele zro-
biono dla higienizacji produkcji kiełbas i prawa, to chyba my wciąż mieszkamy 
jednak na peryferiach (Konstytucyjny, 2020).
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Lockdown  
jako przyczyna pandemii 

przemocy domowej

Wstęp

Przemoc domowa, czy też rodzinna to zjawisko towarzyszące społeczeństwu 
niemalże od zawsze. Już w Starożytnym Rzymie ojcowie rodów mieli prawo 
do decydowania o życiu żon, dzieci, a nawet własnych matek. Przykładem na 
powyższe może być morderstwo matki oraz żony przez Cesarza Nerona. W 
kolejnych wiekach mimo rozwoju cywilizacji kwestia przemocy domowej była 
wciąż aktualna. Co więcej, w pewnych kręgach panowała praktyka zabijania 
swoich domowników w ramach wyznawanej religii. Przykładowo zgodnie z 
religią Islamu zabijano młode kobiety, zostawiając tylko pewną część tej płci 
aby mogła zadowalać mężczyzn i rodzić dzieci. Dodatkowo, kobiety miały 
gorszą sytuację materialną, gdyż wyznaczano im minimalną ilość pieniędzy. 
Miały również ograniczone możliwości kariery bądź w ogóle brak perspektyw 
na samorozwój ze względu na płeć. Co więcej, kobiety nie posiadały prawa 
podejmowania decyzji, musiały być posłuszne męskiej części rodziny [Piwko 
2018, s. 26-28]. Ze swojej bezwzględności wobec drugiego człowieka zasłynął 
król Anglii Henryk VIII Tudor. Za swych rządów został zapisany jako mąż 
ścinający żonom głowy.

Problem przemocy domowej nie jest stypizowany ze względu na płeć, jest 
bowiem powszechny dotykający także mężczyzn. 
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Definicja przemocy domowej

Przemoc domowa, tudzież rodzinna powszechnie jest rozumiana jako 
naruszenie nietykalności cielesnej, czyli zakłócenia «wolności osoby od fizycz-
nych oddziaływań na ciało ludzie oraz wolności od niepożądanych doznań» 
[Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2019 roku, III KK 110/18]. Jed-
nak katalog czynów stanowiących przemoc domową jest o wiele szerszy. Po-
wszechny Słownik Języka Polskiego nie ma zawartej sensu stricto definicji 
przemocy domowej, a jedynie samą przemoc, którą to określa jako «przewagę 
wykorzystywaną w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś 
na kimś; też: narzucona komuś bezprawnie władza» [PWN, 2021]. Zaś za 
definicją legalną, przemoc domowa to «jednorazowe albo powtarzające się 
umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób 
wymienionych w pkt 1[członek rodziny w rozumieniu art. 115 §11 kodeksu 
karnego, o czym niżej] , w szczególności narażające te osoby na niebezpie-
czeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność ciele-
sną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym 
lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą» [Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.]. Jest to de-
finicja legalna, ale definicje okres ́lające przemoc domowa ̨ z innych dziedzin 
nauki również zawierają elementy takie jak: działanie zamierzone, intencjo-
nalne, świadome; przewagę sił agresora; wywołanie cierpienia i szkody; działa-
nie skierowane przeciwko członkowi rodziny; działanie z intencją wyrządzenia 
komuś krzywdy, narzucenia tej osobie władzy, dokonanie bezprawnych czy-
nów, godzenia w czyjaś osobistą wolność, naruszenia praw i dóbr osobistych.

Następnie, zgodnie z Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej ustanowionej przez Radę Europy (potocz-
nie zwanej Konwencją Stambulską), przemoc domowa «oznacza wszelkie akty 
przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzające 
się w rodzinie lub gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub obec-
nymi małżonkami, lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara 
dzielą lub dzielili miejsce zamieszkania, czy nie» [Konwencja Rady Europy 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 
sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 961]. 
Ostatnią już definicją, którą przedstawię, a którą jednocześnoie uważam za 
najbardziej precyzyjną to definicja Światowej Organizacji Zdrowia (World 
Health Organization), która brzmi «celowe uz ̇ycie siły fizycznej, zagrażające 
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lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu, lub przeciwko grupie, lub 
społeczeństwu, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, 
fizyczne uszkodzenie i s ́mierć, bo ́l fizyczny, zaburzenie rozwoju lub deprawa-
cję» [WHO, 1996]. Należy zauważyć, że przywołane wyżej definicje prima 
facie wydają się tożsame, postaram się wykazać znaczące różnicę.

Rodzaje przemocy

Konwencja Stambulska określa osoby, wobec których można mówić 
o przemocy domowej, rodzinnej. Są to osoby, które są «w rodzinie lub 
gospodarstwie domowym, lub między byłymi, lub obecnymi małżonkami, lub 
partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą lub dzielili miejsce 
zamieszkania, czy nie» [Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 
11 maja 2011 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 961]. Przemoc domowa jest wyjątkowo, 
surowiej traktowana, zarówno w krajowym jak i międzynarodowym ustawo-
dawstwie, ponieważ jest ona szczególną formą przemocy, a jej wyjątkowość 
polega na podmiotach, wobec których jest ona stosowana – na osobach naj-
bliższych. Na gruncie prawa krajowego osoby najbliższe w rozumieniu art. 115 
§11 kodeksu karnego to «małżonek, wstępne, zstępne, rodzeństwo, powinowa-
ty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 
oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu» [Ustawa  
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. 
zm.]. Przez lata badań tego zjawiska wykształcił się podział aktów przemocy. 
Należy podkreślić, że żadna z nich nie jest mniej, czy bardziej ważna. Jednak 
dzięki tej systematyce można zauważyć jak wiele czynników składa się na prze-
moc. Najbardziej rozpoznaną formą ciemiężenia w społeczeństwie, jest prze-
moc fizyczna, która polega na naruszeniu nietykalności cielesnej ofiary. W ślad 
za art. 217 kodeksu karnego nietykalność cielesna to nic innego jak «o oddzia-
ływanie na ciało innej osoby, które nie jest przez nią akceptowane» [Ustawa  
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. 
zm.]. Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 2019 roku, nie-
tykalność osobistą należy rozumieć, jako przysługującą każdemu człowiekowi 
wolność «od fizycznych oddziaływań na ciało ludzkie oraz wolność od niepo-
żądanych doznań» [ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U.  
2020 r. poz. 1444 z późn. zm.]. Kolejnym rodzajem ciemiężenia jest przemoc 
psychiczna. Ta forma polega na naruszeniu godności osobistej. W Polskim 
prawie brak definicji powyższego terminu, jednakże w orzecznictwie przyjęto, 
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iż godność osobista to «własne wewnętrzne przekonanie danego człowieka  
o jego etycznym i moralnym nieposzlakowaniu oraz oczekiwanie czci wobec 
siebie rozumianej jako pozytywne nastawienie innych osób wobec niego ze 
względu na społeczne i osobiste wartości, które reprezentuje» [Wyrok SA  
w Krakowie z 15.11.2018 r., I ACa 1003/17]. Powszechnie nazywana jest ona 
zbrodnią doskonałą, gdyż jest trudna do udowodnienia. Przemoc psycholo-
giczna najczęściej przyjmuje postać manipulacji, groźby, szantażu, wyzywania, 
a także kontroli ze strony drugiej osoby. Przemoc seksualna zaś, polega na 
naruszeniu intymności w taki sposób, iż ofiara jest zmuszana do aktywno-
ści seksualnej wbrew swojej woli, a także, gdy osoba nie jest świadoma tego 
co się wokół niej dzieje. Niewątpliwie pierwszym skojarzeniem jest przestęp-
stwo gwałtu czy molestowania, jednak pod tym terminem krąg czynności jest 
znacznie szerszy. Na przykład przemoc seksualną także stanowi: stosowanie  
w rozmowie określeń o charakterze seksualnym w poniżający sposób, opu-
blikowanie w internecie intymnych nagrań lub zdjęć byłego partnera  
(tzw. revenge porn – pornozemsta), wymuszanie usług lub pieniędzy albo szan-
tażowanie upublicznieniem intymnych materiałów (tzw. sextortion) [Centrum 
Praw Kobiet, Przemoc seksualna]. Kolejnym rodzajem przemocy, a rzadko  
identyfikowanej przez społeczeństwo, to przemoc ekonomiczna. Opiera się 
ona na podległości finansowej lub ekonomicznej ofiary wobec sprawcy i prze-
jawia się między innymi odbieraniem renty, zmuszaniem do zmiany testamen-
tu czy przepisywania nieruchomości, pieniędzy czy innych dóbr [Sygit, 2017], 
a także: zakazywanie, utrudnianie ofierze wykonywania pracy, wydzielanie 
określonej kwoty pieniędzy, przedstawianie paragonów, dysponowanie pie-
niędzmi bez konsultacji przeważnie z partnerem/partnerką, odmowa podjęcia 
pracy lub łożenie na utrzymanie rodziny, a w tym niealimentacja [Centrum 
Praw Kobiet, przemoc ekonomiczna]. Ostatnim już rodzajem przemocy jest 
zaniedbanie. Mimo, że omawiane wyżej typy przemocy wskazywały na okre-
ślone zachowanie się osoby wobec drugiej, tenże rodzaj polega na bierności  
i zaniechaniu. Najczęściej towarzyszy ona przemocy ekonomicznej, przykła-
dowo: nie łożenie na utrzymanie, pozbawienie środków do przeżycia, takich 
jak jedzenie czy schronienie, a także brak pomocy w chorobie. 

Powyższa charakterystyka wskazuje jak wiele zachowań składa się na oma-
wianą przemoc domową. Wyliczone przykłady nie stanowią numerus clausus 
zachowań przemocowych. Wraz z rozwojem cywilizacji rodzaje ciemiężenia 
również się rozwijają, przykładowo w latach 80. XX wieku nikt nie spodzie-
wał się zjawiska jakim jest cyberprzemoc, która aktualnie jest powszechnym 
zjawiskiem. 



37

LOCKDOWN JAKO PRZYCZYNA PANDEMII PRZEMOCY DOMOWEJ

Regulacje prawa krajowego

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) w preambule stanowi, iż prze-
moc domowa godzi w podstawowe prawa człowieka, w tym w prawo do życia 
i zdrowia, a także poszanowanie godności osobistej. Co jednocześnie oznacza, 
że godzi w konstytucyjne gwarancje zawarte w artykułach odpowiednio: art. 
38, art. 68, art. 30. Preambuła tej ustawy wskazuje również, iż to na władzy 
publicznej ciąży obowiązek zapewnienia równego traktowania, a także posza-
nowania praw i wolności obywateli [Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.]. 
Do wypełniania powyższych obowiązków odpowiednie organy państwowe 
mają do wykorzystania różne instrumenty prawne, jednakże znajdujące swoje 
źródło w obrębie stanowienia i stosowania prawa. Ustawodawca w niniejszej 
ustawie w art. 3 gwarantuje ofierze dotkniętej przemocą domową nieodpłatną 
pomoc na szerokim obszarze, m. in. w sferze pomocy medycznej, psycholo-
gicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej, a także rodzinnej. Ponadto, zobowią-
zuje państwo do pomocy w interwencjach kryzysowych, ochronę przed spraw-
cą - poprzez prawne środki uniemożliwiające korzystania z mieszkania przez 
ofiarę i sprawcę jednocześnie, a także poprzez sądowe orzeczenie zakazujące 
kontaktowania się oprawcy z ofiarą oraz zbliżania się do niej. Kolejnym rodza-
jem pomocy państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom ciemiężonym 
w specjalistycznych ośrodkach wsparcia. Ostatnią już kategorią pomocy jest 
zapewnienie dostępu do lekarza w celu wykonania badań mających na celu 
wskazanie przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała na skutek przemocy w rodzinie, 
po czym wydanie zaświadczenia lekarskiego. Powyższe obowiązki państwo wy-
pełnia głównie poprzez organy administracji rządowej i jednostki samorządu 
terytorialnego, które to określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej, a także ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do ustawowych zadań woje-
wody w związku z przeciwdziałaniem przemocy domowej należy: 

- »opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, proce-
dur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związa-
nych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania;

- monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
- powoływanie i odwoływanie Wojewódzkiego Koordynatora Re-

alizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
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- monitorowanie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie przy pomocy Wojewódzkiego Koordynatora 
Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

- nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy  
i województwa;

- kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie 
umów z organami administracji rządowej i samorządowej» [Ustawa  
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie t.j.  
Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.].

Kolejnym organem, który jest ustawowo powołany do przeciwdziałania 
zjawisku przemocy domowej jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego, którym jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Tymi za-
daniami są: zlecanie i finansowanie wszelkich badań związanych z przemocą 
domową, prowadzenie działań, które mają promować wiedzę na temat przy-
czyn i skutków przemocy domowej, powoływanie i odwoływanie Krajowego 
Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie, monitorowanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, opracowanie i cykliczne wydawanie wytycznych szkoleń dotyczą-
cych przeciwdziałania przemocy rodzinnej, a także finansowanie programów 
zmierzających do jej przeciwdziałania. Prokurator Generalny jest zobligowany 
z mocy ustawy do opracowania i wydania wytycznych zasad postępowania 
prokuratury dotyczących hamowania działań przemocowych w rodzinie.

Nie tylko powyższe organy i instytucje mają obowiązek dokonania wszel-
kich działań aby zjawisko przemocy domowej zostało wyeliminowane. Usta-
wodawca wskazuje, iż organy te mają za zadanie współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, a także z kościołami, związkami wyznaniowymi w celu 
udzielenia pomocy ofiarom, wpływanie na sprawców oraz obliguje także do 
poszerzania wiedzy społeczeństwa w aspekcie przyczyn i skutków przemocy  
w rodzinie. W każdej gminie powoływany jest przez wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, zespół interdyscyplinarny. W jego składzie są przedstawiciele 
z różnych środowisk, m. in.: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. W składach tych komisji zasia-
dają kuratorzy sądowi, prokuratorzy, a na wniosek Żandarmerii Wojskowej 

- jej przedstawiciele. Celem zespołu to realizacja działań gminnego programu 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar, ze szczególnym na-
ciskiem na:

- «diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą  

w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą  

w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możli-

wościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc  

w rodzinie» [Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.].

 Podnoszony wcześniej Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie to program mający na celu zapewnienie ochrony, a przy tym 
udzielenie pomocy ofiarom przemocy domowej, działania korekcyjno - edu-
kacyjne skierowane do sprawców, zachowania zmierzające podnoszeniu świa-
domości odnoszących się do przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, a także 
promowanie tzw. bezstresowych metod wychowawczych, oraz popularyzację 
udzielania pomocy zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy domowej. 

Procedura Niebieskiej Karty «obejmuje ogół czynności podejmowanych 
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, 
oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnie-
nia przemocy w rodzinie »[Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.]. Pokrótce 
mówiąc Niebieska Karta, to procedura umożliwiająca powzięcie interwencji 
w domach dotkniętych przemocą (lub gdzie dopiero występuje jej podejrze-
nie) wykonywanej przez odpowiednie organy. Wszczynana jest ona na dwa 
sposoby, w pierwszym wariancie kiedy występuje sytuacja, gdy dany podmiot 
(także w toku czynności służbowych, czy też zawodowych) powziął podejrze-
nie występowania przemocy. Drugi sposób wszczęcia procedury odbywa się na 
wniosek [Spurek, 2019]. Wydaje się, że fenomenem omawianej procedury jest 
fakt, że ofiara nie musi się zgodzić na jej wszczęcie i przeprowadzenie. Na mocy 
art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 
roku, procedura Niebieskiej Karty jest koordynowana przez przedstawicieli 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych, Policję, oświatę i ochronę zdrowia. Podmioty 
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te działają na zasadzie współpracy. Celem tejże procedury jest stworzenie 
indywidualnego planu pomocy, który może polegać na wsparciu psycholo-
gicznym, a w tym zachęcenie do uczestniczenia w grupie wsparcia dla osób 
doświadczonych przemocą domową, powiadomienie sądu, a także stworze-
nie możliwości do wykonywania prac socjalnych. Meritum jednak polega na 
monitorowaniu środowiska przemocowego, a w tym na spotkaniach okreso-
wych z ofiarą i sprawcą. Zakończenie procedury, co do zasady następuje razem  
z ustaniem przemocy na podstawie domniemania, iż zjawisko przemocy już 
nie występuje, jednak nie oznacza to, iż podmioty przemocy nie mogą liczyć 
na wsparcie organów administracji publicznej.

Na gruncie prawa karnego, ustawodawca również zaostrzył sankcje wo-
bec sprawców przemocy domowej. Art. 217 kodeksu karnego brzmi:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad 
inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od 
sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze 
względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolno-
ści od lat 2 do 12» [Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.].

Należy zauważyć, że ustawodawca stypizował powyższą normę do prze-
mocy domowej, jednak nie wprost. Określenie “osoby najbliższe”, to takie  
w rozumieniu art. 115 §11, o którym mowa wyżej. Jednak wątpliwości może 
budzić zwrot “osoby pozostające we wspólnym pożyciu”. Powołując się na 
tzw. uchwałę “siódemkową” Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 roku 
przez osobę pozostającą we wspólnym należy rozumieć tę, która «pozostaje 
z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jed-
nocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne 
gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. "pozostawania 
we wspólnym pożyciu", jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego ro-
dzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób po-
zostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających 
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we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.» [Uchwała SN(7),  
I KZP 20/15]. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 sierpnia 1996 roku wskazuje, 
że zachowanie sprawcy powodujące ból fizyczny, tudzież cierpienia moralne 
winno być decydowane przez kryterium obiektywne, a nie subiektywne ofiary. 
W niniejszym wyroku Sąd Najwyższy również stwierdził, iż art. 217 kodeksu 
karnego nie może mieć zastosowania kiedy to ofiara nie odczuwa «poważnego 
bólu fizycznego» lub «cierpienia moralnego», a także kiedy między sprawcą,  
a ofiarą zachodzi wzajemne znęcanie się w myśl art. 207 kk [Wyrok SN,  
WR 102/96].

Regulacje prawa międzynarodowego i unijnego

Głównym aktem prawnym na kanwie prawa międzynarodowego odno-
szącego się do przemocy domowej jest Konwencja Rady Europy o zapobiega-
niu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzona  
w Stambule dnia 11 maja 2011 roku, zwaną także Konwencja Stambulską.  
Jak sama nazwa wskazuje ideą Konwencji jest przeciwdziałanie wszelkim for-
mom przemocy wobec kobiet, a także przemocy domowej. Jest to konwencja 
sporządzona przez Radę Europy, którą Polska późno ratyfikowała, ponieważ 
dopiero w 2015 roku. Niestety Polska wciąż nie zrealizowała wszystkich po-
stulatów konwencji. Niezależna organizacja, która monitoruje wdrażanie Kon-
wencji w krajach, które ją ratyfikowały to GREVIO (ang. Group of Experts on 
Action against Violence against Women and Domestic Violence). W znacznej 
mierze Konwencja poświęca swoją uwagę przemocy wobec kobiet, ale nale-
ży podkreślić, że również mężczyźni są ofiarami przemocy domowej, o czym 
wspomina art. 2 konwencji wskazując, iż to właśnie kobiety najczęściej są ofia-
rami przemocy domowej w stopniu nieproporcjonalnym do mężczyzn, jed-
nakże konwencja obliguje państwa - strony aby miała zastosowanie do wszyst-
kich osób będących ofiarami przemocy domowej [Konwencja Rady Europy 
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 
sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 961]. 
Konwencja realizuje swoje idee poprzez szerzenie zasady równości płci jako 
gwaranta zapobiegania przemocy domowej, i tym samym wobec kobiet. Pań-
stwa - strony mają obowiązek przyjęcia środków ustawodawczych i innych aby 
to promować i chronić prawa do życia wolnego od przemocy w sferze publicz-
nej i prywatnej wszystkich ludzi. Strony w ramach potępienia wszelkich form 
dyskryminacji mają przyjąć konieczne środki ustawodawcze, w szczególności 
poprzez wpisanie do krajowych ustaw zasadniczych, zasady równości kobiet  
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i mężczyzn wraz z zastosowaniem powszechnej praktyki, a także ustanowie-
nie sankcji w przypadku zakazu dyskryminacji kobiet. Strony mają również 
obowiązek uchylenia norm prawnych, które wskazują na dyskryminację ko-
biet [Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 961]. Konwencja Stambulska przede wszystkim ustana-
wia szereg obowiązków w zakresie zapobiegania przemocy domowej, wskazuje 
na sposoby ochrony i metody wsparcia jej ofiarom. Co ważne, Konwencja 
wskazuje, że przemoc domowa to nie zjawisko prywatne, lecz publiczne -  
i to właśnie leży w kompetencjach państwa, aby nie tylko przeciwdziałać temu 
zjawisku, ale także jemu zapobiegać. Niepokojącą informacją jest próba wy-
powiedzenia Konwencji Stambulskiej przez Polskę. Powodem ma być «narzu-
canie jakichkolwiek treści ideologicznych niezgodnych z konstytucją» [Dzien-
nik Gazeta Prawna, 2020]. Niniejsze narzucenia miałyby polegać na zapisach 
w konwencji o: płci biologicznej, płci społeczno-kulturowej, a także norma 
stanowiąca, iż przemoc nie może być usprawiedliwiona względami kullturo-
wymi, religijnymi i tradycyjnymi [Dziennik Gazeta Prawna, 2020]. 

W rozważaniach o przemocy domowej, nie można pominąć instytucji, 
którą jest Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPCz), który stoi na 
czele przestrzegania praw człowieka. ETPCz to sąd międzynarodowy, który 
rozpoznaje skargi obywateli wobec państwa, w zakresie naruszeń konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także protokołach 
do niej zawartych. Niestety przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym 
i wszechobecnym, występuje w każdych kulturach i sferach życia. Poniżej 
przedstawiony zostanie stan faktyczny z uzasadnieniem ETPCz skargi wnie-
sionej przez obywatelkę Republiki Włoskiej (skarga nr 41237/14). Mąż skar-
żącej był uzależniony od alkoholu. Po jego spożyciu zastosował wobec niej  
i 10-letniej córki przemoc fizyczną, po czym skarżąca wezwała na interwencję 
policję. Niestety, po jej przybyciu mężczyzny nie było w lokum, a funkcjona-
riusze sporządzili notatkę, w której wyszczególnili, iż kobieta została pobita, 
ugryziona w twarz i nogę oraz miała siniaki na ciele, a także, iż córka ma śla-
dy pobicia. W dalszych czynnościach okazało się, iż córka stanęła w obronie 
matki. Skarżąca również została poinformowana o jej prawach, po czym udały 
się na oddział pogotowia ratunkowego. Jak wskazywała skarżąca - nie została 
ona poinformowana o tym, iż ma prawo do złożenia zawiadomienia o prze-
stępstwie, albo chociaż skontaktowania się z ośrodkiem dla kobiet będących 
ofiarami przemocy, co więcej po udaniu się na oddział pogotowia ratunkowe-
go, zrezygnowała z badań po trzy godzinnym oczekiwaniu w kolejce i wróciła 
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do domu. Po niniejszej napaści skarżąca ukryła się w swojej piwnicy spędzając 
tam noc. Po 2 miesiącach od pierwszego aktu przemocy, mąż zadzwonił do 
skarżącej grożąc jej, a ta w obawie napaści wyszła z domu. Gdy po pewnym 
czasie wróciła do niego, dostrzegła, iż drzwi od piwnicy zostały wyważone, po 
czym zadzwoniła do przyjaciółki czy może u niej przenocować, jednak ona nie 
odbierała telefonu. Po powrocie do piwnicy mąż zaatakował ją nożem zmu-
szając do odbycia stosunku seksualnego wraz z jego znajomymi. Skarżąca z na-
dzieją, iż jak wyjdzie na zewnątrz to ktoś jej pomoże i podążyła za mężem. Już 
na ulicy zwróciła się o pomoc do patrolu policji. Skarżąca powiedziała, iż mąż 
jej groził i używał przemocy, jednakże funkcjonariusze jedynie wylegitymowali 
jej męża i powiedzieli, aby to mąż nie zbliżał się do skarżącej. Dostał on rów-
nież mandat za posiadanie broni. Gdy małżonkowie wrócili do domu, skarżąca 
wezwała pogotowie ratunkowe, po czym została zabrana do szpitala. Lekarze 
stwierdzili urazowe uszkodzenie mózgu, obrażenie na głowie, otarcia naskórka 
na ciele, siniaka na klatce piersiowej - jednocześnie stwierdzając, iż rany zagoją 
się w ciągu siedmiu dni. W tym momencie, rząd zakwestionował stan faktycz-
ny podany przez skarżącą, wskazując, iż podczas sporządzania notatki przez 
funkcjonariuszy policji zeznała, że została uderzona w twarz, zaś mąż oddał nóż 
policji i dostał mandat za posiadanie niedozwolonej broni, po czym skarżąca 
oznajmiła, iż chce jechać do szpitala w związku z pobiciem, po czym udała się 
do szpitala, a mąż poszedł do domu. Wracając do wersji skarżącej, w szpitalu 
ze względu na jej pobicie została przesłuchana przez pracownika socjalnego, 
w którym poinformowała, iż nie chce wrócić do domu. Z pomocą przyszło 
stowarzyszenie na rzecz ochrony kobiet będących ofiarami przemocy domo-
wej IOTUNOIOVOI. Rzeczy skarżącej z domu zostały zabrane przez policję 
i przewodniczącego stowarzyszenia. Już od następnego dnia skarżąca zaczęła 
otrzymywać telefony i wiadomości z obraźliwą treścią od męża. Złożyła ona 
zawiadomienie o przestępstwie zarzucając mężowi spowodowanie uszczerbku 
na zdrowiu, znęcanie się i groźby. Zgłosiła się do organów administracji pu-
blicznej o ochronę dla niej i jej dwojga dzieci oraz wystąpiła o zakaz zbliżenia. 
Zostało wszczęte postępowanie wobec męża skarżącej. Kierownik ds. socjal-
nych poinformował stowarzyszenie, iż brak jest środków finansowych aby da-
lej utrzymywać skarżącą i jej dzieci, po czym zobowiązał IOTUNOIOVOI do 
znalezienia innego zakwaterowania. Skarżąca opuściła stowarzyszenie, śpiąc na 
ulicy, zaś później u znajomej. Znalazła pracę, co umożliwiło jej wynajęcie lo-
kum. Jednak mąż w dalszym ciągu próbował wpłynąć na nią aby wycofała swo-
je zawiadomienie. Przez pół roku nie zostały przeprowadzone żadne czynności. 
Następnie prokurator zlecił policji ponowne przeprowadzenie dochodzenia.  
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Po upływie miesiąca skarżąca została przesłuchana po raz pierwszy przez po-
licję, zmieniając na łagodniejsze swoje zeznania - po czym przyznała się, iż 
zmieniła swoje wyjaśnienia pod wpływem presji męża. W drodze postano-
wienia sędzia umorzył postępowanie przygotowawcze, uzasadniając, iż prze-
bieg zdarzeń jest rozbieżny, zaś zarzut znęcania się jest bezprawny, ponieważ 
skarżąca zgłosiła tylko jeden incydent, co wyklucza przesłankę powtarzalności 
zachowania znęcania się. Po 3 miesiącach od wydania tego postanowienia 
skarżąca wezwała policję. Powodem była kłótnia z mężem, policjanci zanoto-
wali budzący niepokój rzeczy, takie jak wyłamane drzwi od sypialni, a na pod-
łodze stało wiele butelek po napojach alkoholowych. Okazało się, że skarżąca 
zadzwoniła po funkcjonariuszy, ponieważ jej mąż był nietrzeźwy i jej zdaniem 
potrzebował lekarza. Męża skarżącej przewieziono do szpitala, a w nocy zaś zo-
stał wypisany. O godzinie 5 rano przyszedł do mieszkania wraz z 12-centyme-
trowym nożem w celu ugodzenia nim żony. Syn skarżącej chciał go zatrzymać, 
w wyniku czego został trzykrotnie ugodzony nożem, a następstwem tego była 
śmierć chłopca. Skarżąca uciekła, jednak mąż ją dogonił godząc kilkukrotnie 
w klatkę piersiową. Po wyczerpaniu drogi sądowej krajowej, kobieta wniosła 
skargę do ETPCz. ETPCz stwierdził, iż zaszło naruszenie art. 2 Konwencji 
(prawo do życia) w związku z zabójstwem syna oraz usiłowaniem zabójstwa 
skarżącej, a także art. 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) po-
przez naruszenie przez państwo obowiązku ochrony. ETPCz zarzucił Republi-
ce Włoskiej, iż nie dołożyła należytej staranności ochrony matki i dzieci przed 
przemocą ojca [HUDOC, sprawa Talpis przeciwko Włochom]. 

Lockdown, jako przyczyna pandemii przemocy

Moment ogłoszenia pierwszego Lockdownu przez władze był dla niektó-
rych wyrokiem. Była to chwila, kiedy wiele osób zostało zamkniętych ze swo-
imi oprawcami bez możliwości wyjścia z domu i odpoczynku od ciemiężenia. 
Tym odpoczynkiem dla wielu osób była praca, czy szkoła. Niejednokrotnie 
to właśnie lockdown spowodował przemoc w domu przez czynniki takie jak, 
stres, niepewność dalszego zatrudnienia i obawy o przyszłość. Lockdown przy-
służył się oprawcom w ten sposób, że czuli się oni bezkarni - przecież ofiary 
były cały czas w domu. Poprzez kontrolę sprawców ich ofiary nie mogły uzy-
skać pomocy. Podczas lockdownu odnotowano większą ilość spożywanego 
alkoholu, co też często wiązało się z przypadkami stosowania przemocy. 

Analizując raport procedury Niebieskiej Karty polskiej policji z 2020 roku, 
policja wypełniła 72 601 formularzy “Niebieska Karta” [Statystyka Policji]. 
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Policja odnotowała 164 065 przypadków świadczących o przemocy domowej, 
w tym 57 760 przypadków przemocy fizycznej, 81 344 przypadków przemocy 
psychicznej, 1 163 przypadków przemocy seksualnej, 1 813 przypadków prze-
mocy ekonomicznej i 21 985 przypadków innego rodzaju ciemiężenia. Powyż-
sze dane świadczą o spadku przemocy domowej w porównaniu z rokiem 2019 
(74 313 przypadków, zaś w 2018 roku 73 153) co powinno być pocieszające, 
jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w marcu kiedy to zaczął się lockdown, liczba 
interwencji gwałtownie wzrosła. W lutym 2020 roku policja przeprowadziła 
prawie 27 tysięcy interwencji domowych, a funkcjonariusze wypełnili 5 733 
niebieskich kart. W marcu opiewającym w kwarantannę̨, Policja przeprowadziła 
już 32 615 interwencji, w trakcie których wypełniono 5 438 niebieskich kart.  
W kwietniu interwencji było 35 680 i wypełniono 5 778 niebieskich kart.  
W kolejnym miesiącu liczba interwencji zmalała do prawie 34 tysięcy, to jed-
nak dokumentów potwierdzających problem z przemocą ̨ domowa ̨ wypełniono 
6 454. Wzrost miedzy samym miesiącem lutym, a marcem jest kolosalna,  
a tendencja niestety z miesiąca na miesiąc rosła. Należy mieć na względzie 
przykry fakt, iż nie każda ofiara sięga po pomoc w postaci interwencji organów 
państwowych. Wiele osób ucieka do znajomych nie chcąc informować policji 
o sytuacji przemocowej, albo zostaje ze sprawcą bojąc się kogokolwiek infor-
mować, albo też wykształca w sobie syndrom ofiary. 

Jak wskazuje HumanDoc wzrost przemocy domowej z 30% do 50% od-
notowały takie kraje jak: Francja, Wielka Brytania, Chiny, Australia, Hiszpa-
nia czy Nowa Zelandia. Przykładowo, hiszpański odpowiednik polskiej poli-
cji odnotował w ciągu pierwszego miesiąca 83 tysiące zgłoszeń́, a aż̇ połowa  
z nich dotyczyła osób, które wcześniej nie zgłaszały przestępstwa. Co więcej, 
rok wcześniej w tym samym okresie było o 26% mniej interwencji w spra-
wie przemocy domowej. Kolejno, we Francji już po siedmiu dniach statystyki 
dotyczące przemocy domowej wzrosły o 32% [HumanDoc]. Sekretarz Ge-
neralny ONZ apelował, aby państwa podczas lockdownu zapewniły ofiarom 
dostęp do pomocy, podnosząc, iż «pokój to nie tylko brak wojny» [Gazeta 
wyborcza, ONZ: Przymusowa izolacja powoduje wzrost przemocy domowej. We 
Francji i Hiszpani pomagają apteki, 2020]. Ivan Simonović wskazywał na po-
czątku lockdownu, iż skala przemocy domowej wzrośnie i już oświadczał, że 
takie są doniesienia policji i operatorów linii oferujących pomoc ofiarom cie-
mięrzenia. Podkreślał również, że z raportu ONZ wynika, iż co trzecia kobieta 
na świecie doświadcza przemocy domowej, a skala zjawiska w czasie lockdow-
nu może być większa. W wielu krajach, jak np. we Francji czy w Hiszpanii,  
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powstała nieoficjalna procedura, która miała na celu “cichą pomoc” [Gazeta 
Wyborcza, 2020]. Klient apteki wypowiadając pewne hasło (np. w Hiszpanii 
to była “maska 19”) dawał do zrozumienia farmaceucie, iż doświadcza prze-
mocy domowej, po czym apteka informowała odpowiednie organy.

Stanowisko w związku ze wzrostem przemocy domowej zajął również 
Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim apelu starał się wskazać wyjście  
z sytuacji przemocy domowej oraz uświadomić, iż nikt nie ma prawa naruszać 
praw drugiego człowieka. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współ-
pracy z Fundacją Feminoteka, Centrum Praw Kobiet oraz Niebieskiej Linii 
opracowało “Plan Awaryjny”, który ma na celu przygotowanie osoby, która 
miałaby doznać ciemiężenia. W niniejszym planie można znaleźć elementy 
wskazujące kiedy przemoc może nastąpić, wskazanie jak przygotować dzie-
ci, gdyby nastąpiła sytuacja przemocowa, wskazówki dotyczące bezpiecznego 
miejsca pobytu, listę rzeczy potrzebnych oraz inne wskazówki, które umożli-
wiają skorzystanie z pomocy. 

Nie tylko powyższe instytucje starały się pomóc osobom doznających 
przemocy. Kiedy cały świat został „zamknięty” wiele osób prywatnych roz-
wieszało plakaty z numerem telefonu, pod który mogą się zgłosić osoby  
w niebezpieczeństwie.

Wnioski

Analizując zjawisko przemocy domowej, należy dostrzec różnorodność 
definicji tego terminu. De lege ferenda, czy definicja prawa wewnętrznego nie 
powinna być zbliżona do definicji, którą ustanowiła Światowa Organizacja 
Zdrowia, w której to podkreślono, iż zjawisko przemocy domowej jest wielo-
płaszczyznowe i dotyczy nie tylko osób spośród kręgu faktycznego domostwa. 
Prawo krajowe otacza szeroką opieką nie tylko ofiarę, ale stara się również po-
móc sprawcy. Sprawca również potrzebuje pomocy, chociażby aby naprawić 
swoje zachowanie. Akty przemocowe często są powodowane uzależnieniami 
albo innymi zaburzeniami na tle psychicznym. Poprzez działania fundacji, czy 
stowarzyszeń takich jak Centrum Praw Kobiet, Fundacja Feminoteka czy też 
Fundacja Dziewuchy Dziewuchom wiedza dotycząca przemocy domowej jest 
poszerzana poprzez działania m. in. na social mediach. Poprzez brak szerze-
nia wiedzy wśród społeczeństwa o przemocy domowej, wiele osób wstydzi 
się, że to ich dotknęło. Często wydaje im się, że przemoc domowa dotyczy 
tylko środowisk patologicznych, jednakże występuje ona w każdych grupach 
społecznych - o czym należy głośno mówić. Warto po raz kolejny podkreślić, 
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iż przemoc domowa nie dotyka tylko kobiet, ale również mężczyzn, co war-
to upowszechniać. Działania Państwa podczas lockdownu sprowadziły się do 
chęci wypowiedzenia tzw. Konwencji Stambulskiej, co jednak obiektywnie 
rzecz biorąc, nie świadczy o heroicznym działaniu państwa na rzecz walki  
z przemocą domową. Konwencja Stambulska jest również nazywana kon-
wencją antyprzemocową, jeżeli Polska wykona swój plan, może to świadczyć  
o zielonym świetle dla przemocy. Przywołany stan faktyczny oraz wyrok Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka miał wskazać, jak cenne jest zachowanie  
i czujność osób mieszkających wokół nas, czy nam bliskich - kiedy to organy 
nie wykazują się zainteresowaniem osób wobec, których stosowana jest prze-
moc. Jak wiele w mediach słyszy się o tym, iż w bloku ktoś katowała dru-
gą osobę, aż finalnie ofiara zmarła, bo sąsiedzi nie zgłosili sytuacji na poli-
cję, bo nie chcieli się wtrącać, albo nie czuli się po prostu zobowiązani? Czas 
lockdownu wystawił na próbę wszystkich. Jednak najbardziej dotknął domy 
przemocowe. Jak wskazuje Wan Fei, założyciel fundacji antyprzemocowej w 
Chinach, podczas lockdownu, liczba przypadków zgłaszania przemocy domo-
wej została podwojona [Okopress, 2020]. W świetle powyższych stwierdzeń 
można przyjąć, że tzw. lockdown, jest przyczyną pandemii przemocy domowej  
w ujęciu globalnym. Dobrą wiadomością jest to, że czas zamknięcia w domu 
wystawił na próbę też nas, jako społeczeństwo. Wywieszane plakaty z nume-
rami telefonów, pod które można zadzwonić w razie niebezpiecznych sytuacji 
w miejscach publicznych, na blokach przez osoby prywatne wskazuje, że dalej, 
jako ludzie, mamy w sobie empatię. 
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Prawo do rzetelnego procesu 
karnego w dobie pandemii

Wybuch pandemii wirusa SARS-COV-2 w marcu 2020 r. zmienił życie 
ludzi na całym świecie. Stał się wyzwaniem w każdym aspekcie życia, dotknął 
nawet wymiar sprawiedliwości. Ustawodawca uchwalił nowe ustawy, znowe-
lizował obowiązujące wcześniej akty prawne, wobec czego pojawił się szereg 
wątpliwości dotyczących m.in. przestrzegania naczelnych zasad polskiego po-
stępowania karnego. 

Prawo do rzetelnego procesu karnego jest fundamentalnym prawem każ-
dego człowieka w demokratycznym państwie prawa. Formuła ta kryje szeroki 
katalog zasad, jakie winne być zawsze respektowane przez wymiar sprawiedli-
wości. Rzetelność postępowania karnego jest bowiem jednym z gwarantów 
praworządności państwa oraz ochrony wszelkich praw i wolności każdej jed-
nostki. Państwo Polskie, co stanowi art. 45 Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-
skiej, gwarantuje to prawo1. Jednak katalog zasad składający się na dyrektywę 
rzetelnego procesu jest dosyć szeroki. Zgodnie z główną zasadą rzetelnego pro-
cesu karnego, organ procesowy powinien prowadzić postępowanie rzetelnie,  
z poszanowaniem godności uczestników procesu i w rozsądnym terminie2.  
Pojęcie rzetelności ma wpływ na całokszałt postępowania karnego, które uzu-
pełniają inne, szczegółowe zasady.

Do ogólnych zasad składających się na rzetelność procesu należy przede 
wszystkim jawność rozpraw sądowych, co wynika expressis verbis z art. 355 
Kodeksu postępowania karnego.3 Jawność rozpraw oraz publiczne ogłaszanie 

1   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 114, 
poz. 946); dalej jako: Konstytucja.
2  Waltoś i Hofmański 2018, s.335.
3  Ustawa Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1458); 
dalej jako: k.p.k.
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wyroku, ma służyć kontroli społecznej, która powstrzymuje przed lekceważe-
niem norm prawnych uczestników procesu oraz skłania do większej dbałości 
całego przebiegu postepowania. Oprócz gwarancji jawności procesu, w której 
obywatele mogą uczestniczyć, ma ona również budować zaufanie publiczne 
do sądownictwa. Nadto, pełni funkcję edukacji prawnej społeczeństwa oraz 
prewencję zachowań sprzecznych z obowiązującym prawem. Zasada ta nie 
tylko wynika z k.p.k., ale i z innych aktów prawnych. Została wyrażona m.in 
w art. 42 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych4 oraz w art. 47 Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02).5 Przez jawność rozprawy 
należy rozumieć nieograniczoną liczbę osób do obecności przy czynnościach  
i prawo do rozpowszechniania wiadomości o przebiegu i wynikach6, czyli  pu-
bliczność uczestniczącą w trakcie rozprawy oraz uczestnictwo przedstawicieli 
mediów i prasy. Zasada ta nie dotyczy jednak całej rozprawy, bowiem zgodnie 
z dyspozycją art. 108 § 1 k.p.k. przebieg narady i głosowanie nad orzeczeniem 
są bezwzględnie tajne. Ponadto, zgodnie z art. 95b k.p.k. niejawne są posie-
dzenia. Jedynie Konstytucja w art. 45 ust.  2, tak jak i art. 360 k.p.k. wska-
zuje na przesłanki, dzięki którym może zostać wyłączona jawność rozpraw.  
Do tych przyczyn można przede wszystkim zaliczyć: moralność, naruszenie 
ważnego interesu prywatnego, wywołanie zakłócenia spokoju publicznego, 
ujawnienie okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powin-
ny być zachowane w tajemnicy. Mimo, że te pojęcia są niedookreślone, to 
z pewnością pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie wpisuje się w żadną z tych 
przesłanek wyłączenia rozprawy. 

Jednak ani Konstytucja, ani żadna inna ustawa nie zezwala na ogra-
niczenie jawności rozpraw ze względu na stan epidemii, również żaden akt 
prawny nie daje takiego uprawienia, nawet prezesom sądów7. Przedmiotowe 
ograniczenie dostępu do rozpraw, wynikło z zalecenia Ministerstwa Sprawie-
dliwości8, do którego prezesi się zastosowali. Prezesi sądów prócz ogranicze-
nia jawności rozpraw, zarządzili ograniczenia także w dostępie do budynków 

4  Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 
2072).
5  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02) z dnia 26 października 2012 
r. (Dz. Urz.UE.C Nr 326, str. 391).
6  Waltoś 2020, op. cit, s. 318.
7  http://slupsk.so.gov.pl/container/pdf/zarz-a-0001-115-20.pdf [dostęp: 28.12.2020];  
http://www.oswiecim.sr.gov.pl/index.php?p=new&idg=m1,272&id=411; http://www.wado 
wice.sr .gov.pl/aneks-nr-12020w-z-dnia-2-wrzesnia-2020r-do-zarzadzenia-nr-  
142020w,new,mg,343.html,516; https://lodz.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-392020-prezesa-i-dy 
rektora-sadu-okregowego-w-lodzi,new,mg,1.html,1294 [dostęp: 28.12.2020].
8  https://www.adwokatura.gdansk.pl/upload/files/inne/pismo_do_psa_1852020.pdf [dostęp: 
28.12.2020].
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sądów (tj. zakaz wstępu osobom bez stosownego wezwania lub wejście tylko 
za uzyskaną z wyprzedzeniem zgodą prezesa sądu). Fundacja Court Watch 
Polska w swoim raporcie wskazuje, że aż 88 % sądów wprowadziło ograni-
czenia w dostępie do budynków sądów oraz jawności rozpraw9. Często nie 
były one wyrażone wprost, wskazując w sposób zbyt ogólny, jedynie na to, 
kto ma dostęp do budynku sądu ale nie wstęp do odbywających się w środku 
rozpraw. Wątpliwość do publicznego charakteru rozprawy budzi możliwość 
udziału tylko osób dopuszczonych przez sąd - stosownym wezwaniem, gdzie 
uczestnictwo w rozprawie jest konieczne lub za uzyskaną wcześniej zgodą. 
Konstytucja mówi o jawności zewnętrznej, czy nie tylko o obecności stron  
w postępowaniu. Brak publiczności stanowi również naruszenie dyspozycji art. 
3 k.p.k. Udział obywateli i przedstawicieli prasy wyraża się w udziale w postę-
powaniu przedstawiciela społecznego. Dostęp do publicznych rozpraw jest for-
mą udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości10. Przepis ten 
stanowi rozszerzenie art. 182 Konstytucji, który jest dosyć ogólny w tej kwestii. 
Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż z treści art. 182 Konstytucji wynika, że 
nie jest możliwe ani całkowite wyłączenie obywateli ze sprawowania funkcji 
wymiaru sprawiedliwości, ani takie jej zawężenie, by ten udział miał zakres 
jedynie symboliczny11. Jednak pojęcie sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
nie zostało w żaden sposób zdefiniowane. Można jedynie wymienić elementy, 
które mogą się na to pojęcie składać.

Niedopuszczenie publiczności do jawnej rozprawy jest również sprzecz-
ne z obowiązującymi aktami międzynarodowymi. Zgodnie z dyspozycją  
art. 6 Europejskiej Konwencji O Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych 
Wolności12 jawność procesu należy do przesłanek rzetelnego procesu karnego. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Riepan vs Austria13, okrzekł 
że charakter procesu nie może być teoretyczny - co aktualnie ma miejsce  
w polskich sądach.  Dochodzi tutaj również do fikcji kontroli społecznej po-
przez braku udziału publiczności. Prawo do rzetelnego procesu według Kon-
wencji ma spore znaczenie dla działania demokracji. Artykuł 6 Konwencji 
należy jednak interpretować z uwzględnieniem zasad panujących w danym 

9  https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2020/06/FCWP-Monitoring-jawności-2020-06- 
25.pdf [dostęp: 28.12.2020].
10  Skorupka 2020, Legalis.
11  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2005 r., sygn.akt: P 16/04.
12  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona Proto-
kołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284); dalej jako: Konwencja.
13  Skarga nr 35115/97, LEX nr 520496.
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kraju, czyli poprzez obowiązujące akty prawne. Prawo do rzetelnego procesu 
karnego zgodnie z Konwencją obejmuje również prawo do przedstawienia 
argumentów mając zdaniem stron wpływ na rozstrzygnięcie sprawy14. Jednak 
w świetle zmian wprowadzonych w trakcie pandemii, staję się to dosyć pro-
blematyczne, na co autorka wskazuje w dalszej części.

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie jawności rozpraw, o ile oko-
liczności wskazane w ustawie nie wskazują na konieczność jej wyłączenia.  
W przypadku braku ogłoszenia publicznie wyroku, może to stanowić jego 
nieistnienie. Według Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: „Jes ́li nie doszło do pu-
blicznego odczytania przyjąć można, że ogłoszenie wyroku nie miało miejsca 
lub co najmniej, że ogłoszenie to nastąpiło w sposób nieprawidłowy, wadliwy. 
Wyrok staje się obowiązujący nie z chwilą sporządzenia go na piśmie czy na-
wet podpisania przez skład orzekający, lecz z chwilą ogłoszenia (wiąże przecież 
w takim kształcie, w jakim został ogłoszony). Brak ogłoszenia wyroku lub 
równoważne z nim ogłoszenie w sposób nieprawidłowy stanowią najpowa-
żniejsze naruszenia prawa”15. Niewpuszczanie obywateli, czy przedstawicieli 
mediów na jawne rozprawy, może stanowić przesłankę do uznania za nieist-
niejący ogłoszony wyrok. Wtedy pojawi się problem z wykonaniem  ogłoszo-
nych orzeczeń, szczególnie tych skazujących. 

Nowelizacją tarczy 4.0, ustawodawca uwzględniając rozwój techniczny 
wprowadził e-rozprawy, czyli rozprawy w formie zdalnej16. Budzą one spore 
kontrowersje w aspekcie nie tylko odnoszącym się do jawności tych rozpraw, 
ale również do aktywnego uczestnictwa w procesie oraz skorelowanym z nim 
prawem do obrony. Rozprawa zdalna ma się odbywać w dwóch miejscach – 
na sali rozpraw i poza nią. Kontakt pomiędzy uczestnikami ma następować za 
pomocą urządzeń technicznych z możliwości przekazywania dźwięku i obra-
zu.  Nowelizacja ta przewiduje przeprowadzenie czynności sądowych w for-
mie zdalnej m.in. podczas składania wyjaśnień przez oskarżonego w trybie art. 
377 § 4 k.p.k., czy uczestnictwo sprawcy w czynnościach sądowych w trybie 
przyspieszonym zgodnie z art. 517b k.p.k. 

Zgodnie z art. 374 § 1 k.p.k. oskarżony ma prawo brać udział w rozpra-
wie. Jest to jednak jego uprawnienie, z którego może skorzystać. Przewodni-
czący składu orzekającego lub sąd może uznać jego obecność za obowiązkową. 

14  Nowicki 2017, komentarz do art. 6.
15  Postanowienie z dnia 9 czerwca 1999 r, sygn. akt: II AKo 113/99.
16  Zdalne rozprawy zostały wprowadzone ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętymi skutkami COVID-19 oraz o uproszczo-
nym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 
czerwca 2020 r. (poz.1086), dalej jako: tarcza 4.0.
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Ustawodawca w art. 374 § 3 - 9 k.p.k. przewidział rozwiązania umożliwiające 
udział w rozprawie określonym w przedmiotowych przepisach stronom przy 
użyciu urządzeń technicznych zgodnych z wymogami17. Przedmiotowe ure-
gulowanie nie odnosi się jedynie do sytuacji związanych ze stanem zagroże-
nia epidemicznego, ale zostało wprowadzone do procesu na stałe – zgodnie 
z tym sąd będzie uprawniony do wykorzystania tych instrumentów w każdej 
sytuacji18.  Katalog osób, które mogą uczestniczyć w zdalnej rozprawie jest 
zamknięty. Prócz prokuratora (a nie innych oskarżycieli publicznych) może 
uczestniczyć również oskarżony, oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywat-
ny. Forma zdalna nie jest jednak przewidziana dla obrońcy lub pełnomocnika. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oskarżony jest pozbawiony wolności i przebywa 
w innym miejscy niż sala rozpraw. Wtedy obrońca ma wybór miejsca w jakim 
będzie uczestniczył zdalnie.

Fizyczna nieobecność oskarżonego na sali sądowej może wpłynąć na zdol-
ność do pełnego i skutecznego udziału we własnej sprawie. Byłoby to szczegól-
nie problematyczne w chwili, gdy oskarżony nie korzystał z pomocy obrońcy 
oraz nie byłby fizycznie obecny podczas trwającego w sądzie postępowania. 
Ograniczenia wynikające z formy zdalnej wpływają na niepełne śledzenie  
i zrozumienie przebiegu (np. brak odczytywania sygnałów niewerbalnych  
od innych obecnych). Pojawia się też problem poufnej rozmowy z obrońcą  
w trakcie trwającego postępowania, która de facto nie będzie możliwa. Podczas 
zdalnej rozprawy mogą pojawić się także problemy techniczne, wpływające 
na jakość dźwięku lub obrazu. Problemy te będą miały z pewnością wpływ na 
trwającą rozprawę.

Regulacje wprowadzone tarczą 4.0 znacząco godzą w rzetelność proce-
su karnego, a dokładniej w prawo do obrony. Tarcza 4.0 rozszerzyła również 
art. 250 k.p.k. o § 3b - 3g, normujące procedurę tymczasowego aresztowania 
na posiedzeniu z użyciem bezpośredniego przekazu i dźwięku na odległość. 
Obecność oskarżonego lub podejrzanego mogłaby również za pomocą środ-
ków porozumiewania się na odległość (zdalnie). Kontakt z obrońcą mógłby się 
odbywać o tyle, o ile nie spowodowałby przekroczenia czasu na podjęcie de-
cyzji przez sąd w postaci tymczasowego aresztowania. Ze względu na realizację 
prawa do obrony, obecność obrońcy powinna być w tym samym miejscu, co 
oskarżonego lub podejrzanego, celem bezpośredniego skorzystania z pomocy. 

17  Dokładne informacje dot. wymogów przeprowadzenia rozpraw zdalnych można znaleźć 
np. na stronie Sądu Okręgowego w Krakowie; http://www.krakow.so.gov.pl/rozprawy-zdalne, 
m,m2,362 [dostęp: 29.12.2020].
18  Mierzwińska-Lorecka 2020, LEX.
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Sąd może jednak zobowiązać obrońcę do obecności w budynku sądu. Jest to 
znaczące naruszenie, powodujące ograniczenie prawa do obrony.

Ponadto, w  art. 374 § 7 k.p.k. ustawodawca wskazuje, na sytuację gdy 
obrońca przebywa w innym miejscu niż oskarżony. Wydaje się to być dosyć 
oczywiste, ze względu na to, iż oskarżony może być tymczasowo pozbawiony 
wolności i przebywać w oddalonym zakładzie karnym – wtedy z przyczyn 
organizacyjnych nieobecność obrońcy jest oczywista. W takim przypadku sąd 
może na wniosek obrońcy lub oskarżonego zarządzić przerwę na czas ozna-
czony, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu, aby umożliwić te-
lefoniczny kontakt. Sąd może nie wyrazić zgody w przypadku, gdy nie służy 
to realizacja prawa do obrony, a w szczególności zmierza do zakłócenia lub 
nieuzasadnionego przedłużania rozprawy. Pojawia się tutaj wyżej wspomnia-
ny brak poufności podczas rozmowy. Zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji, 
a także z art. 6 Konwencji każdy ma prawo do obrony. Dyspozycja art. 6 
k.p.k. również gwarantuje prawo do obrony, w tym do korzystania z obrońcy. 
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że prawo do obrony to nie tylko fundamen-
talna zasada procesu karnego, ale też elementarny standard demokratycznego 
państwa prawnego19.  

Problematyczną kwestią rzetelności procesu w czasie pandemii i nie tylko 
jest także prowadzenie postępowania szybko, dążąc by sprawa została zała-
twiona w „rozsądnym terminie”20. Po nowelizacji  ustawy covidowej21 z dnia 
1 kwietnia 2020 r. zostało uregulowanych wiele kwestii związanych z termi-
nami, co wzbudziło wiele kontrowersji i wprowadziło niemałe zamieszanie. 
Zgodnie z art. 15 zzs ustawy covidowej terminy procesowe i sądowe, które 
rozpoczęły już bieg ulegały zawieszeniu na czas trwania stanu epidemii. 

Należy jednak wskazać, że wstrzymanie biegu terminów procesowych 
nie oznaczało zawieszenia toczących się już postępowań. Ustawodawca wy-
raźnie wskazał, że wstrzymaniu u zawieszeniu ulegały wyłącznie terminy pro-
cesowy i sądowe a nie same postępowania. Organ jak i strony mogły zatem 
skutecznie podejmować czynności w postępowaniu. Warto również zauważyć, 
iż spora część terminów nie zaczęła biec od nowa, a wstrzymanie i zawieszenie 
biegu terminów nie objęło tzw. spraw pilnych, dotyczących przede wszystkim 

19  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2004 r., sygn. akt: SK 39/02 (Dz. U. 
2004 nr 34 poz. 302).
20  Waltoś 2020, s.338.
21  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.568); ustawa potocznie nazywana ustawą 
covidową.
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wybranych spraw z zakresu prawa karnego (w tym o zastosowanie lub uchyle-
nie tymczasowego aresztowania), wtedy miały być rozpoznawane na dotych-
czasowych zasadach. Aktualnie bieg terminów nie jest zawieszony22 i mimo 
tego postępowania wciąż się wydłużają. Powodem jest pojawianie się zakażenia 
koronawirusem u sędziów, czy stron. Rozprawy zostają odwołane, czego wy-
nikiem się wydłużenie się postepowania. Należy podkreślić, że przepisy wpro-
wadzone ustawą covidową nie mogły znosić ogólnych przepisów dotyczących 
rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki. Jak podkreśla Sąd Najwyższy – sam 
fakt epidemii nie jest skuteczną przesłanką, że w postępowaniu jest brak prze-
wlekłości. Epidemia może być jedynie przesłanką łagodzącą odpowiedzialność 
sądów23.

Prawa człowieka, jak i każdego obywatela Rzeczypospolitej nie znikają  
w związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa. Pozostają pod taką samą 
ochroną jak dotychczas. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w dużym stopniu 
ograniczyła wymiaru sprawiedliwości, co wymaga podjęcia niestandardowych 
działań. Te działania powinny być wykonywane zgodnie z ustawą zasadniczą  
i obowiązującymi aktami prawa międzynarodowego.
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Zmiany legislacyjne  
w artykule 190a § 1  
Kodeksu karnego  

w kontekście rozwoju stalkingu 
oraz pandemii koronawirusa

Wstęp

W piśmiennictwie pojawia się wiele definicji stalkingu. Według Słownika 
Języka Polskiego jest to „uporczywe nagabywanie, naprzykrzanie się, prześla-
dowanie innej osoby i naruszanie jej prywatności” [Internetowy SJP]. Nato-
miast Justyna Skarżyńska-Sernaglia stwierdza, że:

„stalking to powtarzające się uporczywe nękanie poprzez rozmaite formy 
naruszenia wolności osobistej i prywatności drugiej osoby, wywołujące 
u prześladowanego niepokój, skrępowanie, dyskomfort fizyczny i psy-
chiczny, szereg dolegliwości zdrowotnych – fizycznych i psychicznych, 
trudności w kontaktach interpersonalnych i uzasadnione obawy o wła-
sne bezpieczeństwo” [Skarżyńska-Sernaglia 2009]. 

Co więcej można to również definiować, jako:

„uporczywe, powtarzalne zachowanie (lub różnego rodzaju zachowania) 
skierowane przeciwko konkretnej jednostce, które w nieuzasadniony 
sposób, rażąco narusza granice prywatności tej osoby lub w inny sposób 
zagraża jej dobrom osobistym. Skutkiem działania prześladowcy jest 
najczęściej wywołanie u nękanej osoby, osób jej najbliższych lub od-
powiedzialnych za jej bezpieczeństwo uzasadnionego niepokoju i lęku” 
[Woźniakowska-Fajst 2019, s. 39-40]. 
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Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017r.,  
w art. 190a § 1 można wyodrębnić dwa kryteria, które, nie wprost, zawarte 
są również w ww. definicjach. Subiektywne, będące wewnętrznym odbiorem 
osoby doświadczającej nękania oraz obiektywne, wskazujące „na to, iż poczu-
cie zagrożenia musi być uzasadnione okolicznościami” (IV KK 413/16). Przy-
kładowymi formami stalkingu może być: „wysyłanie [ofierze] prezentów, (…), 
rozsyłanie fałszywych informacji [czy] plotek, (…), napaści i pobicia rodziny 
i przyjaciół ofiary [Siemaszko i in. 2010, s. 46].

Jeżeli chodzi o cyberstalking, to jest to jedna z form cyberprzemocy, któ-
rej definicja nie odbiega od tych przytoczonych powyżej, z tą różnicą, iż zjawi-
ska te popełniane są za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych 
[Cyrklaff-Gorczyca 2017, s. 203-204], np. Internetu. Do form cyberstalkingu 

„[n]ależą fałszywe oskarżenia publikowane na (…) serwisach społecznościo-
wych, zbieranie różnorodnych informacji o obiektach późniejszego ataku, ich 
rodzinach i przyjaciołach, monitorowanie zachowań tych osób w sieci, [czy] 
uzyskiwanie dostępu do osobistych informacji i [ich późniejsze] publikowa-
nie” [Sobczak i Kakareko 2018]. 

Są to tylko przykłady, więc można stwierdzić, że katalog tych zachowań 
nie jest zamknięty.

Stalkingu w Polsce przed 2011 rokiem

Pierwsze w Polsce badania przekrojowe dotyczące stalkingu miały 
miejsce w 2006r. Z badań tych wynika, że ofiarami najczęściej były kobie-
ty poniżej 40 r. ż., które znały osobiście sprawcę, gdyż był to głównie były 
partner, a doświadczenie to negatywnie wpłynęło na ich życie i zdrowie [por. 
Skarżyńska-Sernaglia 2009]. W 2009 roku Ministerstwo Sprawiedliwości 
przeprowadziło badania mające na celu rozpoznanie skali zjawiska stalkingu  
w Polsce. Z wybranych losowo 10 200 osób, co dziesiąty przyznał, że padł 
ofiarą uporczywego nękania. Objawy agresji, obawy przed wyjściem z domu, 
unikanie miejsc, czy osób, aż w końcu myśli i próby samobójcze to tylko 
niektóre ze skutków, jakie doznały dane osoby. Z badań tych wynikało, że aż 
87% badanych było za penalizacją uporczywego nękania [Uzasadnienie do 
projektu ustawy – Druk sejmowy nr 3553]. Dlatego też zauważono potrze-
bę dodania nowego typu czynu zabronionego, usytuowanego w dziale prze-
stępstw przeciwko wolności.

Zanim jednak dodano przestępstwo stalkingu do Kodeksu karnego, od-
powiedzialności karnej podlegano na podstawie innych przepisów tej ustawy 
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lub Kodeksu wykroczeń [Kosonoga 2020]. W uzasadnieniu rządowego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny z dnia 27 października 2010 r. 
można znaleźć wzmianki, m.in. o art. 107 Kodeksu wykroczeń, w którym to 
jednym z działań jest złośliwe niepokojenie, mające jednak charakter jednora-
zowy i niewymagające jakiegokolwiek skutku [Uzasadnienie do projektu usta-
wy – Druk sejmowy nr 3553]. Co więcej przy tym wykroczeniu wymagane jest 
szczególne nastawienie sprawcy [Lachowski i Marek 2018, s. 349]. Kolejnym 
wspomnianym w uzasadnieniu przykładem był art. 191 k.k.

„Działanie lub zaniechanie sprawcy oceniane w ramach art. 191 § 1 K.k. 
może być także jednorazowe, zaś w przypadku zachowań charaktery-
stycznych dla stalkingu, mamy do czynienia z powtarzalnością i wie-
loczynowością” [Uzasadnienie do projektu ustawy – Druk sejmowy  
nr 3553]. 

Przestępstwo z art. 190a § 1 k.k. miało być zagrożone karą pozbawie-
nia wolności do lat 3, ponieważ co jest zasygnalizowane w dalszej części 
uzasadnienia:

„wysokość [ta] wydaje się być odpowiednia, dla podjęcia trafnej reakcji 
prawnokarnej, umożliwia zarówno wymierzenie kary pozbawienia wolności 
w przypadkach niewątpliwie drastycznych nawet do 3 lat (…), ale także za-
wieszenie jej wykonania. Przy zastosowaniu art. 58 § 3 K.k. sąd będzie mógł 
również wymierzyć karę grzywny i ograniczenia wolności” [Uzasadnienie do 
projektu ustawy – Druk sejmowy nr 3553]. 

Jednak artykuł 58 § 3 k.k. został uchylony ustawą z dnia 20.02.2015r., 
która weszła w życie 1.07.2015r. Przepis ten brzmiał następująco: jeżeli prze-
stępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, sąd 
może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia 
wolności, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny. 

Stalking w Polsce po 2011 roku (statystyki)

 Ustawą z dnia 25.02.2011r. o zmianie ustawy – Kodeks karny [Dz. U. 
Nr 72, poz. 381] do Kodeksu karnego został dodany art. 190a. Poprzez jego 
usytuowanie systemowe w rozdziale XXIII – „Przestępstwa przeciwko wol-
ności” ustawodawca wskazuje, iż rodzajowym przedmiotem ochrony praw-
nokarnej jest wolność człowieka, jednakże typ czynu zabronionego z paragrafu 
pierwszego, czyli stalkingu godzi w różne dobra prawne, powodując jego zło-
żoność, ponieważ oprócz wolności od zastraszania, będzie to również prawo 
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do prywatności [Kosonoga 2020]. Ściganie tego przestępstwa następuje na 
wniosek pokrzywdzonego, tym samym przypuszczać należy, iż dysponowanie 
danym dobrem, co do zasady, zależy od woli pokrzywdzonego [Marek i Ko-
narska-Wrzosek 2019, s.188].

Obecnie w kodeksie karnym jest kilka możliwości, dzięki którym spraw-
ca może uniknąć więzienia. Ustawodawca wspomina o nich, m.in. w art. 37a, 
59, 66 czy 69. 

Poprzez zastosowanie art. 37a § 1 k.k. w przypadku kary pozbawienia 
wolności nieprzekraczającej 8 lat, a wymierzonej do roku pozbawienia wolno-
ści, sąd może zamienić ją na karę ograniczenia wolności od 3 miesięcy do 2 lat 
lub grzywny od 100 do 540 stawek dziennych, przy jednoczesnym orzeczeniu 
środka karnego, kompensacyjnego lub przepadku.

W przypadku kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 3 lat, sąd 
może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, 
przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób speł-
nione, przy jednoczesnym założeniu, że społeczna szkodliwość czynu nie jest 
znaczna [art. 59 k.k.].

Jedną z przesłanek możliwości zastosowania instytucji warunkowego za-
wieszenia wykonywania kary, jest orzeczenie kary pozbawienia wolności w wy-
miarze nieprzekraczającym roku [art. 63 § 1 k.k.]. Zawieszając wykonywanie 
kary, sąd nakłada na skazanego obowiązek. W przypadku zaś orzeczenia środ-
ka karnego, obowiązek ten staje się fakultatywny, jednak w końcowej części 
art. 72 § 1 k.k. ustawodawca podkreśla konieczność nałożenia przynajmniej 
jednego z obowiązków [Lachowski i Marek 2018, s. 256]. W przypadku art. 
190a § 1 k.k. zasadnym jest nałożenie obowiązków z pkt. 7 i 7a, czyli po-
wstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 
czy od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony 
sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób. Okres próby 
wynosi, co do zasady, od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się 
wyroku, zatarcie skazania zaś następuje 6 miesięcy od jej zakończenia [art. 70 
§ 1, 76 § 1 k.k.]. 

Przy warunkowym umorzeniu, jedną z przesłanek możliwości jej zasto-
sowania jest to, iż górna granica sankcji przewidzianej za dane przestępstwo 
nie może przekraczać 5 lat pozbawienia wolności [art. 66 § 2 k.k.]. Co ważne, 
w przypadku tej instytucji obligatoryjne jest nałożenie na sprawcę obowiązku 
naprawienia szkody w całości albo części, a w miarę możliwości również obo-
wiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków 
orzeczenie nawiązki, w wysokości do 100 000 zł [art. 48 k.k., art. 67 § 3 k.k.].
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Poprzez podwyższenie dolnej i górnej granicy za stalking z 1 miesiąca na 
6 miesięcy oraz z 3 lat na 8, ustawodawca odbiera sprawcom przestępstwa z art. 
190a § 1 k.k. możliwość skorzystania z instytucji odstąpienia od wymierzenia 
kary oraz od warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

Jednak jak sytuacja kształtowała się na przestrzeni lat 2011-2018, przed-
stawione to zostało w tabeli poniżej.

Tabela 1. Prawomocnie skazani dorośli z oskarżenia publicznego na podstawie art. 
190a § 1 Kodeksu karnego w latach 2011–2018

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ogółem  
osądzeni*

brak 
danych

brak  
danych 909 1088 1163 brak  

danych
brak  
danych

brak  
danych

Ogółem  
skazani  
dorośli

38 513 754 908 970 1086 1147 1307

Grzywna  
samoistna 11 97 140 141 204 322 348 410

Ograniczenie  
wolności 4 51 93 101 123 231 266 345

Pozbawienie  
wolności  
ogółem/  
pozbawienie  
wolności  
z warunkowym  
zawieszeniem

23/22 365/340 521/464 666/589 642/549 521/396 524/365 538/340

Procentowy  
udział osób  
z warunkowym  
zawieszeniem  
wśród osób  
pozbawionych  
wolności ogółem  
w danym roku

96% 93% 89% 88% 86% 76% 70% 63%

Warunkowe  
umorzenie

brak  
danych

brak  
danych 140 162 157 brak  

danych
brak  
danych

brak  
danych

Najwyższy  
wymiar kary  
pozbawienia  
wolności/ 
najczęściej  
wymierzana  
wysokość kary  
w danym roku

rok/  
6 m-cy

2 lata/  
6 m-cy

>2<3 lat/  
6 m-cy

3 lata/  
6 m-cy

2 lata/ 
6 m-cy

>2<3 lat/  
6 m-cy

2 lata/  
6 m-cy

>2<3 lat/  
6 m-cy

*łącznie: skazania, warunkowe umorzenia, odstąpienia od wymierzenia kary i środki 
zabezpieczające orzeczone samoistnie Źródło: opracowanie własne [por. Informator 
Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości 2018a; Informator Statystyczny Wymiaru 
Sprawiedliwości 2018b].
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Zaczynając od warunkowego umorzenia postępowania karnego, ze 
względu na niewielką ilość danych, trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski. 
Można jedynie dostrzec, iż liczba osób, którym warunkowo umorzono po-
stępowanie karne, oscyluje na poziomie grzywien orzeczonych w tych latach. 
Jednak, jak wspomniane zostało wcześniej, instytucja ta obecnie nie ma racji 
bytu w przypadku art. 190a § 1 k.k. Pytanie jakie może się nasuwać, brzmi 
następująco: co w przypadku osób, u których stopień społecznej szkodliwo-
ści będzie na podobnym poziomie, jak osób którym wcześniej warunkowo 
umorzono postępowanie karne?

Jak widać z powyższych danych z każdym kolejnym rokiem, liczba skaza-
nych z art. 190a § 1 k.k. wzrastała. Tym samym nie budzą wątpliwości wyższe 
liczby w orzeczonych karach. W przypadku grzywny, z roku na rok otrzymy-
wało ją więcej skazanych, jednak przedziały, z których ją orzekano nie zmie-
niały się, za wyjątkiem roku 2018, w którym to nastąpiło gwałtowne pod-
wyższenie do przedziału 1501-2000zł. Karę ograniczenia wolności, najczęściej 
orzekano od 4 do 12 miesięcy, przy czym w początkowych latach były to kary 
zazwyczaj z przedziału 4-6 miesięcy, później zaczęły dominować kary powyżej 
siedmiu miesięcy. Rósł również odsetek osób, na które nakładano obowiązki  
z art. 72 § 1 pkt. 7 i 7a. Podsumowując zaś aspekt dotyczący kary pozbawienia 
wolności, mimo iż w latach 2011-2018 najwyższą możliwą do orzeczenia karą 
były 3 lata pozbawienia wolności, tylko raz został wydany wyrok z taką karą. 
Najczęściej sądowy wymiar kary nie przekraczał jedenastu miesięcy, z czego 
głównie to była kara 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania. Co ciekawe, mimo wzrostu orzekanych kar pozbawie-
nia wolności, procentowy udział kar z zawieszeniem, malał z 96% w 2011 do 
63% w 2018 [por. Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości 2018]. 

Na marginesie wart dodać, iż poprzez ustawę o zmianie ustawy - kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. [Dz. U. 2015, 
poz. 396] w art. 69 § 1 k.k. nastąpiła zmiana przesłanki formalnej dotycząca 
wysokości kary orzeczonej przez sąd. Do momentu nowelizacji można było 
warunkowo zawiesić wykonywanie kary nieprzekraczającej 2 lat pozbawienia 
wolności, obecnie zostało to zmniejszone do roku. Jednak w przypadku 2015, 
trzeba było ustalić, która z ustaw jest względniejsza dla sprawcy [zob. Marek i 
Konarska-Wrzosek 2019, s. 80-81]. 
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Zmiany w artykule 190a § 1 k.k.

W 2019 roku zaproponowane zostały liczne zmiany legislacyjne w arty-
kule dotyczącym stalkingu. W projekcie nowelizacji Kodeksu karnego z dnia  
25 stycznia 2019 r., chciano podnieść sankcję (od 3 miesięcy do 5 lat po-
zbawienia wolności) oraz dodać do znamion poniżenie i udręczenie. Uargu-
mentowano to, m.in. tym, że „projektowany wymiar sankcji karnej stanowi 
odpowiedź na znaczne zwiększenie w ostatnich latach liczby popełnianych 
przestępstw” [Uzasadnienie do projektu ustawy, s. 37]. Jednak to na sądowe 
wymiary kary za omawiane przestępstwo należałoby zwrócić uwagę, ponieważ 
uwzględnia się tutaj, m.in. stopień społecznej szkodliwości czynu [art. 53 § 1 
k.k.][patrz: tabela wyżej]. Ponadto, w tej wersji projektu zamierzano również 
dodać § 3 dotyczący zjawiska stalkingu stosowanego w celu wymuszenia wie-
rzytelności. Sankcja za to przestępstwo miałaby wynieść od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności [Bodnar 2020b, s. 2]. Jednak postulaty z tego projektu 
nie weszły w życie.

W następnej wersji projektu nowelizacji Kodeksu karnego (projekt z dnia 
5 kwietnia 2019r.), po raz kolejny wprowadzono propozycję dotyczącą art. 
190a. Paragraf pierwszy został taki sam, jak we wcześniejszej wersji, odstąpiono 
od paragrafu dotyczącego wierzytelności. Jednak po skierowania przez Pre-
zydenta rządowego projektu do Trybunału Konstytucyjnego [Bodnar 2020b, 
 s. 3]:

„wyrokiem z dnia 14 lipca 2020 r. (…) orzekł, że ustawa z dnia 13 
czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw jest w całości niezgodna z art. 7 w związku z art. 112 oraz 
art. 119 ust. 1 Konstytucji RP” [Kp 1/19]. 

Tym samym, sugestie z projektu dotyczące zmiany w artykule 190a, jak  
i w innych przepisach Kodeksu karnego, nie weszły w życie.

Stalking w czasie pandemii koronawirusa

Jeżeli chodzi o 2020 rok, to w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020r. [Dz. U. 2020, poz. 
568], której nazwa sugeruje, że zmiany dotyczyć będą przeciwdziałania i zwal-
czania Covid-19, to w uzasadnieniu projektu ustawy, trudno dopatrzeć się jego 



68

ANNA ROJEK

związku ze zmianami w art. 190a k.k., ponieważ można w nim wyczytać, że 
„zaistnienie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19 projektodawca dostrzega konieczność ponownej weryfikacji (…) 
[jednak] w art. 161 k.k.” W przypadku art. 190a mowa jest tylko o tym, że 

„projekt przewiduje zmiany”. Polegają one, jak w poprzednich projektach, na 
dodaniu do opisu czynu z § 1 znamion poniżenia i udręczenia oraz na pod-
wyższeniu sankcji. Jednak w tym projekcie mowa jest o wyższych granicach, 
niż dotychczas proponowano w projektach, a mianowicie od 6 miesięcy do 
8 lat pozbawienia wolności, czyli tyle ile postulowano za stalking stosowany 
w celu wymuszenia wierzytelności. Co więcej podwyższeniu uległaby również 
sankcja z § 3 dotycząca targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie, od lat 
2 do 12 (wcześniej było od roku do lat 10). W uzasadnieniu można wyczytać, 
że: 

„aktualna wysokość nie pozostaje w adekwatnej relacji do bardzo zróż-
nicowanego, i niejednokrotnie bardzo wysokiego stopnia społecznej 
szkodliwości zachowań stanowiących przestępstwo uporczywego nęka-
nia. Zarówno potrzeba odzwierciedlenia granicami sankcji karnej zróż-
nicowanej karygodności zachowań sprawców takich przestępstw, jak 
i konieczność wzmocnienia ochrony udzielanej osobom narażonym 
na pokrzywdzenie takimi czynami, w tym poprzez oddziaływanie na 
płaszczyźnie generalnoprewencyjnej, w pełni uzasadniają przewidziane 
w projekcie podwyższenie zagrożeń ustawowych” [por. Uzasadnienie 
do projektu ustawy – Druk sejmowy Nr 299, s. 13-14]. 

Jednak, mimo iż w uzasadnieniu nie jest jasno sprecyzowany związek 
między zjawiskiem stalkingu a pandemią, to uważa się, że sygnałem do zmia-
ny mogło być samobójstwo prof. Wojciecha Rokity [Rojek-Socha i Sewastia-
nowicz 2020]. Pomimo poddania się dobrowolnie kwarantannie po powrocie 
z zagranicy, na forach internetowych i pod artykułami lokalnych mediów, wy-
lał się na lekarza hejt. Anonimowe wpisy i chamskie wyzwiska [Wyrwał 2020], 
szkalujące jego imię, sprawiły, że człowiek „doskonale zorganizowany, obo-
wiązkowy, wymagający od innych, ale przede wszystkim od siebie, zawsze po 
stronie dobra pacjentek” [Jankowska 2020] 18 marca, popełnił samobójstwo. 

Poprzez tę ustawę do Kodeksu postępowania karnego [dalej: k.p.k.] 
dodano również nowy środek zapobiegawczy, opisany w art. 276a. Artykuł 
ten, może być przykładem pośpiechu z jakim chciano, aby ta ustawa weszła  
w życie, ponieważ w uzasadnieniu mowa jest o dodaniu art. 267a, którego 
w tym kodeksie się nie znajdzie. Środek ten ma zapewnić ochronę członkom  
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personelu medycznego w związku z wykonywaną przez nich funkcją, ponieważ 
jak podkreślono w uzasadnieniu:

„przywoływane były ataki na ratowników medycznych pracujących  
w karetkach pogotowia. W okresie epidemii ataki te przybrały na szcze-
gólnej sile w postaci publikacji na forach internetowych danych osobo-
wych lekarzy wraz «z ostrzeżeniami» o konieczności unikania tych osób” 
[Uzasadnienie do projektu ustawy – Druk sejmowy Nr 299, s. 15]. 

Poprzez Ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uprosz-
czonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem co-
vid-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. [DZ. U. 2020, poz. 1086] do art. 276a 
k.p.k. dodano § 1a, w którym jest mowa o tym, że środek zapobiegawczy  
z § 1, można orzec również wobec oskarżonego o przestępstwo z art. 190a k.k., 
popełnione z powodu wykonywanego przez pokrzywdzonego zawodu.

 Chcąc nałożyć środek zapobiegawczy, trzeba najpierw ocenić czy jego 
zastosowanie jest konieczne [Waltoś 2020, s. 464]. Podstawy do jego użycia, 
zawarte są w art. 249 § 1 oraz art. 258 § 1-3 k.p.k. W przypadku art. 276a § 1a 
k.p.k. mowa jest o oskarżonym, o przestępstwo z art. 190a, przez co, dopiero 
po nowelizacji tego przepisu, spełniona jest przesłanka z art. 258 § 2 k.p.k., 
czyli popełnienie występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której 
górna granica wynosi co najmniej 8 lat.

W uzasadnieniu odnośnie przepisu 276a § 1a k.p.k. stwierdzono, że:

„zasadniczym celem projektowanej regulacji jest ochrona tych grup za-
wodowych, które są szczególnie narażone na różne formy przestępczego 
nękania. Do takich grup zaliczyć należy m.in. nauczycieli oraz innych 
pracowników szkolnictwa i edukacji, którzy nierzadko narażeni są na 
powtarzającą się, nie tylko werbalną, agresję uczniów. Przepis znajdzie 
również zastosowanie w sytuacjach, w których określone grupy zawo-
dowe padają celem ataków ze względu na okoliczności o charakterze 
tymczasowym i obiektywnym, takie jak np. panująca epidemia” [Uza-
sadnienie do projektu ustawy – Druk sejmowy Nr 382, s. 27]. 

Zasadne jest twierdzenie Macieja Nawackiego, że konkretny zawód musi 
implikować możność wypełnienia przez sprawcę znamion z art. 190a k.k., 
dlatego też możliwość zastosowania danego środka ograniczona została do 
konkretnego typu przestępstwa, tym samym zamykając furtkę dla przestępstw  
z użyciem przemocy, które to są częściej popełniane [Nawacki 2020]. Co wię-
cej, w danej kwestii wypowiadał się również Rzecznik Praw Obywatelskich, 
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który wskazał, że stosowanie zakazu publikacji, o którym wspomina ustawo-
dawca w § 1, w przypadku całych grup zawodowych może być traktowane 
jako forma cenzury prewencyjnej [art. 54 Konstytucji] [Bodnar 2020a]. Za 
trafne uznać należy, iż wyliczenia z tego artykułu (zakaz zbliżania się do po-
krzywdzonego na wskazaną odległość, zakaz kontaktów lub zakaz publikacji, 
w tym za pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci telekomunika-
cyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra pokrzywdzonego) nie 
różnią się od tych, o których wspomina ustawodawca w art. 275 § 2 k.p.k., 
które to są nakładane w ramach dozoru Policji w stosunku do każdego oskar-
żonego [Dudka i Paluszkiewicz 2021, s. 414]. Ponadto poprzez stwierdzenie 

„a także innych ograniczeniach” (art. 275 § 2 in fine k.p.k.) uznać można, iż 
jest to katalog otwarty, przez co:

„pozwala [to] na efektywne stosowanie dozoru także dla zapewnienia 
bezpieczeństwa członkom personelu medycznego czy osobom wyko-
nującym inne zawody, przy wykonywaniu których występuje szczegól-
ne narażenie na uporczywe nękanie” [Nawacki 2020].

Zmiany, które miały pomóc przedsiębiorcom przetrwać pandemię, sta-
ły się pretekstem do ingerencji w treści przepisów w różnych aktach praw-
nych. Tymczasem, jak wskazuje Adam Bodnar „nie pozostają [one] w związku  
z obecną sytuacją gospodarczą” [Bodnar 2020a].

Podsumowanie

Dodawanie nowych lub nowelizacje obecnych przepisów w kodeksach 
niesie za sobą szereg zmian dostrzegalnych dopiero po czasie. Jednak, aby do 
tego doszło, potrzebny jest impuls dla ustawodawcy, że zmiany te są koniecz-
ne. W obecnym stanie prawnym, mimo podwyższenia sankcji w art. 190a 
§ 1 k.k., tendencja w orzekaniu wysokości kar może, albo utrzymać się na 
podobnym poziomie, albo nieznacznie się podnieść o jeden lub dwa miesią-
ce. Mogą zdarzyć się przypadki, w których kara pozbawienia wolności będzie 
sięgać nawet 5 lat pozbawienia wolność. W praktyce, wyższe kary mogą nie 
odstraszyć sprawców stalkingu, ponieważ to nieuchronność otrzymania kary,  
a nie wysokość oddziaływają na postrzeganie czynu zabronionego przez spraw-
cę [Rojek-Socha i Sewastianowicz 2020].



71

ZMIANY LEGISLACYJNE W ARTYKULE 190A § 1 KODEKSU KARNEGO ...

Bibliografia

Literatura

Dudka K., Paluszkiewicz H. 2021 Postępowanie karne, Warszawa.

Lachowski J., Marek A. 2018 Prawo karne. Zarys problematyki, Warszawa.

Marek A., Konarska-Wrzosek V. 2019 Prawo karne, Warszawa.

Waltoś S., Hofmański P. 2020 Proces karny. Zarys systemu, Warszawa.

Monografia

Woźniakowska-Fajst D. 2019 STALKING i inne formy przemocy emocjonal-
nej. Studium kryminologiczne, Warszawa.

Monografia wieloautorska

Cyrklaff-Gorczyca M. 2017 Cyberstalking jako forma przemocy z wykorzysta-
niem technologii informa-cyjno komunikacyjnych, [w:] Ekologia informacji 
a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni, red. K. Materska et. 
al., Słupsk. 

Kosonoga J. 2020 Komentarz do art. 190a k.k., [w:] Kodeks karny. Komen-
tarz, red. R. Stefański, Legalis.

Nawacki M. 2020 Komentarz do art. 276a k.p.k., [w:] Kodeks postępowania 
karnego. Komentarz, red. D. Drajewicz, Legalis.

Sobczak J., Kakareko K. 2018 Nękanie w internecie, [w:] Stalking, red. M. 
Mozgawa, Warszawa, LEX.

Czasopismo

Siemaszko A. et. al. 2010 Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki. Raport 
z badania nt. uporczywego nękania, „Archiwum kryminologii”, t. 32.

Szymanowski T. 2015 Nowelizacja kodeksu karnego w 2015 r., „Przegląd Wię-
ziennictwa Polskiego”, nr 87.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r., IV KK 413/16, LEX  
nr 2281268.

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 lipca 2020 r., Kp 1/19.



72

ANNA ROJEK

Akt prawny

Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. rok 1997 numer 88 
poz. 553).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 
z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396). 

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  
z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 568).

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami covid-19 oraz o uproszczonym postę-
powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem covid-19 (Dz. U. 
z 2020r., poz. 1086).

Uzasadnienie do projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy –  
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie do projektu z dnia 5 kwietnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - kodeks karny 
z dnia 27 października 2010r., druk sejmowy nr 3553.

Uzasadnienie do rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przed-
siębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (druk sejmowy nr 382).



73

ZMIANY LEGISLACYJNE W ARTYKULE 190A § 1 KODEKSU KARNEGO ...

Źródło internetowe

Bodnar A. 2020 Koronawirus. Uwagi RPO dla Senatu do Tarczy Antykryzy-
sowej 4.0. Protokół dostępu: www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-uwagi-

-rpo-dla-senatu-do-tarczy-antykryzysowej-40 [dostęp: 07.01.21].

Bodnar A. 2020 Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości. Protokół do-
stępu: www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG%20do%20Ministra%20Spra-
wiedliwości%2C18.10.2020.pdf [dostęp: 08.01.21].

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości 2018 Skazania prawomoc-
ne z oskarżenia publicznego - dorośli - wg rodzajów przestępstw i wymiaru 
kary w l. 2008-2018. Opracowania wieloletnie.  

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości 2018 Skazania prawomoc-
ne z oskarżenia publicznego - stalking art. 190a kk w latach 2011-2018. Opra-
cowania wieloletnie.  

Jankowska K. 2020 Tragiczna śmierć prof. Wojciecha Rokity. Protokół do-
stępu: https://imid.med.pl/pl/aktualnosci/smierc-profesora-wojciecha-rokity 
[dostęp: 05.01.21].

Rojek-Socha P., Sewastianowicz M. 2020 Granatem odłamkowym w hejt  
w internecie - za stalking do 10 lat więzienia. Protokół dostępu: https://www.
prawo.pl/prawnicy-sady/przestepstwo-stalkingu-i-hejt-w-internecie-zaostrze-
nie,499132.html [dostęp: 06.01.21]. 

Skarżyńska-Sernaglia J. 2009 Stalking w Polsce – występowanie i charakte-
rystyka zjawiska. Protokół dostępu: https://psychologia.net.pl/artykul.php?le-
vel=415 [dostęp: 07.01.21].

Wyrwał M. 2020 Rozwija się koronahejt na medyków [OPINIA]. Protokół 
dostępu: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/koronawirus-w-polsce 

-hejt-w-wobec-lekarzy-pielegniarek-i ratownikow/des0mdw?utm_source=wia 
domosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campa 
ign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 [dostęp: 05.01.21].





75

Aneta Piekut 
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Aspekty prawne prowadzenia 
e-rozpraw w sprawach 

cywilnych i karnych

Postępująca elektronizacja życia społecznego, w tym przede wszystkim 
administracji publicznej powoduje podejmowanie coraz szerszej dyskusji na 
temat wykorzystywania nowych technologii w sferze sądownictwa.

Część czynności już teraz podejmowanych jest z wykorzystaniem syste-
mów informatycznych, w szczególności w zakresie tworzenia orzeczeń sądo-
wych, korzystania z aktów prawnych i wyszukiwania orzecznictwa sądowe-
go. Nie sposób pominąć również, że 1 stycznia 2010r. w Sądzie Rejonowym  
w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, który rozpoznaje pozwy 
wnoszone elektronicznie. Prowadzenie elektronicznych postępowań upomi-
nawczych leży w kompetencji tego właśnie sądu, który pozostaje właściwy  
w tego typu postępowaniach dla całego kraju. Postępowania te dotyczą moż-
liwości wydania nakazu zapłaty w sytuacji, gdy powód dochodzi roszczenia 
pieniężnego z tą modyfikacją, iż w/w Sąd Rejonowy jest właściwy rzeczo-
wo niezależnie od wartości przedmiotu sporu, tak więc również w sprawach  
o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 75000,00 złotych. Większość 
czynności dokonywanych w ramach tych postępowań przybiera charakter 
elektroniczny. Z kolei nakazy zapłaty, które wydawane są w ich wyniku, dorę-
czane są w sposób tradycyjny. Działalność tzw. sądu elektronicznego od ponad 
dekady potwierdza teoretyczną możliwość zelektronizowania całego sądownic-
twa. Jej skutek byłby wymierny, zarówno dla uczestników postępowań, jak  
i samego wymiaru sprawiedliwości, oczywiście przy uwzględnieniu szeregu za-
sad takich jak czynny udział stron czy prawo do obrony. 
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W doktrynie pojawia się postulat dematerializacji akt sądowych i zamia-
ny ich na wersje cyfrowe.1 Przyzwyczajenie sędziów do wersji papierowej akt 
sądowych zdaje się rozstrzygać ten problem. W porównaniu do elektronizacji 
administracji publicznej, co również było i nadal pozostaje zadaniem długofa-
lowym, przeorganizowanie sądownictwa w tym zakresie wydaje się być z góry 
skazane na niepowodzenie. Z pewnością pewną formą kompromisu byłoby 
połączenie formy tradycyjnej postępowania opartego na aktach papierowych, 
jednocześnie występujących w wersji elektronicznej.

Sytuacja epidemiczna, ogłoszony w Polsce stan epidemii oraz wprowa-
dzane w związku z tym kolejne zakazy i ograniczenia spowodowała posta-
wienie sądownictwa niejako przed faktem dokonanym w zakresie częściowej 
elektronizacji postępowań. 

Przepis art. 15zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych2 stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku 
od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według prze-
pisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego3:

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urzą-
dzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jed-
noczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich 
uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadze-
nie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie 
wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejaw-
nego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wy-
maganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać 
nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można 
przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem ob-
razu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posie-
dzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich 
o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomie-
niu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, 

1 A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004, s. 192.
2 Dz. U. poz. 1842 z późn. zm., zwanej w dalszej części artykułu ustawą covidową.
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm., zwany w dalszej części artykułu Kodeksem postępo-
wania cywilnego.
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rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej 
o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, 
członkowie składu, z wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą 
brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  
z wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy.

Przytoczony powyżej przepis został wprowadzony art. 46 pkt. 21 ustawy 
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osło-
nowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-24 i wszedł  
w życie 16 maja 2020r. Regulacja ta ma charakter czasowy i przy zastosowaniu 
wykładni celowościowej należy wskazać, że obowiązuje przez okres roku po 
odwołaniu zagrożenia epidemicznego. 

Komentowany przepis wskazuje, że rozprawa lub posiedzenie jawne pro-
wadzone jest przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowa-
dzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. Z kolei 
rozprawy i posiedzenia jawne mogą odbywać się z bezpośrednim udziałem 
stron jeżeli spełniony zostanie warunek bezpieczeństwa, polegający na nie 
wywołaniu w ten sposób nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich 
uczestniczących. Decyzja w tym zakresie należy do przewodniczącego składu 
sędziowskiego, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy Kodeks postępowania cy-
wilnego kieruje on rozprawą i kwestiami organizacyjnymi z nią związanymi. 
Niemniej jednak pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości  
z dnia 18 maja 2020 r., sygn. DNA-II.510.20.20205 wystosowane do Pre-
zesów Sądów Apelacyjnych w Polsce zawiera wytyczne w zakresie funkcjo-
nowania sądów w dobie sytuacji epidemicznej, w tym również zalecenia, aby  
w miarę możliwości przeprowadzać czynności, w tym rozprawy i posiedzenia 
w trybie wideokonferencji.

Uczestnictwo w zdalnej rozprawie może odbywać się z poprzez bezpo-
średnią obecność w budynku sądu (ale nie na sali rozpraw) albo z dowolnej, 
innej lokalizacji, bez konieczności osobistego stawiennictwa. Zdalne rozprawy 
wiążą się nierozerwalnie z poniesieniem przez sądy określonych kosztów ich 
przygotowania, w szczególności w zakresie techniczno-organizacyjnym obej-
mującym zapewnienie sprzętu teleinformatycznego umożliwiającego trans-
misję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Koszty generują się również 

4 Dz. U. poz. 875 z późn. zm.
5 Pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2020 r., sygn. DNA-

-II-510-20-2020.pdf (oirp.olsztyn.pl); https://oirp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/
Wytyczne.pdf, [dostęp: 02.01.2021].
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po stronie uczestników postępowania, którzy muszą być wyposażeni m.in.  
w wydajne i stabilne łącze internetowe. W dzisiejszych czasach dostęp do In-
ternetu jest standardem, niemniej jednak nadal w pewnych obszarach mamy 
do czynienia z wykluczeniem cyfrowym, które może mieć istotny wpływ 
na prawo dostępu do sądu, czynnego udziału w postępowaniu, a w efekcie 
ochrony swoich praw. Przy ograniczeniu dostępu do narzędzi informatycz-
nych przez osoby wykluczone cyfrowo, nie należy zapominać o barierze wie-
dzy technicznej, w szczególności w odniesieniu do starszych wiekowo osób. 

Wprowadzenie formuły rozpraw zdanych spowodowało powstanie wielu 
wątpliwości natury technicznej i prawnej. Utrudnione, o ile niemożliwe jest 
omówienie wszystkich z nich, dlatego poniżej zostaną zasygnalizowane kwe-
stie budzące największe kontrowersje.

Uczestnictwo w rozprawie zdalnej, podobnie jak w rozprawie w formie 
tradycyjnej musi uwzględniać powagę sądu. Jest to jedna z podstawowych 
zasad. Strony i uczestnicy postępowania powinni, więc przede wszystkim za-
pewnić odpowiednie warunki, aby nie narazić się na naruszenie tej zasady. 
Hałas, osoby postronne czy jednoczesne wykonywanie innych czynności nie 
licuje z powagą sądu, w związku z tym istotne jest przeciwdziałanie występo-
waniu takim czynnikom, poprzez zapewnienie np. odpowiednich warunków 
lokalowych na czas uczestnictwa w wideokonferencji.

Drugą kwestią jest przebywanie innych osób w pomieszczeniu, z które-
go uczestnik postępowania nawiązuje transmisję dźwięku i obrazu z sądem,  
w szczególności mowa o innych świadkach, którzy przed ich własnym przesłu-
chaniem, nie powinni uczestniczyć w składaniu zeznań przez poprzedników. 
Kontrowersje wywołuje sposób weryfikacji, który wydaje się być w tym zakre-
sie niemożliwy. 

W doktrynie postuluje się, aby sądy już na etapie zawiadomienia lub 
wezwania na termin rozprawy zobowiązywały adresata do przekazania in-
formacji o wyborze formy udziału w zdalnej rozprawie. Co prawda decyzja  
w tym zakresie należy do przewodniczącego składu, niemniej jednak „taka 
praktyka pozwoli na uniknięcie [o ile nie całkowite wyeliminowanie sytuacji] 
wyznaczania terminów czynności, które z przyczyn techniczno-organizacyj-
nych oraz formalnych nie mogą się skutecznie odbyć.”6

Kolejną problematyczną kwestią jest aspekt techniczny uczestnictwa  
w zdalnej rozprawie. Brak przepisów wykonawczych, a w efekcie  
 

6 A. Skorupka, E-rozprawa i zmiany w sposobie procedowania w tarczy 3.0, LEX/el. 2020.
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niejednolite podejście sądów może generować dodatkowe utrudnienia dla 
stron zainteresowanych udziałem w rozprawie zdalnie. 

Art. 15zzs1 pkt. 2 ustawy covidowej przewiduje uprawnienie przewodni-
czącego do zarządzenia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego, jeżeli zosta-
ną spełnione następujące przesłanki: 

1) rozpoznanie sprawy jest konieczne,
2) przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia 

jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich 
uczestniczących,

3) nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośred-
nim przekazem obrazu i dźwięku,

4) żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia 
niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich  
o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; 

W powyższej sytuacji stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę praw-
nego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej 
Polskiej należy w przesyłanym zawiadomieniu pouczyć o prawie i terminie do 
złożenia sprzeciwu. 

Ze względu na ramy niniejszego artykułu dalszy komentarz do przepi-
su art. 15zzs1 pkt. 2 ustawy covidowej zostanie pominięty jako nie dotyczący  
w sensie ścisłym zdalnego posiedzenia, czy rozprawy. 

Regulacja z art. 15zzs1 pkt. 3 ustawy covidowej dotyczy sytuacji, w której 
ze względu na szczególne okoliczności członkowie składu, z wyjątkiem prze-
wodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem posiedzenia, na którym 
dochodzi do zamknięcia rozprawy. Uprawnienie do zarządzenia takiej formy 
posiedzenia należy do prezesa sądu. W przytoczonym przepisie pojawiają się 
dwa sformułowania: „szczególne okoliczności” i „środki komunikacji elektro-
nicznej”. Pierwsze z nich ma charakter nieostry i nieprecyzyjny. Pojęcie „szcze-
gólnych okoliczności” jest klauzulą generalną, której stosowanie ma charakter 
ocenny i indywidualny.7 W związku z tym, na podstawie komentowanego 
przepisu to prezes sądu ustala jego treść w ramach okoliczności danego stanu 
faktycznego. 

Z kolei pojęcia „środków komunikacji elektronicznej” nie należy utożsa-
miać z „przeprowadzeniem czynności na odległość z jednoczesnym przekazem 

7 Wyrok NSA z 10.11.2016 r., I OSK 929/16, LEX nr 2299951.



80

ANETA PIEKUT

obrazu i dźwięku”. Zgodnie z §10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"8 do 
oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych 
pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. Poprzez środki komunikacji 
elektronicznej rozumie się rozwiązania techniczne, w tym urządzenia telein-
formatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji 
danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności pocztę elek-
troniczną. Z kolei jednoczesny przekaz obrazu i dźwięku nie jest możliwy do 
uzyskania przy pomocy poczty mailowej. Literalna wykładnia przepisu wska-
zuje, że przedmiotowe posiedzenia mogą odbywać się za pomocą wymiany 
wiadomości mailowych. 

Podniesione powyżej aspekty zdalnych rozpraw i posiedzeń nastręcza-
ją wiele problemów. W tym zakresie należy pamiętać o naczelnej zasadzie 
wyrażonej w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia  
1997 r.9 stanowiącej, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpa-
trzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bez-
stronny i niezawisły sąd. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze 
względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz 
ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes pry-
watny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. Bezspornym jest, że zasada ta musi 
być urzeczywistniana, a zdalne rozprawy i posiedzenia muszą umożliwiać jej 
niezakłóconą realizację.

Przepis art. 15zzs1 ustawy covidowej szeroko skomentowany w pierw-
szej części artykułu stanowił asumpt do rozważań w zakresie analogicznego 
rozwiązania w odniesieniu do postępowań karnych. Ustawa z dnia 19 czerw-
ca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym po-
stępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-1910 
znowelizowała art. 374 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 
karnego11 poprzez dodanie §3-9. Ustawodawca, wzorem regulacji przyjętych 
w Kodeksie postępowania cywilnego, przewidział rozwiązania umożliwiające 
udział niektórych stron w rozprawie na etapie postępowania sądowego przy 

8 Dz. U. z 2016 r. poz. 283.
9 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.
11 Dz. U. poz. 1086 z późn. zm., zwany w dalszej części artykułu Kodeksem postępowania 
karnego.
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użyciu urządzeń technicznych umożliwiających udział w czynnościach na od-
ległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

Przepis art. 374 §3 Kodeksu postępowania karnego stanowi, że „prze-
wodniczący, na wniosek prokuratora, wyraża zgodę na jego udział w rozprawie 
przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających udział w rozprawie na 
odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli 
nie stoją temu na przeszkodzie względy techniczne. §4 Przewodniczący może 
zwolnić z obowiązku stawiennictwa na rozprawie oskarżonego, oskarżyciela 
posiłkowego albo oskarżyciela prywatnego, którzy są pozbawieni wolności, je-
żeli zostanie zapewniony udział tych stron w rozprawie przy użyciu urządzeń 
technicznych, umożliwiających udział w rozprawie na odległość z jednocze-
snym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. §5 W wypadku określonym 
w §4 w rozprawie bierze udział w miejscu przebywania strony referendarz są-
dowy lub asystent sędziego, zatrudniony w sądzie, w którego okręgu strona 
przebywa. §6 Obrońca bierze udział w rozprawie przeprowadzanej w sposób 
określony w §4 w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że stawi się w tym 
celu w sądzie. §7 W wypadku gdy obrońca bierze udział w rozprawie przeby-
wając w innym miejscu niż oskarżony, sąd na wniosek oskarżonego lub obroń-
cy może zarządzić przerwę na czas oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy  
w tym samym dniu, aby umożliwić telefoniczny kontakt obrońcy z oskar-
żonym, chyba że złożenie wniosku w sposób oczywisty nie służy realizacji 
prawa do obrony, a w szczególności zmierza do zakłócenia lub nieuzasadnio-
nego przedłużenia rozprawy. §8 Jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza  
w rozprawie przeprowadzanej w sposób określony w §4, tłumacz bierze udział 
w rozprawie w miejscu przebywania oskarżonego niewładającego w wystar-
czającym stopniu językiem polskim lub w miejscu przebywania osoby, co do 
której zachodzą okoliczności określone w art. 204 §1 pkt 1, chyba że przewod-
niczący zarządzi inaczej. §9 Przepisy art. 517ea stosuje się odpowiednio.”

Dodane przepisy regulują zagadnienia związane z przesłankami zdalnego 
udziału i sposobem jego realizacji, jak również obejmują unormowania, które 
mają zapewnić efektywne korzystanie przez oskarżonego z prawa do obrony  
i praw innych uczestników postępowania. Nowelizacja wprowadza rozwiąza-
nia, które w zamierzeniu ustawodawcy uwzględniają rozwój techniczny wpły-
wający na upowszechnianie rozwiązań służących porozumiewaniu się na od-
ległość oraz potrzeb w zakresie. Ponadto służą przyspieszeniu postępowania,  
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zmniejszeniu uciążliwości dla jego uczestników i ograniczaniu ryzyka związa-
nego ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.12

Już przed w/w nowelizacją w Kodeksie postępowania karnego znajdowa-
ły się przepisy przewidujące możliwość wykonywania określonych czynności 
w formie zdalnej. Zgodnie z art. 177 §1a Kodeksu postępowania karnego 
przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych 
umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym 
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem  
w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, 
asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świa-
dek przebywa. Przepis art. 184 §4 Kodeksu postępowania karnego przewidu-
je przesłuchania świadka anonimowego tzw. incognito przy użyciu urządzeń 
technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.  
Z kolei art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego określają zasady 
przesłuchania świadka w tzw. bezpiecznym pokoju również z wykorzysta-
niem środków komunikacji zdalnej. Przepis art. 377 §4 Kodeksu postępo-
wania karnego statuuje możliwość przesłuchania świadka, biegłego lub zło-
żenie wyjaśnień przez współoskarżonego przy użyciu urządzeń technicznych 
umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym 
bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Ponadto Kodeks postępowa-
nia karnego w art. 517b dopuszcza możliwość przeprowadzenia czynności,  
w szczególności polegających na złożeniu wyjaśnień przy użyciu urządzeń 
technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności na odległość 
z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, ale wyłącznie 
przy spełnieniu warunku zapewnienia uczestnictwa sprawcy we wszystkich 
tych czynnościach, w których ma on prawo uczestniczyć.

Wyżej wymienione przepisy mogą wzbudzać kontrowersje na gruncie 
stosowania zasady bezpośredniości, niemniej jednak orzecznictwo sądowe 
zdaje się odpowiadać na pojawiąjące się w tym zakresie wątpliwości. „Zgod-
nie z zasadą bezpośredniości należy w toku postępowania dążyć do tego, aby 
sąd bezpośrednio zetknął się z poszczególnymi dowodami, zaś w odniesieniu 
do świadków, by składali swe zeznania w toku rozprawy przed sądem, od-
powiadając na pytania stron i członków składu orzekającego. Takie bezpo-
średnie zetknięcie się z dowodem pozwala sądowi na jego najpełniejszą ocenę. 
Bezwzględne przestrzeganie tej zasady spowodowałoby jednak, że w szeregu 

12 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skut-
kami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 382, s. 25.
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spraw wydanie orzeczenia nie byłoby możliwe. Stąd ustawodawca wprowadził 
do kodeksu postępowania karnego przepisy stanowiące wyjątki od zasady bez-
pośredniości. Wyjątkiem takim jest przepis art. 391 §1 k.p.k.”13

Z kolei w odniesieniu do wprowadzonych nowelizacją przepisów, w uza-
sadnieniu do projektu zmian projektodawca wskazuje, powołując się jednocze-
śnie na w/w orzeczenie, że "przeprowadzenie czynności procesowej lub udział 
w czynności procesowej w formie zdalnej nie narusza zasady bezpośredniości". 
Ponadto uzasadnienie porusza problematykę „atrybutów czynności proceso-
wej przeprowadzanej z zachowaniem zasady bezpośredniości w postaci pełnej 
i bezpośredniej czasowo możliwości zapoznania się z dowodem, w szczegól-
ności pochodzącym od osobowego źródła dowodu i wyznaczania przez sąd 
zakresu czynności przez zadawane osobie przesłuchiwanej pytania w pełni po-
zostają zagwarantowane w przypadku czynności przeprowadzanej z wykorzy-
staniem urządzeń pozwalających na bezpośredni i jednoczesny przekaz obrazu 
i dźwięku.”14

W doktrynie w odniesieniu do zasady bezpośredniości i rozprawy zdalnej 
podnosi się, że ze względu na tożsame możliwości zmysłowego kontaktu ze 
źródłem dowodowym dzięki bezpośredniemu przekazowi obrazu i dźwięku, 
istota dyrektywy tej zasady jest realizowana. „Formalnie w wypadku przesłu-
chania na odległość sąd nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą przesłuchiwa-
ną, jednakże dzięki urządzeniom technicznym cel tej dyrektywy zostaje speł-
niony.”15 Możliwość skorzystania z dowodu pierwotnego umożliwia realizację 
trzeciej dyrektywy zasady bezpośredniości przy takim sposobie przesłuchania.

Kodeks postępowania karnego przewiduje prawo oskarżonego do obec-
ności na rozprawie. W określonych przypadkach przewodniczący lub sąd może 
uznać jego obecność za obowiązkową. Ponadto obecność jest obowiązkowa 
przy przeprowadzaniu określonych czynności w sprawach o zbrodnie. Wyjątki 
od tej zasady przewidziane zostały w przepisach art. 375 §1, art. 376, 377, 390 
§1. Wydanie wyroku nakazowego i łącznego, również dopuszcza nieobecność 
oskarżonego. 

Komentowany przepis art. 374 Kodeksu postępowania karnego zawiera 
uprawnienie do udziału w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umoż-
liwiających realizację tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 

13 Postanowienie SN z 7.08.2013 r., II KK 153/13, LEX nr 1356410.
14 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów ban 
kowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skut 
kami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 382, s. 26.
15 D. Świecki, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. B. Au-
gustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Gdańsk 2020, art. 374.
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przekazem obrazu i dźwięku, nie tylko w odniesieniu do oskarżonego, ale 
również prokuratora, oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego. 

W odniesieniu do udziału prokuratora w rozprawie przy użyciu urzą-
dzeń technicznych, umożliwiających udział w rozprawie na odległość z jed-
noczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, konieczny jest jego 
wniosek i zgoda przewodniczącego, przy jednoczesnym spełnieniu przesłanki 
braku przeszkód natury technicznej. Zdalny udział w rozprawie prokuratora 
nie wymaga asysty urzędnika sądowego, tak jak ma to miejsce w odniesieniu 
do innych stron postępowania.16 Przesłanka względów technicznych może 
dotyczyć w szczególności transmisji obrazu i dźwięku (podkreślić należy, że 
oba te elementy muszą być zapewnione łącznie) do której niezbędna jest od-
powiednia przepustowość łącza internetowego, ale również zbyt małej ilość 
sprzętu technicznego powodującej konieczność limitowania rozpraw zdal-
nych. Względy techniczne uniemożliwiające zarządzenie zdalnej rozprawy 
mogą występować zarówno po stronie sądu, jak i prokuratora. Na podstawie 
96a Kodeku postępowania karnego omawiane przepisy mają zastosowanie 
również do posiedzeń. 

Obowiązek stawiennictwa na rozprawie oskarżonego, oskarżyciela posił-
kowego albo oskarżyciela prywatnego może zostać wyłączony przez przewod-
niczącego, jeśli spełnione zostaną przesłanki zapewnienia udziału tych osób 
 w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających udział 
w rozprawie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obra-
zu i dźwięku oraz osoby te są pozbawione wolności. Przesłanka pozbawie-
nia wolności musi być spełniona w momencie przeprowadzania rozprawy,  
w związku z tym jeśli dany podmiot nie będzie już w dacie rozprawy odby-
wał kary pozbawienia wolności lub kary zastępczej, nie będzie tymczasowo 
aresztowany albo zakończy pobyt w zakładzie psychiatrycznym jego udział  
w rozprawie przyjmie formę tradycyjną. 

Należy podkreślić, że w przypadku wyłączenia stawiennictwa na roz-
prawie w miejscu przebywania strony bierze udział referendarz sądowy lub 
asystent sędziego, zatrudniony w sądzie, w którego okręgu strona przebywa.  
W pierwotnej wersji projektu przewidziana była możliwość zdalnego udziału  
w rozprawie takiej strony w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej. 
Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego rozwiązania. 

16 J. Mierzwińska-Lorencka, E-rozprawa w sprawach karnych w związku z regulacjami z tarczy 
4.0, LEX/el. 2020.
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Obrońca, z kolei bierze udział w rozprawie przeprowadzanej w miejscu 
przebywania oskarżonego, chyba że stawi się w tym celu w sądzie. Jeżeli obroń-
ca bierze udział w rozprawie przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd 
na wniosek oskarżonego lub obrońcy może zarządzić przerwę na czas oznaczo-
ny, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu, aby umożliwić telefo-
niczny kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że złożenie wniosku w sposób 
oczywisty nie służy realizacji prawa do obrony, a w szczególności zmierza do 
zakłócenia lub nieuzasadnionego przedłużenia rozprawy. Jest to rozwiązanie 
analogiczne do przedstawionego w art. 250 §3a Kodeku postępowania karne-
go, mające charakter fakultatywny i uznaniowy, co potwierdza sformułowanie 

„sąd (…) może zarządzić przerwę”. 
Należy nadmienić, że brak wskazania w komentowanym przepisie 

przedstawicieli procesowych stron ma charakter aksjologiczny. Brak analo-
gicznego uregulowania w stosunku do pełnomocnika stanowi celowy zabieg 
ustawodawcy.17

W przepisie, będącym przedmiotem niniejszego wywodu, uregulowana 
została również kwestia uczestnictwa w rozprawie tłumacza. Jeżeli zachodzi 
potrzeba jego udziału w rozprawie zdalnej, bierze w niej udział w miejscu prze-
bywania oskarżonego niewładającego w wystarczającym stopniu językiem pol-
skim lub w miejscu przebywania osoby co do której zachodzi potrzeba przesłu-
chania, a osoba ta jest głucha lub niema i nie wystarcza porozumienie się z nią 
za pomocą pisma. Wydaje się, że pominięcie osoby, o której mowa w art. 250 
§1 pkt. 2 Kodeksu postepowania karnego w art. 374 §8 jest błędem na etapie 
procedury legislacyjnej. Nie ulega przecież wątpliwości, że tłumacz powinien 
brać udział w rozprawie zdalnej w miejscu przebywania osoby co do której 
zachodzi potrzeba przesłuchania, a osoba ta nie włada językiem polskim. 

Do rozprawy zdalnej stosuje się odpowiednio art. 517ea Kodeksu postę-
powania karnego który stanowi, że podczas czynności sądowych, w których 
oskarżony uczestniczy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tych czynności na odległość, uczestnicy postępowania mogą 
składać wnioski oraz inne oświadczenia, a także dokonywać czynności proce-
sowych wyłącznie ustnie do protokołu. O treści wszystkich pism procesowych, 
które wpłynęły do akt sprawy od chwili przekazania do sądu wniosku o roz-
poznanie sprawy, sąd jest obowiązany poinformować przy najbliższej czynno-
ści procesowej oskarżonego oraz jego obrońcę. Na żądanie oskarżonego lub 

17 D. Świecki, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red.B. Augu-
styniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Gdańsk 2020, art. 374.
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obrońcy sąd ma obowiązek odczytać treść tych pism. Pisma procesowe oskar-
żonego i jego obrońcy, których nie można było przekazać do sądu, mogą być 
przez nich odczytane na rozprawie. Z chwilą ich odczytania wywołują one 
skutek procesowy i są traktowane jako czynności dokonane w formie ustnej. 

Choć pierwotna wersja projektu zakładała, że „przewodniczący może 
zarządzić, na wniosek stron lub z urzędu, że strony, obrońcy lub pełnomoc-
nicy, którzy stawili się w sądzie, wezmą udział w rozprawie przy użyciu urzą-
dzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu 
i dźwięku na odległość, przebywając w pomieszczeniu lub pomieszczeniach 
sądu przystosowanych do przeprowadzania czynności przy użyciu tych urzą-
dzeń. Zarządzenie może dotyczyć wszystkich lub niektórych uczestników roz-
prawy wymienionych w zdaniu pierwszym"18, to ostatecznie przyjęta zawiera 
ograniczony katalog osób mogących uczestniczyć w rozprawie zdalnie. Usta-
wodawca wyłączył strony inne niż prokurator, oskarżony lub oskarżyciel po-
siłkowy, którzy są pozbawieni wolności od ich udziału w rozprawie przy uży-
ciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz 
obrazu i dźwięku na odległość.19

Reasumując powyższe, organem uprawnionym do zarządzenia zdalnej 
rozprawy jest przewodniczący. Decyzja podejmowana jest w formie zarządze-
nia wydanego na podstawie art. 93 §2 Kodeksu postępowania karnego, które 
nie podlega zaskarżeniu. Wyłącznie prokurator może wystąpić z inicjatywną 
zarządzenia jego zdalnego udziału w rozprawie, co oznacza, że zarządzenie 
zdalnego udziału w rozprawie w odniesieniu do prokuratora nie może nastą-
pić z urzędu.

W braku doprecyzowania tej kwestii, w odniesieniu do pozostałych stron, 
zarządzenie ich uczestnictwa w rozprawie zdalnie może nastąpić zarówno na 
wniosek20 złożony w trybie art. 9 §2 Kodeksu postepowania karnego, jak  
i z urzędu. W każdym razie decyzja przewodniczącego w tym zakresie ma 
charakter fakultatywny, nawet przy spełnieniu przesłanek warunkujących 
dopuszczalność zwolnienia z osobistego stawiennictwa na rozprawie na po-
czet uczestnictwa zdalnego. Zakres przedmiotowy rozprawy zdalnej nie został 
wprost określony w komentowanym przepisie. Dokonując jego wykładni na-
leży jednak zauważyć, że prokurator może przedmiotowy wniosek złożyć w 

18 http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-163-2020/$file/9-020-163-2020.
pdfhttps://www.google.pl/?gws_rd=ssl, [dostęp: 03.01.2021].
19 Zob. J. Mierzwińska-Lorencka, E-rozprawa w sprawach karnych w związku z regulacjami z 
tarczy 4.0, LEX/el. 2020.
20 C. Kulesza, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, red. K. Dudka, Warszawa 
2020, art. 374.
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każdej sprawie, bez względu na fakt czy oskarżony, oskarżyciel posiłkowy czy 
prywatny są pozbawieni wolności. Również bez znaczenia dla złożenia wniosku 
pozostaje kwestia obowiązkowego stawiennictwa na rozprawie. Z kolei udział 
w rozprawie zdanej oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego 
zdeterminowany jest pozbawieniem wolności tych podmiotów i tylko wtedy 
kiedy istnieje obowiązek stawiennictwa. Obowiązek stawiennictwa aktualizuje 
się w trzech przypadkach: zgodnie z art. 374 §1 Kodeku postępowania kar-
nego na podstawie decyzji sądu lub przewodniczącego, w sprawach o zbrod-
nie przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 385 i 386 Kodeksu 
postępowania karnego oraz w przypadku złożenia wniosku o doprowadzenie 
w trybie art. 353 §3 Kodeksu postępowania karnego w warunkach braku obo-
wiązkowego udziału oskarżonego. W stosunku do oskarżyciela posiłkowego 
i oskarżyciela prywatnego obowiązkowy udział w rozprawie materializuje się 
tylko na podstawie decyzji sądu, gdy jest to celowe, pokrzywdzony może zostać 
zobowiązany do obecności na rozprawie lub jej części, na podstawie art. 384 
§3 Kodeksu postępowania karnego. A contrario wobec tych podmiotów jeżeli 
nie są pozbawione wolności lub niezobowiązane do osobistego stawiennictwa 
przewodniczący nie zarządzi zdalnego udziału w rozprawie. Powyższe pozwala 
na stwierdzenie, że pozycja prokuratora w tym zakresie jest uprzywilejowana. 

Należy podkreślić, że regulacje dotyczące zdalnej rozprawy karnej zostały 
wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego bez określonych ram czaso-
wych ich obowiązywania, w związku z tym wchodzą do porządku prawnego 
na stałe. W odróżnieniu od regulacji zdalnej rozprawy cywilnej, mających cha-
rakter czasowy.

Kwestie dotyczące urządzeń technicznych, które umożliwiają przeprowa-
dzenie czynności na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, 
podobnie jak w odniesieniu do zdalnej rozprawy cywilnej nie zostały doprecy-
zowane. Brak wytycznych dotyczących tych urządzeń, standardów, procedur  
i sposobu korzystania z nich przez sąd i strony, a także mogących potencjalnie 
wystąpić problemów technicznych nie zasługuje na aprobatę. Brak rozporzą-
dzeń wykonawczych powoduje szereg wątpliwości powodując, że zdalna roz-
prawa karna staje się problematycznym rozwiązaniem. 

Szeroko omówiony art. 374 Kodeksu postępowania karnego, mimo że 
w dobie aktualnej sytuacji epidemicznej i związanymi z nią ograniczeniami 
oceniany jest pozytywnie to jednak z punktu widzenia prawa do obrony, bu-
dzi liczne wątpliwości i kontrowersje. W doktrynie podnosi się, że pozostają 
w sprzeczności z gwarancjami konstytucyjnymi stron i w sposób istotny mogą 
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przyczynić się do naruszenia prawa podejrzanego/oskarżonego do obrony,21  
i spełnienia postulatu równości broni.

Kontakt obrońcy z oskarżonym, o którym mowa w art. 374 §7 Kodeku 
postępowania karnego wyłącznie w formie telefonicznej, ograniczony czaso-
wo i uzależniony od decyzji sądu po weryfikacji przesłanek określonych tym 
przepisem może wpływać negatywnie na konstytucyjne prawo do obrony. 
Jak ponosi doktryna znowelizowany art. 374 Kodeksu postępowania karne-
go pozostaje w sprzeczności z art. 6 ust. 3 lit. b i c Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka22 stanowiącym, że każdy oskarżony o popełnienie czynu za-
grożonego karą ma co najmniej prawo do posiadania odpowiedniego czasu  
i możliwości do przygotowania obrony oraz bronienia się osobiście lub przez 
ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków 
na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy 
wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. 
Nie doprecyzowano również kwestii bezwzględnej poufności kontaktu obroń-
cy z oskarżonym, co w dużej mierze może rzutować na skuteczne wykonywa-
nie prawa do obrony. 

Sytuacja, w której obrońca przebywa w innym miejscu niż oskarżony 
również utrudnia, o ile w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwia 
realizację podstawowego prawa -prawa do obrony. Brak bezpośredniego kon-
taktu powoduje, że natychmiastowe reagowanie na zeznania czy wyjaśnienia 
osób przesłuchiwanych przez oskarżonego jest utrudnione.

Ponadto krytyczne uwagi poczynione na gruncie nowelizacji wprowadza-
jącej rozprawę odmiejscowioną w trybie przyspieszonym pozostają aktualne  
w odniesieniu do nowo wprowadzonych, omówionych w niniejszym artykule 
przepisów.23

Chociaż możliwość przeprowadzania e-rozpraw cywilnych wprowadzo-
na została 16 maja 2020r. a zdalnych rozpraw karnych w dniu 24 czerwca 
2020r. to sądy podchodziły do tej formy dość sceptycznie i ostrożnie. Do-
piero w listopadzie 2020r. wiceminister Ministerstwa Sprawiedliwości Anna 
Dalkowska wystosowała pismo do prezesów zawierające zapytanie o ewentu-
alne zapotrzebowania na sprzęt informatyczny lub szkolenia online dotyczące 

21 Zob. J. Mierzwińska-Lorencka, E-rozprawa w sprawach karnych w związku z regulacjami  
z tarczy 4.0, LEX/el. 2020.
22 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Proto-
kołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).
23 C. Kulesza. [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, red. K. Dudka, Warszawa 
2020, art. 374.
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rozpraw zdalnych, z jednoczesnym zaleceniem zarządzania i przeprowadzania 
ich w tej formule oraz rozpatrywania spraw na posiedzeniach niejawnych za-
równo w postępowaniach cywilnych, jak i karnych. Wydaje się, że pominięto 
kwestie konieczności przeprowadzania wideokonferencji z innymi sądami w 
toku postępowania karnego w tym zakresie. Jak podnosi Stowarzyszenie Sę-
dziów Polskich „Iustitia” - „nie ma możliwości przesłuchania świadka bądź 
udziału strony (poza prokuratorem) z miejsca jej aktualnego pobytu. Oznacza 
to konieczność angażowania do czynności poza sądem prowadzącym sprawę 
sądu bądź sądów miejsca pobytu stron/świadków, co znacząco zwiększa ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusa.”24 

Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie 
przeprowadzania rozpraw zdalnych ujawniły, że odsetek takiej formy rozpo-
znawania spraw nie przekracza 3%. Wideokonferencje częściej odbywają się 
w sądach apelacyjnych i okręgowych niż rejonowych. Taki stan rzeczy wy-
nika głównie ze względu na występujące różnice w możliwościach technicz-
nych. Niemniej jednak duże rozbieżności powstają na gruncie sądów tej samej 
rangi. Przykładowo Sąd Okręgowy w Koszalinie co czwartą sprawę prowadzi  
w trybie wideokonferencji, w Sądzie Okręgowym w Tarnowie blisko 24% 
spraw rozpoznawanych jest z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na od-
ległość. Natomiast już w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu odsetek spraw 
w trybie wideokonferencji wynosi 1,5%. Znaczące różnice występują również 
na poziomie sądów apelacyjnych, we Wrocławiu 20% spraw prowadzonych 
jest zdalnie, w Białymstoku jest to co ósma sprawa, z kolei w Krakowie nie 
odbyła się żadna rozprawa w tej formule. 25

Należy również podkreślić, że w dobie sytuacji epidemicznej część sądów 
arbitrażowych26 umożliwiła prowadzenie postępowań sądowych za pośrednic-
twem środków porozumiewania się na odległość, brak jednak w tym zakresie 
danych statystycznych. 

Prowadząc rozprawy zdalnie sądy często wskazują na problemy sprzętowe 
i techniczne występujące u stron postępowania. Jakość łącza internetowego 
uniemożliwiająca właściwe zrozumienie wszystkich wypowiedzi, powodują-
ca konieczność ich powtarzania albo nawet wezwania osoby przesłuchiwanej 

24 https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zdalne-rozprawy-z-powodu-epidemii-koronawiru 
sa,504428.html, [dostęp: 03.01.2021].
25 Sąd (nie)przeniesiony do sieci, Dziennik Gazeta Prawna, nr 239/5392, s. B1. 
26 https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wygoda-i-bezpieczenstwo-to-zalety-postepowan-on 
line-czy-wdroza,500990.html, [dostęp: 03.01.2021].; https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/
sprawy-online-z-udzialem-publicznosci-sad-rejonowy-dla-lodzi,500682.html, [dostęp: 03.01. 
2021].
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do siedziby sądu. Duże utrudnienie stanowią również ograniczone umiejęt-
ności obsługi informatycznej przez osoby, którym umożliwia się dostęp do 
systemu.27

W listopadzie 2020r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego wydała za-
rządzenie Nr 130 dotyczące sposobu przeprowadzania rozpraw i posiedzeń  
w sprawach cywilnych (rozpoznawanych według przepisów Kodeksu poste-
powania cywilnego), które od tego momentu będą odbywały się w Sądzie 
Najwyższym przy użyciu urządzeń technicznych i oprogramowania, w taki 
sposób, aby możliwe było przeprowadzenie ich na odległość (zdalnie) oraz za-
sad udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych przed Sądem 
Najwyższym poprzez wyodrębnienie sali dla publiczności, do której transmi-
towany będzie obraz i dźwięk z sali rozpraw lub aplikacji do przeprowadzania 
rozpraw na odległość. Warto przyjrzeć się tym regulacjom, ponieważ mogą 
stanowić niejako wzór do wdrażania podobnych rozwiązań w innych sądach. 

Zarządzenie określa, że przed rozprawą wzywa się adresata do wskaza-
nia, w terminie trzech dni, adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać 
wysłana instrukcja dołączenia do rozprawy lub posiedzenia w Microsoft Sky-
pe for Business albo złożenia na piśmie oświadczenia, że adresat nie posiada 
możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedzeniu. Adresat 
wezwania na rozprawę lub posiedzenia jawnego może wskazać adres pocz-
ty elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres 
poczty w domenie sn.pl albo telefonicznie do sekretariatu wydziału właściwej 
Izby Sądu Najwyższego. 

Zgodnie z §4 zarządzenia niezwłocznie po otrzymaniu informacji o adre-
sie poczty elektronicznej, na adres ten przesyła się link umożliwiający instalację 
odpowiedniego modułu dodatkowego przeglądarki internetowej typu plug-in, 
umożliwiającego przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia oraz instrukcję 
dołączenia do rozprawy lub posiedzenia w Microsoft Skype for Business. 

Dalsze postanowienia przedmiotowego zarządzenia stanowią, że jeżeli 
którakolwiek z osób wezwanych lub zawiadomionych o terminie rozprawy lub 
posiedzenia jawnego w sprawie cywilnej oświadczy w wyznaczonym terminie, 
że nie ma możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie lub posiedze-
niu, a przeprowadzenie jawnego posiedzenia mogłoby wywołać nadmierne 
zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących, strony zawiadamia się 

27 Sąd (nie)przeniesiony do sieci, Dziennik Gazeta Prawna, nr 239/5392, s. B1.
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skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.28

Osoby zamierzające wziąć udział w charakterze publiczności w rozprawie 
lub posiedzeniu jawnym osobiście lub przy użyciu urządzeń technicznych zgła-
szają ten zamiar za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sn@sn.pl lub 
telefonicznie do sekretariatów wydziału właściwej Izby Sądu Najwyższego naj-
później na jeden dzień roboczy przed terminem tej rozprawy lub posiedzenia. 
W zgłoszeniu wskazuje się sygnaturę akt sprawy, w której wyznaczono rozpra-
wę albo posiedzenie jawne oraz ich termin. W oparciu o informacje uzyskane 
w wyniku zebrania zgłoszeń sekretariaty wydziałów w Izbach Sądu Najwyższe-
go przygotowują karty uprawniające do wejścia na salę. Karty wstępu wydaje 
się maksymalnie w takiej liczbie, aby na sali odstępy między osobami uczest-
niczącymi w rozprawie lub posiedzeniu jawnym w charakterze publiczności 
były nie mniejsze niż 1,5 m, a na jedną osobę przypadało nie mniej niż 7 m2 
powierzchni. Jeżeli liczba zgłoszeń, przekracza maksymalną liczbę kart wstępu, 
o przydziale karty wstępu zdecyduje kolejność tych zgłoszeń.

Problem wyposażenia organów wymiaru sprawiedliwości, w tym są-
dów w odpowiednie urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzania roz-
praw zdalnych jest istotny, niemniej jednak należy podkreślić, że prędzej czy 
później będzie musiał zostać rozwiązany. Coraz częściej w postępowaniach 
zarówno cywilnych, jak i karnych w materiale dowodowym obecne są do-
wody elektroniczne. Z kolei prezentacja tych dowodów wymaga odpowied-
niego oprogramowania i narzędzi. Elektronizacja sądów wymuszona niejako  
sytuacją epidemiczną oraz konieczne do wykonania działania, w tym przede 
wszystkim poniesienie kosztów hardware i software wpłynie ostatecznie na 
wydajność sądów, jakość samego postępowania, ale również zwiększenie do-
stępu do dowodów elektronicznych uczestników. W związku z tym elektro-
nizacja postępowań sądowych przyniesie wiele wymiernych korzyści, również  
w zakresie tradycyjnych rozpraw odbywających się na sali sądowej. 

Konieczność wyposażenia sądów w urządzenia i oprogramowanie, po-
zwalające na prowadzenie tzw. postępowań umiejscowionych bezspornie 
pociągnie za sobą koszty wyposażenia w takie narzędzia wszystkich sądów  
w Polsce. Wyzwaniem w kontekście elektronizacji postępowań karnych 
jest skorelowanie systemów informatycznych z innymi organami wymiaru  
 

28 Zarządzenie Nr 130/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2020 
r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania przed Sądem Najwyższym rozpraw lub posie-
dzeń jawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19.



92

ANETA PIEKUT

sprawiedliwości. Innymi słowy sprzęt i oprogramowanie np. w sądach i pro-
kuraturach powinny być zintegrowane ze sobą, aby w pełni realizować swoje 
funkcje. 

Pomimo wyżej wymienionych wyzwań i trudności, rozszerzenie instytu-
cji rozprawy umiejscowionej dotąd przewidzianej wyłącznie w trybie przyspie-
szonym poprzez wprowadzenie możliwości zdalnego uczestniczenia w rozpra-
wie nie tylko oskarżonego i jego obrońcy, lecz także oskarżyciela publicznego, 
posiłkowego i prywatnego oraz tłumacza na wszystkie rozprawy prowadzone 
w trybie zwykłym należy ocenić pozytywnie. Wątpliwości budzi natomiast 
sposób wprowadzenia przedmiotowych przepisów do porządku prawnego. 
Zauważyć należy, że ustawodawca w drodze ustawy, której zasadniczym celem 
jest wprowadzenie szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie 
działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców 
dotkniętych trudną sytuacją wywołaną skutkami pandemii choroby zakaź-
nej COVID-19, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, wprowadza swoistą 
reformę przepisów procedury karnej, które nie mają w zasadzie powiązania  
z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej stanem epidemii. Należy po-
dzielić stanowisko doktryny, że „doniosłość poczynionych zmian zasadniczo 
budzi wątpliwości i kontrowersje, a w praktyce może tylko pogłębić chaos  
w szeroko pojętym prawie karnym.”29

Należy podkreślić jeszcze jeden istotny aspekt wprowadzonych zmian. 
Mimo, że dla wyniku postępowania cywilnego znaczenie fizycznej obecno-
ści uczestników jest mniejsze w porównaniu z postępowaniem karnym, to 
właśnie do postępowania karnego instytucja zdalnej rozprawy została wpro-
wadzona na stałe. Powoduje to konieczność zagwarantowania prawa do rze-
telnego procesu, a także nieograniczanie bezpodstawnie jego jawności poprzez 
stosowanie odpowiedniego oprogramowania z uwzględnieniem realizacji za-
sady prawa do obrony i równości broni.

29 J. Mierzwińska-Lorencka, E-rozprawa w sprawach karnych w związku z regulacjami z tarczy 
4.0, LEX/el. 2020.
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Praktyka postępowania 
administracyjnego  

w dobie pandemii

Zagadnienia wprowadzające

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na każdej dziedzinie 
życia ludzkiego, zmiany nie ominęły również sektora publicznego. Ograni-
czenie kontaktów międzyludzkich pociągnęło za sobą znaczne utrudnienia 
nie tylko dla petentów, którzy nie jest w stanie załatwiać spraw urzędowych  
w sposób do jakiego byli przyzwyczajeni, lecz również dla samej admini-
stracji. Zagadnienie to staje się szczególnie widoczne, a zarazem wyjątkowo 
podniosłe, na gruncie postępowania administracyjnego, w ramach którego 
zapadają decyzyjne rozstrzygnięcia dotyczące niekiedy podstawowym dla oby-
wateli kwestii - przykładowo -pozwolenia na budowę na podstawie ustawy  
z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 
zm.], wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.], zwanej dalej „u.g.n.”, skierowania do pracy 
przy zwalczaniu epidemii zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [Dz. U. z 2020 r. poz. 
1845 z późn. zm.], odebrania zwierzęcia właścicielowi, który się nad nim znęca, 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [Dz. U.  
z 2020 r. poz. 638) oraz wiele innych.

Przyjęty przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowa-
nia administracyjnego [Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.] normatyw-
ny model procedury administracyjnej wymaga od organów administracji 
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publicznej bezpośrednich kontaktów z jednostkami - bezpośrednio czy też 
pośrednio związanymi z rozpoznawaną przez organ sprawą. Pomimo tego, że 
w przeciwieństwie do postępowania przed sądem, w postepowaniu admini-
stracyjnych prowadzenie rozpraw należy do rzadkości, to nadal spotykamy się  
z takimi czynnościami jak przesłuchania świadków, oględziny, udostępnianie 
do wzglądu stronom akt sprawy czy niekiedy nawet mediacje. Czynności te 
wymagają zasadniczo osobistego udziału pracowników administracji publicz-
nej, jak i stron czy pozostałych podmiotów postępowania. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż brak jest regulacji prawa powszechnie 
obowiązującego, która zakazywałaby prowadzenia wskazanych powyżej czyn-
ności w przyjętej dotychczas postaci. Co więcej, organy są nadal władne wzy-
wać do osobistego stawiennictwa oraz wymierzać, stosownie do art. 88 k.p.a., 
grzywnę za naruszenie tego obowiązku (w symbolicznej wysokości 50 zł,  
a w przypadku ponownego niestawiennictwa na wezwanie - 200 zł). Rodzą-
ce się ograniczenia mają więc raczej charakter umowny, uzasadniony czyn-
nikami natury obiektywnej. Oznacza to, że ani urzędnicy, ani strony oraz 
uczestnicy postępowania nie są skłonni podejmować ryzyka zarażenia się 
wirusem, co znajduje podstawę w dozwolonej przepisami prawa modyfika-
cji formy prowadzenia licznych czynności procesowych. Niemniej jednak,  
w zakresie wyboru formy realizacji istotnych z punktu widzenia postępowania 
administracyjnego czynności, przepisy prawa pozostawiają tę kwestię uznaniu 
organów administracji publicznej, a w pewnych przypadkach także uznaniu 
uczestników postępowania administracyjnego [na temat struktury podmioto-
wej postępowania administracyjnego - organu administracji publicznej, stron 
oraz uczestników postępowania patrz: Adamiak 2020].

Podstawowy więc problem postępowania administracyjnego pozostający 
w bezpośrednim związku z epidemią COVID-19 dotyczy właśnie czynności 
postępowania, które częstokroć wymagają - w jakimś stopniu - fizycznego 
kontaktu. Zagadnienie to jest jednak szerokie i obejmuje swoim polem rów-
nież wymianę korespondencji w tradycyjnej, papierowej postaci.

Powyższe pozostaje jednak w ścisłej relacji z elementami konstruk-
cyjnymi procedury administracyjnej, których naruszenie często przesądza  
o wadliwości zapadłej w sprawie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że za-
rysowane zagadnienia nie stanowią wyłącznie postulatów służących ochronie 
życia i zdrowia, a zasadniczo warunkują to, czy postępowanie administracyjne 
zostało przeprowadzone stosownie do wymogów płynących z treści zasady 
legalności. Naruszenie bowiem obowiązków procesowych, jakie nakłada na 
organy administracji publicznej k.p.a., może pociągać za sobą na tyle istotną 
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obrazę zasad ogólnych procedury administracyjnej, iż odciśnie swoje piętno 
na podjętym rozstrzygnięciu [por. np.: wyrok NSA z 15.01.2020 r., I OSK 
1454/18, LEX nr 3038129]. 

Ostatecznie warto też wskazać, że oprócz wymogów bezpieczeństwa, re-
alnej sposobności podejmowania czynności oraz konieczności poszanowania 
zasad ogólnych k.p.a. uwagę wypada skoncentrować na kwestii optymalizacji 
postępowania administracyjnego oraz - szczególnie istotnej w obecnej sytu-
acji - kwestii realizacji założeń dobrej administracji oraz budzenia zaufania jed-
nostek do organów władzy publicznej (które to w praktyce funkcjonowania 
administracji często bywają spychane na zupełny margines). Niemniej jednak 
w tym wyjątkowym czasie administracja powinna podejmować działania na-
kierunkowane na jak najskuteczniejsze wykonywanie swoich obowiązków oraz 
w możliwie najszerszym zakresie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich 
petentów np. poprzez udzielanie informacji na temat nowych rozwiązań praw-
nych zapewniających możliwość realizacji ich interesów.

Przepisy prawa a możliwość dostosowania 
czynności postępowania administracyjnego  
do sytuacji epidemicznej

Kodeks postępowania administracyjnego został wprowadzony do po-
rządku prawnego 14 czerwca 1960 r. jako ustawa o wysokim stopniu ogól-
ności, pozbawiona kazuistycznych regulacji, co miało odpowiadać praktyce 
stosowania prawa w urzędach oraz potrzebom społecznym. Pomimo licznych 
nowelizacji k.p.a. pozostaje aktem, którego niektóre zapisy można uznać za 
anachroniczne czy wręcz za skonstruowane w sposób nieodpowiadający po-
trzebom praktyki oraz potrzebom petentów administracji publicznej. Nie 
oznacza to jednak, iż prawodawca nie dostarczył żadnych narzędzi, które by 
mogły usprawnić funkcjonowanie organów prowadzących postępowania ad-
ministracyjne. Wręcz przeciwnie, bodaj jeden z najistotniejszych - przynaj-
mniej w teorii - mechanizmów wpływających na pracę w obliczu konieczności 
minimalizacji bezpośrednich kontaktów, polegający na możliwości komunika-
cji elektronicznej, został wprowadzony do k.p.a. wraz z uchwaleniem ustawy  
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne [obecnie: Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.].  
K.p.a. wyraźnie przewiduje możliwość wnoszenia podań w postaci elektro-
nicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicz-
nej oraz dokonywania przez organy administracji publicznej doręczeń drogą 
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elektroniczną [art. 63 § 1, art. 391 k.p.a.]1. Przy czym, czynności procesowe 
postępowania administracyjnego stanowią o wiele bardziej złożoną materię, 
która swoim zakresem wykracza poza wymianę korespondencji z wykorzy-
staniem środków komunikacji elektronicznej (tj. wnoszenie podań, wysto-
sowywanie wezwań czy doręczanie decyzji) i obejmuje czynności takie jak: 
odbieranie zeznań od świadków, prowadzenie oględzin czy przeglądanie akt 
postępowania administracyjnego [Matan 2002]. 

 Na płaszczyźnie powyższej ustawy można dostrzec widoczny niedo-
statek regulacji zezwalających na adaptację wszystkich form wskazanych czyn-
ności do panującej sytuacji epidemicznej. Szczególne istotne wydają się braki 
w zakresie dopuszczalności podejmowania czynności stadium dowodowego 
postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji audiowizualnej. 

 Co poniektóre problemu udało się rozwiązać za pośrednictwem  
art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
[Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.], zwanej dalej „specustawą”, który wprowa-
dził trzy zasadnicze elementy umożliwiające dostosowanie podejmowanych 
przez organy czynności do pojawiających się barier powodowanych wiru-
sem lub samą przed nim obawą. Stosownie do treści przywołanej regulacji -  
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczegól-
ności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej 
wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, 
organ administracji publicznej: 1) może odstąpić od zasady czynnego udziału 
stron w postępowaniu administracyjnym także w przypadku, gdy wszystkie 
strony zrzekły się swego prawa; 2) może zapewnić stronie udostępnienie akt 
sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również 

1  Warto zaznaczyć, że od dnia 1 lipca 2021 r. zmienione zostaną regulacje dotyczące doręczeń 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 391 k.p.a. 
pisma podlegać będą doręczeniu na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów 
elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych (obecnie: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320), a w przypadku pełnomocnika - na adres 
do doręczeń elektronicznych wskazany w podaniu, albo adres do doręczeń elektronicznych 
powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą 
której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony lub innego 
uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych. Natomiast  
w myśl znowelizowanego art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) 
wnoszone będą na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone 
w postaci elektronicznej wnoszone będą na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy 
odrębne nie będą stanowić inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu 
administracji publicznej pozostawione zostaną bez rozpoznania.
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za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w rejestrze 
danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;  
3) może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgod-
nie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie 
przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie 
rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia 
za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę. 

W oparciu o powyższe można zdecydowanie stwierdzić, iż regulacje nor-
matywne w obecnym kształcie, przynajmniej pod względem aspektu tech-
nicznego, zapewniają sposobność sprawnego procedowania z poszanowaniem 
obowiązującego reżimu sanitarnego. Przekłada się to z kolei na realizację pod-
stawowych założeń jakie legły u podstaw postępowania administracyjnego  
i stanowią jego aksjologiczny rdzeń konstrukcyjny. Chodzi tu przede wszyst-
kim o poszanowanie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu admi-
nistracyjnym stanowiącą pochodną konstytucyjnego prawa do procesu, czyli 
prawa jednostki do obrony na drodze prawnej tj. na drodze postępowania 
regulowanego przepisami prawa [Adamiak 2020]. Prawu strony do czynnego 
udziału w postępowaniu administracyjnym towarzyszy obowiązek organu pro-
wadzącego to postępowanie zawiadomienia strony o wszczęciu bądź prowadze-
niu postępowania, prawie strony dostępu w tym czasie do akt sprawy, prawie 
do zgłaszania dowodów, obowiązku zawiadamiania strony o terminie i miejscu 
przeprowadzania dowodów, prawie strony do wypowiadania się przed wyda-
niem decyzji [wyrok WSA w Warszawie z 12.03.2020 r., IV SA/Wa 1098/19, 
LEX nr 3085368.]. 

W ujęciu teoretycznym przepisy k.p.a. oraz specustawy dostarczają orga-
nom wachlarz instrumentów niezbędnych do sprawnego i odpowiadającego 
literze prawa działania. Należy jednak zauważyć, że przeniesienie postępowa-
nia administracyjnego niejako do postaci cyfrowej nie stanowi remedium na 
wszystkie występujące w związku ze stanem epidemicznym trudności. Samo 
przyzwolenie prawodawcy na wykorzystanie środków komunikacji elektro-
nicznej nie oznacza per se, że będą one powszechnie przyjęte w praktyce funk-
cjonowania administracji publicznej. Przede wszystkim konieczna jest zmiana 
spojrzenia na tę kwestię samych urzędników, opracowanie i wdrożenia sto-
sownych procedur oraz ich standaryzacja [Kotulska 2012]. Następnie, rów-
nież petenci muszą posiadać niezbędny do tego celu sprzęt, umiejętności jego 
wykorzystania oraz umiejętności obsługi środków komunikacji elektronicznej. 
Istotną więc barierę stanowi w tym przypadku analfabetyzm cyfrowy, który 
jest zjawiskiem powszechnym wśród Polaków i w 2015 r. dotykał co drugiej 
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dorosłej osoby [Furmanek 2015]. Dopiero dzięki spełnieniu obu warunków 
komunikacja elektroniczna może znaleźć powszechne zastosowanie.

Praktyka postępowania administracyjnego  
na etapie wszczęcia postępowania

Postępowanie administracyjne stanowi ciąg czynności procesowych po-
dejmowanych w celu autorytatywnej konkretyzacji norm prawa administra-
cyjnego w formie decyzji administracyjnej [Adamiak 2017]. Czynności te 
tworzą uporządkowaną sekwencję, w ramach której możemy wyodrębnić trzy 
stadia: stadium wszczęcia postępowania, stadium wyjaśniające (dowodowe) 
oraz stadium decyzyjne. Każdy ze wskazanych etapów służy realizacji odmien-
nego celu szczegółowego i wiąże się z koniecznością podjęcia sobie właściwych, 
przewidzianych przepisami prawa, czynności. Najogólniej rzecz ujmując na 
etapie wszczęcia postępowania administracyjnego organ zobligowany jest do 
ustalenia dopuszczalności postepowania np. ocenia formalną poprawność po-
dania czy swoją zdolność prawną w danej sprawie oraz ustala katalog stron 
[por. Kmieciak 2014a]. Od momentu wszczęcia na organie proceduralnym 
zaczyna również spoczywać obowiązek wydania decyzji [Kmieciak 2014b].  
Z punktu widzenia niniejszego tekstu należy jednak uwagę poświęcić zawia-
domieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego, gdyż właśnie ta czyn-
ność cechuje się w obecnej sytuacji wyjątkową doniosłością. 

Jak wskazuje art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania z urzędu lub 
na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stro-
nami w sprawie. Wypełniając powinność płynącą ze wskazanego przepisu 
organ czyni zadość nie tylko zasadzie czynnego udziału stron, ale przede 
wszystkim - wyjątkowo doniosłej w dobie epidemii - zasadzie informowania.  
W pełni należy podzielić stanowisko wyrażone w wyroku NSA z 9.10.2019 r., 
I OSK 402/18 [LEX nr 2742452], że w postępowaniu administracyjnym nie 
obowiązuje zasada ignorantia iuris nocet i obowiązkiem organu jest w szcze-
gólności informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, któ-
re mogą mieć wpływ na ustalenie praw strony. Istotnym jest więc nie tylko 
udzielenie informacji o wszczęciu postepowania, lecz także zarysowanie zasad 
komunikacji z organem oraz wskazanie regulacji specustawy, które zapew-
niają możliwość istotnej zmiany formy podejmowanych w trakcie postępo-
wania czynności. Zasada informowania nie odnosi się bowiem wyłącznie do 
uprawień czy obowiązków wynikających z prawa procesowego, ale również 
do tych wynikających prawa materialnego [Adamiak 2021] i powinna być 
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rozumiana tak szeroko, jak jest to możliwe [wyrok SN z 23.07.1992 r., III 
ARN 40/92, LEX nr 10909]. W konsekwencji jak najbardziej uzasadnionym 
jest zawarcie w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wzmianki o treści art. 
15zzzzzn specustawy. 

Możliwości płynące z tej regulacji są w stanie zasadniczo zmodyfiko-
wać bieg całego postępowania, w szczególności w zakresie czynnego udziału 
stron w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli strony złożą oświadczenia  
w przedmiocie rezygnacji z rzeczonego uprawnienia, organ przez pozostałe 
stadia postępowania zwolniony zostanie z licznych obowiązków procesowych  
(np. informowania o przesłuchaniu świadka czy o możliwości wypowiedze-
nia się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego). Przy czym, organ 
powinien wyraźnie wskazać, że oświadczenie takie, aby mogło wywołać sku-
tek, musi: 1) przybierać postać papierową albo elektroniczną; 2) nie budzić 
w swojej treści wątpliwości; 3) zostać podpisane w wymagany przez przepisy 
prawa sposób. Należy jednocześnie zauważyć, że ogłoszenie stanu epidemii nie 
oznacza, iż organy mogą odstąpić od zapewnienia stronom czynnego udziału 
w postępowaniu na ogólnej zasadzie wynikającej z art. 10 § 2 k.p.a. 

 Omawiane zawiadomienie może również wskazywać na dopuszczal-
ność przyjęcia w postępowaniu elektronicznej formy komunikacji. W tym 
zakresie organ zobowiązany jest przedstawić reguły rządzące taką formą ko-
munikacji, przede wszystkim wskazać na konieczność wyrażenia przez strony 
zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
oraz konieczność oznaczenia adresu elektronicznego. Najpraktyczniejszym 
rozwiązaniem wydaje się być odbiór przez stronę pism do niej kierowanych 
za pomocą skrzynki elektronicznej. Przy czym pojęcie środków komunikacji 
elektronicznej zdefiniowane legalnie w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca  
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz. U. z 2020 r. poz. 344] 
jest pojęciem znacznie szerszym znaczeniowo i dotyczy także innych, bliżej 
nieokreślonych sposobów komunikacji np. SMS, Skype, Messenger czy What-
sApp [Chmieliński 2015].

Komentarza wymaga także problematyka wnoszenia przez stronę pism  
w postaci elektronicznej. Przede wszystkim niezbędnym jest udostepnienie ad-
resu elektronicznej skrzynki podawczej organu. Co do zasady będzie to skrzyn-
ka na platformie ePUAP, jednakże dopuszczalne dla podmiotów publicznych 
jest także korzystanie z komercyjnych elektronicznych skrzynek podawczych 
z tym zastrzeżeniem, że muszą one spełniać określone standardy [Chmieliń-
ski 2015]. Na tym gruncie podstawową kwestię stanowi uświadomienie stro-
ny, że pisma kierowane do organu z wykorzystaniem środków komunikacji 
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elektronicznej muszą zostać podpisane elektronicznie, a co za tym idzie, na-
wet przesłanie skanu pisma z własnoręcznym podpisem nie wypełnia wymogu 
wynikającego z art. 63 § 3a k.p.a. Jak zaważył WSA w Gdańsku w wyroku  
z 26.04.2017 r., II SA/Gd 39/17 [LEX nr 2278566] - brak na podaniu wno-
szonym w formie elektronicznej bezpiecznego podpisu elektronicznego we-
ryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest brakiem 
formalnym, który może być usunięty w trybie art. 64 § 2 k.p.a.

Godzi się ponadto zauważyć, że pożądaną w dobie epidemii praktyką jest 
wskazywanie w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania imienia, nazwiska, 
numeru telefonu czy nawet adresu email osoby prowadzącej dane postępo-
wanie. Pozwala to nie tylko na sprawne rozwiewanie wszelkich wątpliwości 
przez strony postępowania, ale na jeszcze skuteczniejszą realizację zasady in-
formowania i w konsekwencji przyczynia się do urzeczywistniania prawa do 
dobrej administracji. Jak podnosi się w doktrynie i orzecznictwie, jednym  
z podstawowych elementów dobrej administracji jest właśnie obowiązek 
udzielania informacji stronom [Sześciło 2013, wyrok NSA z 15.10.2007 r., II 
OSK 1078/07, LEX nr 427905]. 

Praktyka postępowania administracyjnego 
na etapie postępowania wyjaśniającego 
(dowodowego). 

Stadium wyjaśniające postępowania administracyjnego stanowi najbar-
dziej rozbudowany i cechujący się szczególną doniosłością etap postępowania 
administracyjnego. Rzetelne i wyczerpujące ustalenie okoliczności faktycznych 
sprawy jest bowiem niezbędne, aby organy mogły podjąć odpowiadające prze-
pisom prawa, prawidłowe rozstrzygnięcie. Zrekonstruowanie stanu faktyczne-
go sprawy odbywa się poprzez zgromadzenie materiału dowodowego oraz jego 
wszechstronną ocenę w oparciu zasady logiki i doświadczenia życiowego [por. 
Kmieciak 2014a]. Należy zauważyć, że to właśnie przebieg stadium wyjaśnia-
jącego doznaje największych trudności związanych ze stanem epidemicznym. 
W ujęciu teoretycznym regulacje art. 15zzzzzn specustawy są jednak w stanie 
w zupełności zniwelować powstające bariery. W związku z powyższym warto 
jest odnieść się do najistotniejszych zagadnień postępowania wyjaśniającego  
i dokonać ich analizy przez pryzmat regulacji specustawy. Chodzi tu o: środki 
dowodowe wymagające obecności strony, dostęp do akt sprawy i możliwość 
wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego, a także ewentu-
alną konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.
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Przepisy k.p.a. wyraźnie wskazują, że strona powinna być zawiadomiona 
o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oglę-
dzin przynajmniej na siedem dni przed terminem [art. 79 § 1 k.p.a.] Ma ona 
prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świad-
kom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia [§ 2]. Powyższe zapisy stano-
wią dobitny przejaw realizacji zasady czynnego udziału stron w postępowaniu 
administracyjnym, nieposzanowanie ich treści może być uznane za naruszenie 
przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy i tym sa-
mym przesądzić o wadliwości zapadłej w sprawie decyzji administracyjnej [por. 
wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 25.10.2017 r., II SA/Go 752/17, 
LEX nr 2381349]. Warto jednak zaznaczyć, że o ile na organie ciąży obo-
wiązek zapewnienia stronom czynnego udział w postępowaniu, o tyle strony 
nie są zobowiązane korzystać z tego uprawnienia [por. wyrok WSA w Opolu  
z 22.01.2019 r., II SA/Op 23/19, LEX nr 2611513]. Jednakże takie „nieko-
rzystanie” nie jest równoznaczne z zrzeczeniem się ochrony wynikającej z art. 
10 k.p.a., gdyż organ nadal pozostaje zmuszony respektować przedmiotową 
zasadę oraz obowiązki z niej płynące. Dopiero złożenie przez wszystkie strony 
skutecznego oświadczenia woli na podstawie art. 15zzzzzn specustawy zwalnia 
organ administracji publicznej od tej powinności. Co więcej, zwolnienie to 
obejmuje wszystkie przejawy realizacji art. 10 k.p.a., od momentu złożenia 
oświadczenia, aż do zakończenia postępowania. Z tego to właśnie powodu, 
jeżeli strony w obawie o własne życie czy zdrowie zdecyduje się na złożenie 
takiego oświadczenia, powinny to uczynić już na etapie wszczęcia postępowa-
nia. Nie jest przy tym dozwolone wywieranie przez organ żadnej presji celem 
wymuszenia takiego oświadczenia, gdyż powinno być ono wyrazem suweren-
nej woli strony, a nie efektem nacisków podmiotu publicznego [Dolny 2020]. 
Na marginesie warto jest podkreślić, iż najczęściej wskazana regulacja znajdzie 
zastosowanie, kiedy to w sprawie występować będzie tylko jedna strona [Szew-
czyk 2020], ewentualnie strony o niespornych interesach.

Jak już wspomniano, specustawa umożliwia prowadzenie wielu czynności 
procesowych w formie elektronicznej, co zasadniczo odnosi się do oględzin, 
przesłuchania świadka, ustnego złożenia opinii przez biegłego, a także przepro-
wadzenia rozprawy czy nawet mediacji. Przede wszystkim prawodawca oparł 
regulację art. 15zzzzzn pkt. 3 na zasadzie uznania administracyjnego. W związ-
ku z tym nawet spełnienie materialnoprawnych przesłanek warunkujących jej 
zastosowanie nie oznacza, że organ musi realizować wskazane czynności z uży-
ciem środków komunikacji audiowizualnej. Co do samych przesłanek - wyma-
gane jest, aby za przyjęciem wskazanej formy komunikacji przemawiał interes 
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strony, a organ wyraził na to zgodę. Wydaje się, że samo wystąpienie strony 
z propozycją zastosowania art. 15zzzzzn pkt. 3 specustawy oraz występująca 
sytuacja epidemiczna pozwalają przyjąć, że spełniony jest warunek „interesu 
strony”. Z kolei zgoda organu wiąże się z technicznym aspektem komunikacji 
audiowizualnej, organ bowiem musi posiadać sprzęt oraz oprogramowanie, 
które są w stanie sprostać wymogom transferowi obrazu i dźwięku. Chodzi 
tu o komputer o określonych parametrach, kamerę niezbędnej rozdzielczo-
ści, mikrofon, słuchawki oraz szybkie i stabilne łącze internetowe, ostatecznie  
o same umiejętności pracowników w zakresie obsługi programów umożliwia-
jących kontakt audiowizualny. 

Legislator na potrzeby badanej regulacji posłużył się szerokim znacze-
niowo terminem transmisji audiowizualnej, która umożliwia udostępnienie 
wizerunku w czasie rzeczywistym. W konsekwencji w praktyce wykorzysta-
ne może zostać każde oprogramowanie wyposażone w powyższe funkcje np.  
MS Teams, ZOOM, Skype, WhatsApp i wiele innych. 

Należy jednak zauważyć, iż przesłuchania świadków, oględziny czy ustne 
przedłożenie opinii przez biegłego nie stanowią środków dowodowych, które 
zastosowanie znajdują w każdym postępowaniu administracyjnym. Bardzo 
często zdarza się, że organ ustala stan faktyczny sprawy wyłącznie w oparciu 
o pozyskane lub przedłożone przez stronę dokumenty i nie zachodzi potrzeba 
prowadzenie innych czynności dowodowych. 

Podobne twierdzenie można wyprowadzić na gruncie rozprawy admini-
stracyjnej, która nie jest - tak jak w postępowaniach sądowych - podstawową 
formą postępowania wyjaśniającego [Wróbel 2020]. W myśl art. 89 k.p.a. 
organ administracji publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, 
w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku, gdy zapewni to przy-
spieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa 
[§ 1]. Natomiast organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi po-
trzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia 
sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin [§ 2]. Co 
jednak istotne, w niektórych sprawach przeprowadzenie rozprawy jest obliga-
toryjne, gdyż wymaga tego wyraźnie przepis prawa np. w przypadku postępo-
wania wywłaszczeniowego [art. 118 u.g.n.]. 

Nie można również wykluczyć wykorzystania środków komunikacji au-
diowizualnej w celu przeprowadzenia mediacji [art. 96a i n. k.p.a.]. Wymaga-
ją one przecież bezpośredniego kontaktu mediatora ze stronami postępowania 
administracyjnego lub stroną (stronami) i organem administracji publicznej. 
Przy czy, charakter prawa administracyjnego oraz przyjęty w k.p.a. model 
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mediacji zasadniczo wykluczają realne zastosowanie tej instytucji na płaszczyź-
nie zdecydowanej większości spraw załatwianych na drodze postępowania ad-
ministracyjnego [na ten temat patrz: Bródka 2020]. 

W myśl art. 15zzzzzn pkt 2 specustawy akta sprawy mogą zostać udo-
stępnione stronie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na 
adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny 
wskazany przez stronę. Akta sprawy administracyjnej są w istocie zbiorem róż-
norodnych dokumentów - wytworzonych lub pozyskanych przez organ admi-
nistracji publicznej, który odzwierciedla przebieg postępowania oraz stanowi 
podstawę ustalenia stanu faktycznego sprawy. Jak podkreślił Trybunał Kon-
stytucyjny - dostęp do akt sprawy jest jednym ze standardów sprawiedliwego 
postępowania administracyjnego i stanowi istotny elementów zasady państwa 
prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji [wyrok TK z dnia 27 czerwca 2008 
r., K 51/07]. Przy czym organ nie tylko - stosownie do art. 73 § 1 k.p.a. - 
powinien zapewnić stronom możliwość wglądu w akta sprawy, sporządzania  
z nich notatek, kopii lub odpisów, ale także powinien w ogóle poinformować 
je o takiej możliwości [Łaszczyca 2014]. Biorąc pod uwagę fakt wyłączenia bez-
pośredniej obsługi petentów w licznych urzędach oraz treść powyższej regulacji, 
wskazany obowiązek informacyjny nabiera szczególnego znaczenia i powinien 
być zrealizowany już na etapie zawiadomienia o wszczęciu postępowania. 

Specustawa w porównaniu do k.p.a. rozszerza zakres dopuszczalności 
udostępnienia akt w formie elektronicznej. Jak zakłada art. 73 § 3 k.p.a. do-
stęp do akt możliwy jest w systemie teleinformatycznym organu po uprzed-
nim, odpowiednim uwierzytelnieniu strony. Regulacja ta obarczona jest 
jednak kilkoma mankamentami, które odbierają jej praktyczną doniosłość.  
Po pierwsze, elektroniczny dostęp nie będzie obejmował wszystkich dokumentów  
w aktach sprawy, ale jedynie mające formę dokumentu elektronicznego, które 
w takiej formie zostały doręczone lub przyjęte przez organ [Sibiga 2011]. Ko-
lejno, dostęp możliwy jest wyłącznie w systemie teleinformatycznym organu, 
jeżeli został w takie funkcje wyposażony. Oznacza to, że strona, aby przeglądać 
akta, zmuszona jest do korzystania, z nieznanego jej, stworzonego na potrze-
by działalność administracji publicznej, systemu. Ostatecznie, niezbędne staje 
się także uwierzytelnienie strony spełniającym wymogi prawa podpisem elek-
tronicznym. W tym kontekście wart uwagi jest stanowisko zajęte przez NSA  
w wyroku z 14 lipca 2020 r. [I OSK 2552/19, LEX nr 3047877], zgodnie  
z którym „z treści art. 73 § 3 k.p.a. nie wynika obowiązek organu admini-
stracyjnego przekształcania akt administracyjnych sprawy lub ich części (po-
szczególnych dokumentów) prowadzonych w postaci papierowej do postaci 
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cyfrowej w celu ich udostępnienia stronie w tej formie, jak również obowiązek 
ich udostępniania w ogóle za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji 
elektronicznej (np. poczty elektronicznej), lecz tylko za pośrednictwem wła-
snego sytemu teleinformatycznego”.

Specustawa wprowadza dwie istotne zmiany w porównaniu do ogólnej 
regulacji kodeksowej, które bezspornie nadają elektronicznemu udostępnia-
niu akt nowy wymiar. Przede wszystkim art. 15zzzzzn pkt 2 zezwala na di-
gitalizacje akt tj. sprowadzenie ich do postaci elektronicznej, jeżeli były one 
prowadzone w formie papierowej np. poprzez ich zeskanowanie [Szewczyk 
2020]. Następnie, mogą one zostać udostępnione za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej np. jako załącznik do wiadomości email przesła-
nej na wskazany przez stronę adres elektroniczny. Odejście od obowiązku 
stosowania do tego celu systemu teleinformatycznego organu stanowi istot-
ne novum zapewniające realną sposobność wykorzystania rzeczonej regulacji  
w praktyce. Ostatecznie, nie wymaga się korzystania przez stronę z podpisu 
elektronicznego w celu potwierdzenia dostępu do akt. W takim jednak przy-
padku warto jest jednak rozważyć ewentualne zabezpieczenie pliku z aktami 
hasłem, które np. może zostać przekazane stronie telefonicznie [por. Szewczyk 
2020]. 

Czynność oddzielającą stadium wyjaśniające od stadium decyzyjnego 
stanowi zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu w sprawie całe-
go materiału dowodowego potrzebnego do wydania decyzji oraz możliwości 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań [art. 10 § 1 k.p.a.]. Regulacja ta przydaje stronie niejako prawo „wy-
powiedzenia ostatniego słowa”, które dotyczy zarówno ustalonych w sprawie 
okoliczności faktycznych, jak też dokonanej przez organ wykładni norm pra-
wa materialnego [Adamiak 2021]. W celu umożliwienia stronie zapoznania 
się z zebranymi materiałami zastosowania może znaleźć - co powinno być 
wyraźnie podkreślone w zawiadomieniu - art. 15zzzzzn pkt. 2 specustawy.  
Z kolei stanowisko strony odnośnie okoliczności faktycznych i prawnych spra-
wy może być przekazane w formie papierowej, ewentualnie elektronicznej. 
Do czasu otrzymania odpowiedzi, ewentualnie upływu terminu przewidzia-
nego na realizację przez stronę uprawnienia wynikającego z art. 10 § 1 k.p.a.,  
organ nie może wydać decyzji. Trzeba przypomnieć, że złożenie przez wszyst-
kie strony oświadczenia o zrzeczeniu się czynnego udziału w postępowaniu 
zwalnia organ od wystosowania przedmiotowego zawiadomienia. 



107

PRAKTYKA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W DOBIE PANDEMII

Praktyka postępowania administracyjnego  
na etapie decyzyjnym

Co do zasady postępowanie administracyjne zostaje zakończone wy-
daniem decyzji, która rozstrzyga o materialnoprawnych uprawnieniach lub 
obowiązkach stron postępowania administracyjnego [Adamiak 2021]. Podsta-
wowym obowiązkiem konkretyzującym się w momencie wydania decyzji jest 
jej doręczenia. Należy dobitnie zaznaczyć, że warunkiem sine qua non wejścia 
decyzji do obrotu prawnego i wywołania skutków prawnych jest uprzednie 
zakomunikowanie jej treści stronom postępowania. W przeciwnym wypadku 
nie możemy w ogóle mówić o istnieniu decyzji administracyjnej, gdyż do-
piero z chwilą doręczenia (ogłoszenia) nabiera ona w świetle prawa realnego 
bytu [Adamiak 1986]. Przy czym, nawet złożenie przez strony oświadczenia, 
o którym mowa w art. 15zzzzzn pkt 1 specustawy nie zwalnia organu spod 
obowiązku doręczenia decyzji.

W obecnym stanie prawnym stadium decyzyjne nie ulega w związku  
z pandemią żadnym istotnym zmianom, nie pojawiają się tu też, podobne jak 
na poziomie postępowania wyjaśniającego, problemy. Jednakże w początko-
wym okresie pandemii obowiązywało wiele niejednoznacznych i mało transpa-
rentnych norm prawnych. W ramach przykładu można tu podać art. 15zzs ust. 
9 specustawy w myśl, którego organ lub podmiot mógł wydać odpowiednio 
decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania. 
Wykładnia tego przepisy z racji dość ogólnego charakteru rodziła liczne wąt-
pliwości związane z pytaniem, czy na jej podstawie nie jest zabronione wyda-
wanie decyzji dla stron negatywnych. 

Należy też wspomnieć, że uchylenie art. 15zzs specustawy na podstawie 
art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw  
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 [Dz. U. poz. 875 z późn. zm.] doprowadziło do usunięcie re-
gulacji w oparciu, o którą zawieszono bieg terminów w postępowaniach ad-
ministracyjnych oraz objęto organy ochroną przed zarzutami bezczynności 
lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Zawieszone terminy rozpoczęły 
swój bieg dnia 24 maja 2020 r. [wyrok WSA w Gdańsku z 5.01.2021 r., II SA/
Gd 627/20, LEX nr 3105122.]. 

W konsekwencji organy administracji publicznej ponownie zostały w peł-
ni związane zasadą szybkości postępowania administracyjnego statuowaną art. 
12 k.p.a., która pozostaje w ścisłej korelacji z obowiązkiem wydaniem decyzji 
administracyjnej. Zarówno cel postępowania jak i jego moment granicznym 
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stanowi właśnie zwieńczenie procesu konkretyzacji normy prawa materialne-
go do postaci jednostkowej przyjmujące postać decyzji administracyjnej. Art. 
35 k.p.a. precyzuje w jakim terminie powinno nastąpić załatwienie sprawy 
przez organ administracji publicznej. Moment załatwienia sprawy admini-
stracyjnej stanowi w doktrynie prawa administracyjnego zagadnienie sporne 
i bywa utożsamiany z momentem wydania decyzji albo jej doręczenia. Godzi 
się jednak wskazać za WSA w Warszawie, iż „decyzja administracyjna rozpo-
czyna swój byt prawny z chwilą jej sporządzenia, które następuje w chwili zło-
żenia na decyzji podpisu osoby uprawnionej (będącej organem administracji 
publicznej lub przez ten organ upoważnionej zgodnie z art. 268a k.p.a.), dorę-
czenie zaś ma na celu zakomunikowanie stronie zawartego w niej rozstrzygnię-
cia. Nie można podzielić poglądu, że w okresie pomiędzy datą sporządzenia 
decyzji, a momentem jej zakomunikowania stronie sprawa nie została zakoń-
czona (niezakończone zostało postępowanie administracyjne). W postępowa-
niu administracyjnym załatwienie sprawy poprzedza moment, w którym stro-
na ma możliwość zapoznania się z rozstrzygnięciem. Chwilą wydania decyzji 
jest wobec tego data jej sporządzenia, nie zaś doręczenia stronie” [wyrok WSA 
w Warszawie z 6.04.2018 r., I SA/Wa 1852/17, LEX nr 2547757]. 

W tym kontekście wypada wziąć pod uwagę panującą sytuację epide-
miczną i jej związek z hipotezą normy art. 35 § 5 k.p.a. Jak zakłada wskazana 
regulacji - o terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza 
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych 
od organu. W teorii, jeżeli źródła opóźnień można doszukiwać się w ograni-
czeniach i trudnościach zaistniałych w związku z pandemią, to organ może 
starać się wykazać, iż bezczynność lub przewlekłość powstała w następstwie 
niezależnych od jego woli okoliczności. Biorąc jednak pod uwagę jednoli-
te stanowisko sądów administracyjnych zgodnie, z którym kwestie tj. brak 
etatów, trudności lokalowe lub nawet brak środków pieniężnych oraz zwięk-
szenie wpływu podobnych spraw stanowią okoliczności zależne od organu 
administracji, może okazać się to problematyczne [wyrok NSA z 29.05.2020 
r., I OSK 1734/19, LEX nr 3052166].



109

PRAKTYKA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W DOBIE PANDEMII

Ograniczenia w działalności  
urzędów administracji publicznej  
oraz praca zdalna urzędników

Jak już uprzednio zaznaczono prawodawca nie wyłączył możliwości bez-
pośredniego kontaktu pomiędzy urzędnikami a petentami, nie odebrał rów-
nież podmiotom publicznym możliwości wzywania do osobistego stawiennic-
twa stron czy uczestników postępowania. Nie oznacza to jednak, iż obsługa 
interesariuszu nie jest w żaden sposób limitowana. Jak zakłada § 22 ust. 1 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii [Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.], zwane dalej „rozporządze-
niem”, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę 
organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać 
ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do 
zapewnienia pomocy obywatelom (przykładowy katalog tych spraw wskazuje 
ust. 4 rozporządzenia). W myśl ust. 5 rozporządzenia tak ogólnie zarysowane 
ramy ograniczeń ulegają doprecyzowaniu przez kierownik urzędów admini-
stracji publicznej, dyrektorów generalny urzędów lub kierujących jednostką 
organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, w zależności od 
tego z jakim podmiotem mamy do czynienia. Wskazane podmioty podejmu-
jąc decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych obostrzeń powinny kierować się 
koniecznością zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Dla przykładu moż-
na tu podać, że w niektórych urzędach w zupełności zrezygnowano z przyj-
mowania interesariuszy, w innych natomiast wizytę trzeba uprzednio umówić 
telefonicznie tudzież mailowo, nie przyjmuje się osób towarzyszących, a spo-
tkanie z urzędnikiem odbywa się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. 
Jednakże wskazane ograniczenia mogą, ale nie muszą zostać wprowadzone na 
co jednoznacznie wskazuje zwrot „wykonywanie zadań (…) może podlegać 
ograniczeniu” jakim posłużył się legislator. 

Co więcej, w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organiza-
cyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba 
interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu 
nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem 
osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z. zastrzeżeniem 
wyjątków przewidzianych w ustępie 3 rozporządzenia [§ 22 ust. 2 rozpo-
rządzenia]. Innymi słowy, w tym przypadku mamy do czynienia z zakazem  
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wynikającym bezpośrednio z mocy prawa, w następstwie czego nie jest dopusz-
czalne ingerowanie w jego treść przez kierowników poszczególnych urzędów. 

Praca zdalna polega na wykonywaniu obowiązków powierzonych przez 
pracodawcę poza siedzibą firmy czy urzędem i jest rozwiązaniem znanym od 
wielu lat niektórym gałęziom sektora prywatnego (np. informatyka czy ban-
kowość), aczkolwiek dla sektora publicznego stanowi swoiste novum. W myśl 
§ 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia w urzędach administracji publicznej lub jed-
nostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym 
kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów 
lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie 
pracy zdalnej, za wyjątkiem pracowników realizujących zadania niezbędne do 
zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na 
przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich 
wykonywanie w ramach pracy zdalnej. 

Ogólne reguły pracy zdalnej zakreśla odpowiednio stosowany w powyż-
szym przypadku art. 3 ust. 3-8 specustawy. W związku z tym w pierwszej ko-
lejności pracodawca powinien ustalić, czy pracownik ma umiejętności i moż-
liwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz czy pozwala 
na to rodzaj pracy, dopiero w następstwie uzyskania odpowiedzi twierdzącej 
na tak sformułowane pytanie może polecić pracownikowi pracę na odległość. 
Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania obowiązków służbowych 
poza urzędem oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. 
Niemniej jednak nie jest zabronione korzystanie przez pracownik ze sprzętu 
własnego, o ile jego wykorzystanie gwarantuje poszanowanie i ochronę infor-
macji poufnych oraz wszelkich tajemnic prawnie chronionych. 

Trzeba wziąć pod uwagę, iż dane osobowe oraz innego rodzaju infor-
macje, które w świetle prawa podlegają ochronie często występują w for-
mie cyfrowej. Pracę z wykorzystaniem takich materiałów, w szczególności  
w postępowaniach administracyjnych, należy postrzegać jako regułę. Pracow-
nik realizując powierzone mu zadania na sprzęcie prywatnym powinien do-
łożyć wszelkiej staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe czy informacje 
niejawne znajdujące się na swoim komputerze. Chodzi tu o zainstalowanie 
odpowiednich programów zabezpieczających (np. antywirusowych), dbanie  
o aktualność systemu operacyjnego, aplikacji, szyfrowanie newralgicznych do-
kumentów czy przestrzeganie wyznaczonych przez pracodawcę reguł bezpie-
czeństwa [Krzyżak, Litwiński 2020]. Nie zwalnia z tego fakt, że często praca 
zdalna polega na wykonywaniu czynności na komputerze pracownika znajdu-
jącym się w urzędzie przy użyciu pulpitu zdalnego dostępnego na komputerze 
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znajdującym się w aktualnym miejscu pracy urzędnika. Nota bene właśnie taki 
model pracy wydaje się być wyjątkowo popularny, czego przyczyny można 
upatrywać w tym, że oprogramowanie wykorzystywane przez urzędników  
[np. EZD, ŹRÓDŁO] często przypisane jest do konkretnego komputera czy 
też wewnętrznej sieci urzędowej i odstęp do niego mógłby być utrudniony  
w przypadku ograniczenia się wyłącznie do sprzętu prywatnego.

Pozostając w problematyce procedur bezpieczeństwa warto odnieść się do 
zagadnienia o kluczowym wręcz znaczeniu, a wynikającego ze specyfiki pro-
cedur administracyjnych. Urzędnicy wykonujący prace orzeczniczą w postaci 
zdalnej muszą posiadać przy sobie akta, które to w zdecydowanej większości 
przypadków przyjmują tradycyjną, papierową postać. Organy kierując pra-
cowników na pracę zdalną muszą więc przygotować odpowiednie procedury 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejaw-
nych, do których można zaliczyć: ograniczanie liczby pobieranych przez pra-
cownika dokumentów do niezbędnego minimum, ewidencjonowanie wyda-
wanych dokumentów (np. sygnatura sprawy, rodzaj, ilość stron), wskazanie 
maksymalnego czasu posiadania dokumentów i określenia terminu ich zwrotu, 
wprowadzenie wymogów co do transportu akt z i do urzędu, ich przechowy-
wania w miejscu pracy i ewentualnego niszczenia czy zgłaszanie wszystkich in-
cydentów związanych naruszeniem ochrony danych osobowych [por. https://
www.rp.pl/Kadry/305069932-Koronawirus-dokumenty-z-danymi-osobowy-
mi-a-praca-zdalna.html].

Urzędnik realizujący swoje obowiązki służbowe podczas pracy zdalnej 
zobowiązany jest na polecenie pracodawcy prowadzić ewidencję wykonanych 
czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę 
oraz czas ich wykonania. W praktyce często wymaga się od pracownika infor-
mowania pracodawcy o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy np. za pośred-
nictwem wiadomości email. 

Ostatecznie należy też zaznaczyć, że zgodnie z § 22 ust. 8 rozporządze-
nia pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy 
zdalnej. W teorii można nawet założyć, że pracodawca zaraz po rozpoczęciu 
przez pracownika pracy w danym dniu może odwołać go z pracy zdalnej,  
co będzie wymagało natychmiastowego dotarcia do urzędu. Regulację te mu-
szą mieć więc na uwadze osoby, które wykonują pracę zdalną w znacznej odle-
głości od siedziby organu lub których podróż do miejsca pracy uzależniona jest 
od komunikacji zbiorowej bądź natężenia ruchu na drodze. 
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Zakończenie

Postępowanie administracyjne służy realizacji kluczowych z punktu wi-
dzenia interesu indywidualnego oraz interesu publicznego spraw. Sytuacji 
epidemiczna i wynikające z niej ograniczenia - w tym w zakresie ogranicze-
nia możliwości bezpośredniej obsługi interesariuszy w urzędach - bezspornie 
utrudniają organom administracji publicznej sprawne funkcjonowanie. Nie-
mniej jednak w systemie normatywnym występują regulację, które zapewniają 
organom sposobność działania nawet w obliczu aktualnie pojawiających się 
problemów. 

Przede wszystkim sama dopuszczalność pracy zdalnej bez wątpienia 
wpływa na ochronę życia i zdrowia pracowników, należy bowiem pamiętać, 
iż w niektórych urzędach zatrudnione jest nawet kilkaset osób, które na co 
dzień zbierają się w jednym budynku. Wskazana forma realizacji obowiązków 
służbowych wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno pracodawcy jak 
i pracowników pod względem logistycznym, jednakże w efekcie umożliwia 
pracę w relatywnie bezpiecznych warunkach.

Ponadto, Kodeks, choć w sporym zakresie archaiczny, dostarcza jed-
nak możliwości wykorzystania w kontakcie z petentami środków komuni-
kacji elektronicznej umożliwiających podejmowanie przez organ oraz strony 
czynności procesowych bez konieczności opuszczania domu czy biura. Na 
szczególną uwagę zasługują regulacje specustawy dopuszczające prowadzenie 
czynności wymagających osobistego stawiennictwa za pomocą komunikato-
rów audiowizualnych. Przesłuchanie świadka czy przeglądanie akt za pośred-
nictwem Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania wydają się być roz-
wiązaniami wykazującymi wysoki stopień przydatności w obliczu pandemii 
COVID-19. 

Należy jednak zaznaczyć, iż dostępność środków komunikacji na od-
ległość nie oznacza jeszcze ich powszechnego zastosowania. W wielu przy-
padkach urzędnicy czy strony nie posiadają niezbędnego wyposażenia oraz 
dostępu do odpowiednio szybkiego i stabilnego łącza internetowego. Ponadto 
wiele osób nie potrafi korzystać z komunikatorów audiowizualnych czy na-
wet obsługiwać skrzynki mailowej, co wyklucza powszechne wykorzystanie 
w postępowaniu administracyjnym dobrodziejstwa płynącego z dostępności 
środków komunikacji na odległość. Niezależnie od tego organy administracji 
publicznej powinny każdorazowo informować strony oraz uczestników po-
stępowania o możliwych do przyjęcia rozwiązaniach już na etapie wszczęcia 
postępowania. Przy czy, zarówno dla organów, jak i pozostałych podmiotów 
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postępowania administracyjnego wykorzystanie rozwiązań wynikające z k.p.a. 
oraz specustawy trzeba postrzegać w kategorii uprawnienia, a nie obowiązku. 
W konsekwencji kategorycznie zabronione jest przymuszanie stron postępowa-
nia do zrzeczenia się prawa czynnego udziału w postępowaniu czy komunikacji 
wyłącznie drogą elektroniczną.
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Polecenie z art. 11 specustawy  
o koronawirusie –  

prawne formy działania 
administracji, a działanie Prezesa 

Rady Ministrów bez podstawy 
prawnej w kontekście organizacji 
wyborów prezydenckich w 2020 r.

Wstęp 

Epidemia koronawirusa wywołuje szereg zmian legislacyjnych. Dla syste-
mu prawnego stanowi to potężne wyzwanie, bo pandemia to sytuacja daleko 
odbiegająca od normy, a to przecież dla sytuacji typowych stanowi się porzą-
dek prawny. Jak zauważa C. Schmitt – „żadna norma nie stosuje się do chaosu” 
[Schmitt 2012, s. 52].

Przedmiotem tej pracy będzie kompleksowa analiza art. 11 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu z 31 marca 2020 r. [Dz.U. 
z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.] (dalej: specustawa, ustawa o koronawirusie):

Art. 11 [brzmienie z 31 marca 2020]:
1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy admi-

nistracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy 
samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem 
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COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych 
poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

2. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek woje-
wody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może,  
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia obowiązują-
ce inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców. Polecenia są wydawane  
w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu 
z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

2a. Wydając polecenie, o którym mowa w ust. 2, z własnej inicjatywy, Prezes 
Rady Ministrów może wyznaczyć ministra odpowiedzialnego za zawarcie umowy.

2b. Zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ust. 2 i 2a wykonuje Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z jego upoważnienia.

3.  Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 i 2a, następuje  
na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez:

1. Prezesa Rady Ministrów lub
2. wyznaczonego ministra, lub
3. właściwego wojewodę
- i jest finansowane ze środków budżetu państwa z części budżetowej, której 

dysponentem jest, odpowiednio, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyzna-
czony minister albo wojewoda.

4. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań,  
o których mowa w ust. 3, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środ-
ków własnych przedsiębiorcy.

5. W przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy, o której 
mowa w ust. 3, zadania wykonywane są na podstawie decyzji, o której mowa  
w ust. 2. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6. Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć 
co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie 
mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych 
oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

7. Polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być wydawane także ustnie, 
telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności. Istotne oko-
liczności takiego załatwienia sprawy powinny być utrwalone w formie protokołu.
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8. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa  
w ust. 1, i wystąpić z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie 
sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie1. 

Punktem wyjścia będzie analiza teoretyczna art. 11 specustawy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kluczowego dlań pojęcia: polecenia. Wykład-
nia przepisu, uwzględniająca powszechnie przyjęte ustalenia doktryny prawa 
administracyjnego w zakresie prawnych form działania administracji [por. 
Wierzbowski i Wiktorowska 2013: 266] może rodzić trudności. Po pierw-
sze, jak rozumieć „polecenie” w kontekście aktu zewnętrznego. Po drugie, jak 
przedstawia się relacja między poleceniem z art. 11 ust. 2 a umową, o któ-
rej mówi ust. 3. Odpowiedzi na te pytania powinny pomóc w analizie indy-
widualnego aktu administracyjnego Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia  
2020 r., znak BPRM.4820.2.3.2020, wydanego właśnie na podstawie art. 11 
ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2a i ust. 3 ustawy o koronawirusie. Akt ten był już 
przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
w wyroku z dnia 15 września 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 992/20, który 
stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Wyrok ten zostanie również pod-
dany analizie, co finalnie pozwoli na dokonanie kompleksowej oceny oma-
wianego przepisu, uwzględniając tak abstrakcyjny i generalny charakter normy 
prawnej, jak i jej indywidualne i konkretne zastosowanie. 

Ustawa specjalna a aparatura pojęciowa

Na początku należy zastanowić się, czy użycie zwykłej typologii i apara-
tury pojęciowej prawa administracyjnego do analizy ustawy specjalnej w ogóle 
ma sens. 

Rozwiązania art. 11 mogłyby zostać uznane jako sui generis konstrukcje 
prawnych form działania administracji w czasie epidemii. Trzeba jednak z całą 
stanowczością zaznaczyć, że specustawa została wydana w warunkach normal-
nego, konstytucyjnego stanu państwa i jako taka stanowi „zwykły środek kon-
stytucyjny”, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP. Przez pojęcie 

„zwykłych środków” należy rozumieć „wszystkie możliwości działania, jakimi 
dysponują organy państwowe i samorządowe, które mogą zostać wykorzystane 
w «normalnej» sytuacji, a więc gdy nie jest wprowadzony stan nadzwyczajny” 
[Steinborn 2016a, nb. 16]. Skoro więc nie wprowadzono stanu nadzwyczaj-
nego, to należy domniemywać, że mamy do czynienia z aktem normatywnym, 

1  Zgodnie z art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy art. 11 utracił moc z dniem 5.09.2020 r.



120

SZYMON A. GASZ, MAREK PIOTR KACZMARCZYK 

który – umiejscowiony w systemie prawa obok innych ustaw – może być oce-
niany jak każda ustawa i poddawany odpowiednim zabiegom doktrynalnym, 
w szczególności wykładni systemowej, mającej na uwadze ogół norm prawa 
administracyjnego i dorobek doktryny. Trzeba też wspomnieć, że klarowność 
systemu prawa jest uznawana za wartość, którą doktryna powinna umacniać 
przez usuwanie niezgodności oraz upraszczanie modeli i schematów, a tym 
samym ułatwiać orzecznictwo i poprawiać sprawność działań administracji 
[Baś et al. 2013, nb. 444]. Odrzucenie aparatu dogmatycznego przy wykładni 
art. 11 wprowadza chaos w zagadnieniu prawnych form działania admini-
stracji. Pozornie ratuje koherentność przyjętej typologii, a w rzeczywistości 
zasadniczo osłabiając jej przydatność badawczą, co w gruncie rzeczy pozbawia 
ją celu istnienia. Byłaby to także interpretacja ustawy wbrew jej literalnemu 
brzmieniu – wszak ustawodawca użył nazw w prawie i doktrynie już funkcjo-
nujących, mających swoje (przyjęte w miarę powszechnie) znaczenie. 

W związku z tym, używanie aparatu, doskonalonego w polskiej admini-
stratywistyce już od ponad 100 lat2, do analizy omawianego przepisu specu-
stawy jest nie tylko możliwe, ale nawet wskazane. 

Polecenie jako prawna forma działania 
administracji

W typologii aktów administracyjnych kluczową rolę odgrywa podział na 
akty wewnętrzne i zewnętrzne [Dawidowicz 1965, s. 299; Wierzbowski i Wik-
torowska 2013, s. 273], wprowadzony przez J. Starościaka [Starościak 1977,  
s. 230]. Kryterium wyróżniania stanowi rodzaj zależności między organem 
wydającym akt a adresatem aktu. Jeśli adresat jest organizacyjnie podporząd-
kowany organowi, to akt nazywany jest wewnętrznym, jeśli zaś jest to pod-
miot prywatny lub publiczny, ale organowi wydającemu akt niepodporząd-
kowany – jest to akt zewnętrzny [Baś et al. 2013, nb. 174]. Piśmiennictwo 
jednoznacznie utrzymuje, że akty wewnętrzne kieruje się do podporządkowa-
nych jednostek organizacyjnych oraz do podległych pracowników [Ochen-
dowski 2006, s. 188). I tak Starościak wskazuje „polecenie służbowe”, jako 
wydawane wyłącznie w ramach zależności służbowej [Starościak 1977, s. 256].  
 

2  K. Kumaniecki swoją pracę pt. Akt administracyjny: studya nad istotą aktu admini-
stracyjnego z uwzględnieniem zasadniczego orzecznictwa austryackiego trybunału admi-
nistracyjnego opublikował w Krakowie w 1913 roku i tym samym rozpoczął badania 
nad formami działań administracji w polskiej administratywistyce [Baś et al.. 2013, 
nb. 132]. 
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Także J. Łętowski zaznacza, że akt indywidualny wewnętrzny to po prostu 
polecenie służbowe [cyt. za Ziemski 2013: nb. 80]. 

W związku z tym, trzeba rozstrzygnąć, czy polecenie, o którym mowa  
w art. 11 specustawy, jest aktem wewnętrznym, czy zewnętrznym. Do tego 
niezbędna będzie analiza adresatów tak wydanego polecenia.

Polecenia wojewody, wydawane organom administracji rządowej na pod-
stawie art. 11 ust. 1 specustawy, nie budzą żadnych zastrzeżeń – jest to przy-
kład aktu wewnętrznego, bowiem wojewoda jest „zwierzchnikiem rządowej 
administracji zespolonej w województwie” (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
[Dz.U. 2009 nr 31 poz. 206]). 

Sytuacja pozostałych podmiotów nie jest już tak oczywista. Art. 11 ust. 
1 specustawy stanowi, że polecenia można wydać też państwowym osobom 
prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom praw-
nym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadający osobo-
wości prawnej. Na marginesie rozważań pozostaje kwestia konstytucyjności 
tak szerokiego zakreślenia potencjalnych adresatów polecenia z art. 11 specu-
stawy3, trzeba jednak wskazać, że JST i ich osoby prawne nie są podporząd-
kowane organizacyjnie administracji rządowej, więc wobec tych podmiotów 
polecenia będą bez wątpienia aktami zewnętrznymi. Bardziej skomplikowana 
może być kwestia państwowych osób prawnych, które definiowane są w art. 3 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwo-
wym [Dz.U. 2016 poz. 2259]. Bez zagłębiania się w szczegóły, które nie są ma-
terią tego opracowania, trzeba wskazać, że część tam wskazanych podmiotów 
nie jest podporządkowana organizacyjnie administracji rządowej (np. uczelnie 
wyższe), więc nie da się jasno określić, jaki charakter będą miały takie akty 
administracyjne. 

W art. 11 ust. 2 z kolei wskazany jest inny katalog adresatów polece-
nia: inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

3  Państwowymi osobami prawnymi są też na przykład publiczne szkoły wyższe, któ-
rym art. 70 ust. 5 Konstytucji zapewnia autonomię. Oczywiście można podnieść, że 
ustrojodawca przewiduje, iż autonomię szkół wyższych ma dookreślić ustawa (art. 70 
ust. 5 Konstytucji), ale mimo to nietrudno o wątpliwości, co do konstytucyjności 
przepisów ustawy w zakresie, w jakim mogłyby dotyczyć uczelni wyższych. Podobny 
problem pojawia się, gdy adresatem polecenia będzie organ samorządu terytorialnego. 
Co prawda art. 166 ust. 2 Konstytucji mówi, że „jeżeli wynika to z uzasadnionych 
potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykony-
wanie innych zadań publicznych”, zauważyć należy jednak, że ustrojodawca podkreślił 
wyłączność ustawy dla zlecania zadań samorządowi, co zdaje się dosłownie wykluczać 
możliwość powierzania JST zadań publicznych w drodze polecenia. 
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nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorcy. Należy przez to 
rozumieć podmioty prawa prywatnego i wobec nich (ale tylko wobec nich,  
z braku analogicznego przepisu w ust. 1) ustawodawca zadecydował, że „po-
lecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej”. Zastosowanie będą 
więc miały przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego [Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168 poz. 256] (dalej: KPA), 
które odnoszą się do decyzji administracyjnej, zwłaszcza art. 104 KPA. Jak 
słusznie wskazuje bowiem judykatura, „na zakwalifikowanie aktu do kategorii 
decyzji administracyjnych nie ma wpływu nazwa [podkreślenie w tekście –  
S.G. i M.K.] tego aktu” [Starościak 1970, s. 197; cyt. za Dyl 2020, nb. 11]  
i dopuszczalne jest, aby określać formę działania prawnego (decyzję admi-
nistracyjną) różnymi terminami np. jako: „decyzja, zezwolenie, pozwolenie, 
orzeczenie, zgoda, koncesja, cofnięcie koncesji, zarządzenie, nakaz, przyzna-
nie, ustalenie odszkodowania, wyłączenie, ustalenie warunków” [wyrok WSA 
w Krakowie z dnia 19 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 334/07]. To po-
zwala stwierdzić, że forma działania administracji, o której mówi art. 11 ust. 
2, jest w istocie decyzją administracyjną w rozumieniu KPA. 

Na gruncie art. 11 specustawy użyto więc pojęcia „polecenie” w dwu 
zupełnie różnych znaczeniach. Jednym jest akt wewnętrzny – polecenie  
w ścisłym tego słowa znaczeniu, drugim – indywidualny akt administracyjny 
w postaci decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 104 § 1 KPA (akt ze-
wnętrzny). Dodatkowo niejasna jest sytuacja podmiotów z art. 11 ust. 1, któ-
re nie są podporządkowane administracji, ale nie są też objęte przepisem prze-
sądzającym o nadaniu takiemu poleceniu charakteru decyzji administracyjnej. 
Takie rozwiązanie należy więc ocenić zdecydowanie negatywnie z punktu 
widzenia zasad prawidłowej legislacji [por. wyrok TK z dnia 25 listopada  
1997 r., sygn. akt K 26/97; Zalasiński 2008: 51]. Warto przy tym nadmienić, 
że naruszenie tych zasad w świetle orzecznictwa TK stanowić mogłoby nawet 
samodzielną podstawę do stwierdzenia niekonstytucyjności ustawy [wyrok 
TK z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt K 38/04]. 

Rozważania nad poleceniem z art. 11 ust. 2 specustawy winny być uzu-
pełnione pytaniem o relacje między poleceniem, a umową, na podstawie któ-
rej mają być wykonywane zadania, wskazane w specustawie. 

Jedną z możliwych odpowiedzi byłoby założenie, że w razie zawarcia 
umowy decyzja jest warunkowo pozbawiona wykonalności4. Nie zmienia to 
faktu, że wydanie polecenia na początku całego procesu decyzyjnego wydaje 

4  Taką interpretację zdaje się wspierać wykładnia art. 11 ust. 5 specustawy. 
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się być niewłaściwe. Lepszym rozwiązaniem byłoby: (1) nadanie organowi  
administracji kompetencji do zawarcia umowy administracyjnej (o ile nie ma 
on jej zawsze – w doktrynie brak jednoznacznego stanowiska [por. Baś et al. 
2013: nb. 335); (2) nałożenie nań obowiązku poszukiwania strony prywat-
nej i (3) dopiero w przypadku nieodnalezienia partnera (lub z powodu innej 
przyczyny, uniemożliwiającej realizację celu specustawy) stworzenie podstawy 
prawnej do wydania decyzji administracyjnej, zastępczej wobec umowy i reali-
zującej cele administracji. Taki schemat byłby poprawniejszy zwłaszcza, gdyby 
umowa, o której mówi art. 11 ust. 3 specustawy, miałaby być umową cywilno-
prawną. Wydaje się bowiem, że wydanie decyzji przed zawarciem umowy nie 
sprzyja realizacji fundamentalnych zasad prawa cywilnego tj. równorzędności 
podmiotów, autonomii woli i swobody kontraktowania, skoro strony mają 
świadomość, że w przypadku odmowy zawarcia umowy, zadania określone  
w poleceniu i tak zostaną zrealizowane, tym razem jednak wbrew ich woli. 

Można także odczytać art. 11 ust. 3 w duchu projektu ustawy – Przepisy 
ogólne prawa administracyjnego (dalej: POPA). Projekt ten zakładał, że

organ administracji publicznej, właściwy do załatwienia sprawy […]  
w drodze decyzji administracyjnej albo poprzez podjęcie innego aktu lub 
czynności władczej, uprawniony jest do zawarcia umowy z osobami, któ-
rych interesów prawnych lub obowiązków sprawa dotyczy, o ile nie sto-
ją temu na przeszkodzie przepisy szczególne (umowa administracyjna)  
(art. 41 ust. 1 projektu POPA). 

W tym wypadku sama umowa nie jest dokładnie prawną formą działania 
administracji, ponieważ bezpośrednio czynnością organu jest wydanie decyzji 
o zawarciu umowy. Posługiwanie się projektem POPA niesie jednak ze sobą 
ryzyko nadinterpretacji – przypomnieć należy, że de lege lata przepisy te nie 
obowiązują, a „ustawodawca nie wprowadził dotąd jednolitej kategorii umowy 
administracyjnej” [Zimmermann 2009, s. 170]. Problematyka umowy z art. 
11 ust. 3, tak jak ogólna teoria umów administracyjnych, wymaga dalszych 
badań. 

Kalendarium wydarzeń. Wybory a materialny stan 
nadzwyczajny 

Przed przejściem do właściwych rozważań nad decyzją Prezesa Rady 
Ministrów i wyrokiem ją kontrolującym, należy nakreślić kalendarium wy-
borów prezydenckich z 2020 r. oraz odnieść się do niezwykle istotnej kwestii, 
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mianowicie koncepcji materialnego stanu nadzwyczajnego [por. Tuleja 2020: 
5-21] 

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji oraz art. 289 § 1 i art. 290 
Kodeksu wyborczego Marszałkini Sejmu zarządziła, w drodze postanowienia, 
wybory prezydenckie na 10 maja 2020 r. [Dz.U. z 2020 r. poz. 184]. Po-
stanowienie wydane zostało w lutym, a więc w czasie, w którym pandemia 
koronawirusa nie była w Polsce na zaawansowanym poziomie. Wtedy też nie 
przewidywano, że następne miesiące przyniosą kolosalne zmiany i wyzwania, 
zarówno dla systemu ochrony zdrowia jak i dla wielu naczelnych konstytucyj-
nych organów państwa. Postępujący wzrost liczby zakażonych doprowadził 
ostatecznie do wprowadzenia na terytorium całego państwa najpierw stanu 
zagrożenia epidemicznego [Dz.U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.], a potem 
stanu epidemii [Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.], co łączyło się z, wąt-
pliwymi konstytucyjnie [Bała 2020; Rzecznik Praw Obywatelskich 2020; 
wyrok WSA w Opolu z dnia 27 października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 
219/20], ograniczeniami praw i wolności człowieka i obywatela. W świetle 
tych regulacji coraz mniej prawdopodobne zdawało się być przeprowadze-
nie wyborów w przewidzianym terminie. Co więcej, poziom obostrzeń, który 
był coraz to bardziej podwyższany, a restrykcje – zaostrzane, jednoznacznie 
wskazywał na wypełnienie materialnych znamion stanu nadzwyczajnego (sta-
nu klęski żywiołowej) [por. Zubik i Łukowiak 2020: 175-180]. Pojawiły się 
toteż wątpliwości, czy wybory prezydenckie mogą być w ogóle przeprowadzo-
ne. Zanim jednak przejdziemy do analizy konstytucyjności wyborów w czasie 
pandemii, powróćmy do kalendarium wyborczego. 31 marca [Dz.U. z 2020 
r. 568 z późn. zm.] oraz 16 kwietnia [Dz.U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.] 
wprowadzone do obrotu prawnego zostały nowelizacje Kodeksu wyborcze-
go. Druga z nich stanowi szczególny przedmiot rozważań, gdyż, po pierwsze, 
uchylając przepisy dotyczące głosowania korespondencyjnego, wprowadzała 
niewykonalność następczą dla realizacji polecenia przez Pocztę Polską, co sta-
nowi podstawę do uchylenia lub stwierdzenia wygaśnięcia decyzji [Glibowski 
2020, pkt 91], po drugie, potęgowała ona trwałość prawnej niewykonalności 
pierwotnej (art. 156 §1 pkt 5 KPA) [wyrok NSA z dnia 12 lutego 1985 r., 
sygn. akt SA/Kr 1260/84; wyrok NSA z dnia 8 lutego 1985 r., sygn. akt I SA 
1090/84; por. Dawidowicz 1983: 255]. Ponadto, Prezes Rady Ministrów wy-
dając polecenie Poczcie Polskiej niejako antycypował wejście w życie ustawy, 
której projekt wpłynął do Sejmu 6 kwietnia, a który przewidywał wyłączne 
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głosowanie korespondencyjne5 [Dz.U. z 2020 r. poz. 827]. Jest to szczegól-
nie interesujące w perspektywie zmian Kodeksu wyborczego, jakich dokonano 
wcześniej. Możliwości głosowania korespondencyjnego zostały bowiem ogra-
niczone ze względu na wątpliwości prawne, jakie głosowanie to miało ze sobą 
nieść [Dz.U. z 2018 r. poz. 130 z późn. zm.]. Ustawa przegłosowana przez 
Sejm trafiła następnie do Senatu, który po długiej debacie ją odrzucił. Osta-
tecznie, po powrocie do Sejmu, ustawa trafiła do Prezydenta i została przez 
niego podpisana. Nastąpiło to jednak dopiero 8 maja, a więc na dwa dni przed 
planowanymi wyborami. 10 maja 2020 r. wybory nie odbyły się, a Państwowa 
Komisja Wyborcza wydała uchwałę, która traktowała zaistniały stan rzeczy per 
analogiam do hipotezy art. 293 § 1 w zw. z § 3 Kodeksu wyborczego [Dz.U.  
z 2020 r. poz. 967]. Uznano więc, że brak możliwości głosowania na kandyda-
tów podobny jest do sytuacji, w której kandydaci się nie zgłosili, tudzież zgło-
sił się tylko jeden kandydat. Uchwała ta została skrytykowana [Chmaj 2020]. 
Mimo bowiem słusznego podejścia PKW, postąpiła ona ultra vires i zastoso-
wała niewłaściwe rozumowanie per analogiam. Następnie zarządzone zostały 
nowe wybory [Dz.U. z 2020 r. poz. 988], które ze względu na szczególne 
przepisy prawne zachowywały część uprawnień kandydatów uprzednio zgło-
szonych [Dz.U. z 2020 r. poz. 979]. Wybory ostatecznie odbyły się 28 czerwca, 
a ich ważność została stwierdzona przez Sąd Najwyższy, mimo licznych pro-
testów wyborczych [Uchwała SN z dnia 3 sierpnia 2020 r., I NSW 5890/20]. 
Nie miejsce tu jednak rozwijać kwestię organizacji wyborów par excellence. 

Poruszony został już problem stanu epidemii i wynikających z niego wie-
lorakich obostrzeń. Odnosząc się do rozdziału XI Konstytucji należy wska-
zać na trzy fundamentalne problemy, które związane są ze stanem epidemii i, 
szerzej, z pandemią koronawirusa. Po pierwsze, zasada wyjątkowości stanów 
nadzwyczajnych, wyrażona w art. 228 ust. 1 Konstytucji, oznacza, że wpro-
wadzenie jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych możliwe jest 
wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną przesłanki ogólne, a więc, przede 
wszystkim wtedy, gdy zwykłe konstytucyjne środki przestaną być wystar-
czające, a także przesłanki szczegółowe odnoszące się do konkretnego stanu 
nadzwyczajnego [Steinborn 2016a, nb. 14]. W tym przypadku relewantnym 
będzie stan klęski żywiołowej. Wprowadzone przez Rząd obostrzenia niewąt-
pliwie odbiegają od zwykłych konstytucyjnych środków, a także przekracza-
ją możliwe konstytucyjnie klauzule limitacyjne, zawarte przede wszystkim  

5  Projekt ten uznany został przez R. Piotrowskiego za zmieniający wybory w „usługę pocztową” 
[TVN24 2020].
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w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Tym samym uznać należało, że podstawowa prze-
słanka wprowadzenia stanu nadzwyczajnego została wypełniona [Wojtyczek 
1999, s. 250]. Realizacja hipotezy art. 232 Konstytucji również była niewąt-
pliwa. Mieliśmy zatem do czynienia z materialnym stanem nadzwyczajnym. 

Po drugie, problematyka fakultatywności wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej rozstrzygnięta została w doktrynie na korzyść fakultatywności 
kwalifikowanej. Uznaje się bowiem, że „stwierdzenie, że przesłanki określone  
w art. 232 Konstytucji RP są̨ spełnione, obliguje Radę Ministrów do wpro-
wadzenia stanu klęski żywiołowej” [Steinborn 2016b, nb 12]. W niniejszym 
stanie faktycznym Rada Ministrów nie miała zatem alternatywy. Niewpro-
wadzenie stanu klęski żywiołowej stanowi zatem naruszenie konstytucyjnych 
obowiązków, którego dopełnieniem jest ustanowienie pozakonstytucyjnego 
stanu nadzwyczajnego, jakim jest stan epidemii [Uziębło 2020].

Po trzecie, w świetle powyższych rozważań należy uznać, że zgodnie  
z art. 228 ust. 6 i 7 niemożliwym było ani przeprowadzenie wyborów, ani no-
welizowanie przepisów wyborczych. Ponadto, co wynika zarówno z przepisów 
konstytucyjnych [wyrok TK z dnia 20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11; wyrok 
TK z dnia 3 listopada 2006 r., sygn. akt K 31/06], jak i wiążących Polskę 
zobowiązań międzynarodowych [Venice Commission 2002], niezachowa-
nie ciszy legislacyjnej samo w sobie stanowiło naruszenie prawa. Jak twierdzi  
M. Kaczmarczyk, „stan epidemii sprawił, iż pojawiły się̨ kolejne zmiany  
w prawie wyborczym. Nie ulega wątpliwości, iż mają one nie tylko charakter 
reaktywny, ale również instrumentalny. [...] [Jednakże] nawet pandemia nie 
może być wymówką do stanowienia wadliwych, zarówno formalnie jak i ma-
terialnie, przepisów prawnych” [Kaczmarczyk 2021]. 

Koncepcja materialnego stanu nadzwyczajnego sprawiać jednak może 
pewne trudności odnośnie do cezury czasowej jego występowania, warto więc 
jedynie wskazać na taki, ciekawy, pomysł doktrynalny. Bez względu jednak na 
to, czy uznamy jego zasadność, polecenie administracyjne zastosowane przez 
Prezesa Rady Ministrów stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującym 
prawem, zarówno tym rangi ustawowej, jak i rangi konstytucyjnej, co uzasad-
nił w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [wyrok WSA  
w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 992/20]6.

6  Wątpliwości budzi tenor sentencji, w którym to skład orzekający uznał, że pole-
cenie dotyczyło działań Poczty Polskiej zmierzających do „przygotowania i [podkreśl. 

– S.G. i M.K.] przeprowadzenia wyborów”. Z treści polecenia, jak i uzasadnienia wy-
roku, wynika, że chodziło o przygotowanie przeprowadzenia wyborów. Nie jest to wy-
łącznie kwestia lingwistyczna, ma ona bowiem niebagatelne znaczenie merytoryczne.
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Decyzja Prezesa Rady Ministrów i jej 
sądowoadministracyjna kontrola 

 Decyzją z dnia 16 kwietnia 2020 r., znak BPRM.4820.2.3.2020, Pre-
zes Rady Ministrów (dalej też: organ), działając na podstawie art. 11 ust. 2 
w zw. z art. 11 ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych [Dz. U. poz. 374, 567 i 568], oraz art. 104 KPA, polecił Poczcie 
Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, realizację „działań w zakresie przeciw-
działania COVID-l9, polegających na podjęciu i realizacji niezbędnych czyn-
ności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w trybie korespondencyjnym, w szcze-
gólności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie nie-
zbędnej infrastruktury oraz pozyskanie koniecznych zasobów materialnych  
i kadrowych”.

Prezes Rady Ministrów wyjaśnił w decyzji, że „realizacja polecenia ma 
na celu przeciwdziałanie COVlD-19, poprzez zapobieżenie rozprzestrzenianiu 
się wirusa SARS-CoV-2 w wyniku gromadzenia się ludzi w dużych grupach  
w następstwie realizacji przez nich czynnego prawa do głosowania w wyborach 
prezydenckich w formie wizyty w lokalu wyborczym”. Polecenie zaś „jest po-
dyktowane koniecznością ochrony zdrowia i życia osób biorących udział w wy-
borach”. Prezes Rady Ministrów wyznaczył też ministra właściwego do spraw 
aktywów państwowych, jako ministra odpowiedzialnego za zawarcie umowy 
z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z decyzją. Jednocześnie, 
organ określił w decyzji, że „w przypadku odmowy zawarcia przez Pocztę Pol-
ską S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy dotyczącej realizacji zadań objętych 
niniejszą decyzją, niniejsza decyzja staje się natychmiast wymagalna i stanowi 
podstawę do egzekwowania od Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie 
realizacji polecenia objętego niniejszą decyzją”. Organ wyjaśnił, że zgodnie  
z art. 11 ust. 2 specustawy ustawy Covid-19 decyzja nie wymaga uzasadnienia.

 Wydane przez Prezesa Rady Ministrów polecenie należy rozpatrywać 
dwojako. Po pierwsze, w świetle przepisów stanowiących podstawę do jego 
wydania. Po drugie, w świetle kompetencji organów państwa, które były zbież-
ne z kompetencjami przydzielonymi poleceniem administracyjnym. 

Poczta Polska S.A. – jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa –  
spełnia definicję państwowej osoby prawnej z art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy  
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
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[Dz.U. 2016 poz. 2259]. Jednakże podstawą prawną decyzji jest art. 11 ust. 
2 specustawy. Z językowej analizy tego przepisu wynika, że Prezes Rady Mi-
nistrów może wydawać polecenia osobom prawnym innym, niż wymienio-
nym w ust. 1, co mogłoby sugerować, że właściwym do wydania polecenia 
państwowym osobom prawnym jest jedynie wojewoda7. Językowo-logiczna 
wykładnia wskazywałaby więc, że doszło do wydania decyzji z naruszeniem 
właściwości rzeczowej organu, co prowadzi do nieważności decyzji (art. 156  
§ 1 pkt 1 KPA), nawet gdyby rozstrzygnięcie było trafne merytorycznie [wy-
rok NSA z dnia 7 października 1982 r., sygn. akt II SA 1119/82; por. Ada-
miak i Borkowski 2021: nb. 42]. Jednak – zważywszy na to, że ani RPO, ani 
WSA nie dostrzegają tego problemu – wydaje się, że właściwsza jest wykładnia 
funkcjonalna, dopuszczająca także Prezesa Rady Ministrów do wydawania de-
cyzji państwowym osobom prawnym. 

Przy rozpatrywaniu analizowanego polecenia należy także mieć na uwa-
dze jego skutki prawne i społeczno-gospodarcze. Jak bowiem wskazuje WSA, 
decyzja Prezesa Rady Ministrów wprowadzała niepewność prawną i burzyła 
zaufanie do władzy publicznej. Ponadto, nie bez znaczenia pozostają ponie-
sione przez budżet państwa wydatki, wynikające z konieczności przygoto-
wania pakietów wyborczych, liczone w milionach złotych. Suma prawnych 
kryteriów wstępnych i pozaprawnych kryteriów następczych doprowadziła do 
konstatacji, iż wydana przez Prezesa Rady Ministrów decyzja była nieważna. 
Poniższe rozważania są rekapitulacją uzasadnienia wyroku. 

Na wstępie podkreślić trzeba, że uznane przez WSA rażące naruszenie 
art. 127 ust. 1 Konstytucji bez wątpienia zachodzi, nie do obrony jednak 
pozostaje argumentacja zastosowana przez skład orzekający. Wnioski doty-
czące treści przymiotników wyborczych sprzeczne są z powszechnie obowią-
zującą wykładnią doktrynalną [Zubik 2020, ss. 159-167; wyrok TK z dnia 
20 lipca 2011 r., sygn. akt K 9/11]. Następny zarzut rozpatrywany przez Sąd 
odnosił się do rażącego naruszenia art. 157 § 1 w zw. z art. 187 § 1 i 2 Ko-
deksu wyborczego. Związek tych przepisów jest szczególnie istotny, gdyż to 
przede wszystkim w naruszeniu kompetencji Krajowego Biura Wyborczego 
widać rażące naruszenie przepisów prawa. Dopiero to naruszenie prowadzi 
bezpośrednio do uznania naruszenia kompetencji Państwowej Komisji Wy-
borczej. Nie ulega wątpliwości, że, zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt 1 Konsty-
tucji, Rada Ministrów zapewnia wykonanie ustaw, jednakże Prezes Rady 

7  Jest to szczególnie interesujące w perspektywie późniejszych nowelizacji tego przepisu, które 
uwzględniły powyższe wątpliwości.
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Ministrów, który zgodnie z art. 148 pkt 2 Konstytucji kieruje pracami Rady 
Ministrów, nie może w drodze decyzji administracyjnej zmieniać obowiązują-
cego prawa. W stanie prawnym obowiązującym w chwili wydawania polecenia 
Poczcie Polskiej to Krajowe Biuro Wyborcze odpowiedzialne było na zasa-
dzie wyłączności za zapewnienie organizacyjnych warunków przeprowadzenia 
wyborów. Kodeks wyborczy, rzecz jasna, przewidywał liczne kompetencje dla 
Poczty Polskiej, miały one jednak charakter marginalny wobec tych, którymi 
dysponowało KBW. Uważa się, że „Krajowe Biuro Wyborcze jest centralnym 
urzędem administracji wyborczej, określanym w literaturze jako aparat po-
mocniczy organów administracji wyborczej działającym według zasady nieza-
leżności [podkreśl. – S.G. i M.K.] od organów władzy ustawodawczej i władzy 
wykonawczej” [Czaplicki i Zbieranek 2018, pkt 8]. W niniejszym przypadku 
niezależność ta została w ewidentny sposób ograniczona. Ma to związek z na-
stępnym zarzutem, odnoszącym się do rażącego naruszenia art. 7 Konstytucji 
i art. 6 KPA. Należy wskazać na dwa elementy, które związane są z narusze-
niem zasady legalizmu i praworządności. Pierwszym z nich jest próba pozau-
stawowego przyznania podmiotowi kompetencji, które w chwili wydawania 
polecenia przysługiwały innej jednostce organizacyjnej. Łączy się to z drugim 
elementem, którym jest wykładnia praeter legem art. 11 specustawy. „Z za-
sady legalizmu wynika obowiązek interpretacji przepisów kompetencyjnych  
w sposób ścisły” [Rząsa 2020, pkt 18]. Oznacza to, że nie wolno domniemy-
wać kompetencji, które explicite nie są zawarte w przepisie prawnym. Trudno 
więc przyjąć, że użycie art. 11, jak twierdzi Prezes Rady Ministrów, miało na 
celu „przeciwdziałanie COVlD-19, poprzez zapobieżenie rozprzestrzenianiu 
się wirusa SARS-CoV-2 w wyniku gromadzenia się ̨ ludzi w dużych grupach 
w następstwie realizacji przez nich czynnego prawa do głosowania” [Prezes 
Rady Ministrów BPRM.4820.2.3.2020]. Jest to interpretacja rozszerzająca, 
wynikiem której byłoby zwiększenie kompetencji organów władzy publicznej, 
co jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym. Ponadto, na-
wet gdyby uznać, że norma kompetencyjna zawarta w art. 11 specustawy ma 
charakter normy udzielającej kompetencji normodawczej, to nie ulega wąt-
pliwości, że nie ma ona charakteru normy samoistnej, oderwanej od material-
noprawnych norm obowiązku. Jest to szczególnie widoczne w perspektywie 
kolizji obowiązku nałożonego wskutek skorzystania z przyznanej kompetencji 
oraz obowiązku nałożonego normami prawa stanowionego. W świetle zasa-
dy legalizmu i bogatego ujęcia doktrynalnego kwestii norm kompetencyjnych 
trzeba uznać, że zarówno w kontekście językowym, jak i funkcjonalnym i tele-
ologicznym, polecenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów stanowiło rażące 
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naruszenie normy kompetencyjnej zawartej w art. 11 specustawy [Ziembiński 
1969, ss. 23-40; Matczak 2015, ss. 415 i n.]. Rekapitulację uzasadnienia wy-
roku WSA należy zakończyć stwierdzeniem, że nie tylko przesłanki wejściowe 
znamionowały wadliwość wydanej decyzji, ale również przesłanki wyjściowe, 
co Sąd podkreślił twierdząc, że „taki skutek społeczny zaskarżonej decyzji, 
który polegał na wprowadzeniu wątpliwości co do przewidywalności i sta-
bilności prawa, ale również ̇ co do wiążącej mocy przepisów obowiązujących  
w dniu orzekania przez Prezesa Rady Ministrów nie jest możliwy do zaakcep-
towania w państwie prawa” [wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 września 
2020 r., sygn. akt VII SA/Wa 992/20]. Co więcej, Sąd wskazał na możliwe 
konsekwencje gospodarcze, które dziś potęgowane są przez nowe, wątpliwie 
sanujące, przepisy prawne [Dz.U. z 2020 r. poz. 1493]8.

Nawet gdyby uznać, że rację miał C. Schmitt twierdząc, że suwerenem 
jest ten, kto może wprowadzić stan wyjątkowy [Schmitt 2012, ss. 45 i n.], to 
w niniejszym przypadku kompetencja ta nie została zrealizowana. Ponadto, 
naszym zdaniem, spór C. Schmitta z H. Kelsenem w tej kwestii [Kaleta i Koź-
miński 2013, ss. 154-168] rozstrzygnąć by należało na korzyść tego drugiego 
i przyznać szczególną rolę legalizmowi, który jest nieodłącznym elementem 
demokratycznego państwa prawnego, „stanowi [jego - przyp. S.G. i M.K.] 
jądro (…), zaś pierwotnie dawał się nawet z nim utożsamić” [Zubik i So-
kolewicz 2016a, pkt 12]. Bezwzględny charakter legalizmu [postanowienie  
TK z dnia 9 maja 2005 r., sygn. akt Ts 216/04] odnosi się przede wszystkim 
do sytuacji, w których działanie organu władzy publicznej ma wpływ na pra-
wa i wolności jednostki. Odwołanie się do koncepcji necessitas musi mieć za-
tem charakter wysoce ekstraordynaryjny [Zubik i Sokolewicz 2016b, pkt 14].  
W tym przypadku Prezes Rady Ministrów nie miał takiej możliwości ze wzglę-
du na niedopełnienie obowiązków wynikających z rozdziału XI Konstytucji. 
Tym samym uznać należy, że jego działanie, które rzekomo motywowane 
miało być nadzwyczajnymi okolicznościami, stanowiło nadużycie kompe-
tencji. Bezprawny charakter tego działania, uzasadniony przez WSA, a także 
przez autorów niniejszej pracy, stanowi jedynie jeden z wielu dowodów na to, 
że nadzwyczajne warunki, w których przyszło nam żyć są szczególnie wyma-
gające dla prawodawcy, ale jeszcze bardziej dla obywatela, który konfrontować 
się musi z nie zawsze kompetentnym i działającym racjonalnie i niearbitralnie 
prawodawcą. 

8  Szczególnie art. 22 tej ustawy.
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z pracami komisji nad uchwaloną przez Sejm RP dnia 12 maja 2020 r. 
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Prawo pacjenta  
do świadczeń zdrowotnych 

w czasie pandemii COVID-19

Uwagi wstępne 

Prawo do ochrony zdrowia stanowi jedno z podstawowych praw czło-
wieka. Przyjmując za punkt wyjścia na potrzeby interpretacji pojęcie „zdro-
wia” należy zwrócić uwagę na rozległy zakres i wielość składników jakie można 
wyróżnić w jego ramach. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez WHO 
zdrowie nie jest utożsamiane jedynie z brakiem choroby lub ułomności, co 
można uznać za najbardziej potoczne, powszechne i społecznie aprobowane 
rozumienie, a oznacza stan zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i spo-
łecznej [Dz.U. z 1948 r. Nr 61, poz. 477]. To holistyczne ujęcie pozwala na 
wyodrębnienie szeregu elementów składowych, a tym samym przyjęcie wielu 
płaszczyzn badawczych. Jednocześnie umożliwia dostrzeżenie rozbudowanej 
grupy czynników determinujących, które wpływają na poziom i jakość zdro-
wia. Powyższe nie pozostaje bez znaczenia zwłaszcza ze względu na przyznanie 
każdej istocie ludzkiej bezwarunkowego uprawnienia w postaci korzystania  
z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia, które zostało wprowadzone jako 
część preambuły Konstytucji WHO. U podstaw wspomnianego w pierwszym 
zdaniu prawa leży generalna reguła dbałości o życie ludzkie wyrażona nie tyl-
ko w aktach rangi międzynarodowej, ale i regulacjach krajowych. Analizując 
postanowienia Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych 
[Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167] i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodar-
czych Społecznych i Kulturalnych [Dz. U. 1977 nr 38 poz. 169] za kluczowe 
w tym kontekście należy uznać powszechność i przyrodzony charakter prawa 
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do życia ujęty w art. 6 MPPOP, zakaz tortur oraz okrutnego, nieludzkiego 
albo poniżającego traktowania lub karania połączony z wymogiem uzyska-
nia zgody na eksperymenty medyczne (art. 7 MPPOP) oraz sformułowane 
wprost prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony 
zdrowia fizycznego i psychicznego (art. 12 MPPGSK). Ograniczając na-
tomiast zasięg jedynie do poziomu regionalnego odnotowania wymagają  
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności [Dz. U. 1999 nr 8 poz. 67], a zwłaszcza jej art. 2, Europejska Karta 
Społeczna [Dz. U. 1999 nr 8 poz. 67] zawierająca zobowiązanie do podjęcia 
stosownych środków w celu zapewnienia skuteczności wykonywania prawa 
do ochrony zdrowia oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i godności 
istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny [COE, 1996], która  
w art. 3 statuuje zasadę sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej o wła-
ściwej jakości. 

Zasadnicze znaczenie dla problematyki zarysowanej w tytule pracy na-
leży przypisać art. 68 Konstytucji RP. Prawu do ochrony zdrowia przyznano 
przymiot wartości konstytucyjnej, co odzwierciedla ustęp 1 wspomnianego 
przepisu. Jego literalne brzmienie wskazuje na generalny charakter przewidzia-
nego w nim uprawnienia. Brak wyłączeń podmiotowych skutkuje więc roz-
ciągnięciem zastosowania art. 68 ust. 1 ustawy zasadniczej na każdą jednostkę. 
Uzasadnieniem dla takiego podejścia jest przyrodzona i niezbywalna godność 
człowieka znajdująca się pod ochroną zagwarantowaną ze strony państwa, co 
niejednokrotnie akcentowano w piśmiennictwie. Podejmując próbę umiej-
scowienia tego prawa w systemie należy opowiedzieć się za kategorią socjalną. 
S. Wronkowska wymienia je w ramach szerszej grupy socjalno-ekonomicznej, 
której cechą charakterystyczną jest ciążący na państwie obowiązek określo-
nych świadczeń pozytywnych na rzecz obywateli [Wronkowska i Ziembiń-
ski, 2001, s. 112-113]. Podobny pogląd wyraził Trybunał Konstytucyjny  
w 2004 r. [K 54/02, LEX nr 83984], uznając prawo do ochrony zdrowia za 
typowe prawo socjalne w wąskim tego słowa znaczeniu. W doktrynie poja-
wiają się również głosy o zasadności szerszego spojrzenia i w konsekwencji 
zaliczenia go osobistych praw człowieka. Takie stanowisko prezentuje m.in. 
D. Karkowska [Karkowska, 2009, s. 219]. Podkreślenia wymaga również 
podwójny wymiar omawianej normy. Odwołując się ponownie do dorobku 
Trybunału Konstytucyjnego na uwagę zasługuje wyrok z 23 marca 1999 r.  
[K 2/98, Legalis nr 43190], w którym stwierdzono, że z powyższego przepi-
su, należy „wywieść podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz 
obiektywny nakaz podejmowania przez władze publiczne takich działań, które 
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są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego prawa”. Z gwarancją jest 
więc ściśle związana sfera powinności państwa, która znajduje wyraz w wypro-
wadzonym przez TK obowiązku aktywności. Jego wypełnianie determinuje 
realne respektowanie uprawnienia. Zadania władzy publicznej w sposób ogól-
ny wymieniono w tej samej jednostce redakcyjnej w ustępach od 2 do 5. W ra-
mach ich katalogu umieszczono m.in. zapewnienie obywatelom, bez względu 
na ich sytuację materialną, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Ponieważ treścią prawa do ochrony 
zdrowia jest możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, funkcjonalnie 
ukierunkowanego na zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom oraz nie-
pełnosprawności [K 14/03, Legalis nr 60760], zasadne jest twierdzenie, że pra-
wo do świadczeń zdrowotnych mieści się w ramach szeroko rozumianej ochro-
ny zdrowia. Dostęp do świadczeń gwarantowanych (w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego) stanowi jeden z filarów systemu ochrony zdrowia, 
który można uznać za narzędzie realizacji prawa przewidzianego w art. 68 ust. 
1 Konstytucji RP. 

Charakterystyka świadczeń zdrowotnych

 Pojęcie „świadczenia zdrowotnego” zostało zdefiniowane przez usta-
wodawcę oraz szeroko omówione w literaturze. Jego znaczenie wyjaśnia usta-
wa z 2011 r. o działalności leczniczej [Dz. U. 2020 poz. 295], do której od-
syłają przepisy m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
(art. 3 ust. 1 pkt 6) oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 2 ust. 3).  
W świetle art. 2 pkt. 10 u.d.l. są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające 
 z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wyko-
nywania. Na pierwszy plan wysuwa się więc aspekt terapeutyczny podejmo-
wanych czynności. Trybunał Konstytucyjny w oparciu o reguły wykładni 
językowej stwierdził, że nie przemawiają one za rozciągnięciem definiowane-
go pojęcia świadczenia zdrowotnego poza cele lecznicze. Pomimo to jednak 
powszechne jest przekonanie o objęciu zakresem przedmiotowym także tego 
rodzaju działań, czemu daje wyraz sam ustawodawca zaliczając do świadczeń 
zdrowotnych świadczenia o celach wykraczających poza „działania służące za-
chowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia” [K 12/14, Legalis 
nr 1337033]. Jak zauważają L. Bosek i J. Roszkiewicz przywołane rozumienie 
odnosi się do 3 kwestii: 1) określa cel leczniczy jako podstawowy; 2) dopusz-
cza działania dodatkowe, oraz 3) uwzględnienia także świadczenia nielecznicze 
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realizowane na podstawie odrębnych przepisów regulujących zasady ich wy-
konywania [Bosek i Roszkiewicz, 2020].

Kategoria ta stanowi część szerszego sformułowania jakim jest „świad-
czenie opieki zdrowotnej” pojawiające się na gruncie ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz. U. 2020 poz. 
1398]. Stosownie bowiem do treści art. 5 pkt. 34 u.ś.o.z. mieści ono w sobie 
zarówno świadczenia zdrowotne, zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzy-
szące. Nie zachodzi tu więc relacja tożsamości obu pojęć. Jak zauważa judyka-
tura, do ich wyodrębnienia doprowadziła złożoność działań niezbędnych dla 
osiągnięcia celu w postaci profilaktyki, zachowania i poprawy stanu zdrowia, 
co też wymaga zaangażowania personelu placówki leczniczej, wykorzystania 
pomieszczeń tej placówki, zapewnienia wyżywienia, środków farmaceutycz-
nych, materiałów medycznych i innych niezbędnych w konkretnym przy-
padku do osiągnięcia celu świadczenia [III CZP 80/18, LEX nr 2633198].  
W przepisach brak jest katalogu numerus clausus świadczeń zdrowotnych, a za-
warte wyliczenia mają charakter przykładowy. Ustawa o zawodach lekarza i le-
karza dentysty [Dz. U. 2020 poz. 514] ujmuje wykonywanie zawodu lekarza 
jako udzielanie przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, którymi są w szcze-
gólności: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, 
leczenie i rehabilitacja chorych, udzielanie porad lekarskich. W odniesieniu 
do lekarza dentysty są one analogiczne w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, 
części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Z kolei w treści u.ś.o.z. odna-
leźć można m.in. świadczenia zdrowotne szpitalne, stacjonarne i całodobowe 
inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne. 

Do świadczeń opieki zdrowotnej kwalifikuje się również: świadczenia 
gwarantowane (finansowane w całości lub współfinansowane ze środków pu-
blicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie), specjalistyczne  
(we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem tych udzielanych  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które z kolei zostały unormowane  
w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej) 
oraz wysokospecjalistyczne (wymagające wysokiego poziomu zaawansowania 
technicznego świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności osób udzie-
lających świadczenia oraz wiążące się z wysokimi kosztami). W kontekście 
wskazanego wcześniej art. 68 ust. 2 ustawy zasadniczej niezbędne wydaje 
się omówienie pierwszej grupy. Łączy się z nią zagadnienie powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego, które jest oparte w szczególności na zasadach 
równego traktowania, solidarności społecznej oraz konstytucyjnym nakazie 
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zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowot-
nej uzupełnionym o wybór świadczeniobiorców spośród tych, którzy zawar-
li umowę z Funduszem. Osoby objęte tym ubezpieczeniem (dobrowolnym  
i obowiązkowym) oraz inne wymienione w art. 2 u.ś.o.z. posiadają status pod-
miotów uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (z uwzględnieniem regulacji art. 12, 12a  
i 13 u.ś.o.z.). Mogą one domagać się świadczeń zakontraktowanych, albowiem 
podstawą realizacji jest wspomniana wcześniej umowa o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem. Świad-
czeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach  
i w zakresie określonym w ustawie m.in. podstawową opiekę zdrowotną, am-
bulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne, świadczenia pielęgnacyj-
ne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, leczenie stomatologiczne, 
a także leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę (art. 15 u.ś.o.z.). Kompe-
tencję do kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako gwarantowanego 
posiada minister właściwy do spraw zdrowia. W zakresie, o którym mowa  
w art. 15 ust. 2 pkt 1-8 i 10-13 u.ś.o.z., wymagane jest dodatkowo uzyskanie 
rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
natomiast w pozostałych przypadkach bierze się pod uwagę kryteria wskazane 
w określonych przepisach ustawy o refundacji. Jak zauważył Trybunał Konsty-
tucyjny, ustawa nie może pozostawiać wątpliwości co do tego, jaki jest zakres 
świadczeń medycznych przysługujących beneficjentom publicznego systemu 
opieki zdrowotnej wobec istnienia wyraźnego nakazu konstytucyjnego okre-
ślenia tej materii. Spełnienie wymogów, o których mowa w art. 68 ust. 2 usta-
wy zasadniczej może nastąpić albo poprzez skonstruowanie koszyka świadczeń 
gwarantowanych, bądź od strony negatywnej poprzez określenie świadczeń 
ponadstandardowych, które są finansowane ze środków własnych pacjen-
ta. Jeżeli żadne z rozwiązań nie jest możliwe do realizacji, ustawa powinna 
wprowadzać co najmniej dostatecznie jasne i jednoznaczne kryteria formalne, 
według których następować będzie in casu ustalenie zakresu należnych pacjen-
towi świadczeń w ramach odpowiedniej, prawnie przewidzianej procedury  
[K 14/03, Legalis nr 60760]. 

Słowem podsumowania wspomnienia wymaga również podkreślana  
w judykaturze zasada ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Oznacza 
ona, że raz nabyte prawo do świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju, 
mimo zmiany kolejnych ustaw regulujących sprawy ubezpieczenia zdrowot-
nego i związanych z nimi przepisów wykonawczych oraz innych modyfikacji 
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w tym m.in. organizacyjnych, instytucjonalnych, powinno być zrealizowa-
ne w przyznanym zakresie - niezależnie od sposobu nabycia uprawnienia  
i o ile nie wystąpią przeciwwskazania medyczne [VI SA/Wa 2414/05, Legalis 
nr 276427]. 

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Pod pojęciem praw pacjenta rozumie się uprawnienia przyznane pa-
cjentowi jako osobie zwracającej się o udzielenie świadczeń zdrowotnych 
lub korzystającej z tych świadczeń udzielanych przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą lub osobę wykonującą zawód medyczny [Górski, 2012,  
s. 153]. Już na tle powyższej definicji, nawet po jej pobieżnej analizie można 
wnioskować, że pozycja świadczeń zdrowotnych w sferze szeroko rozumia-
nego zdrowia i jego ochrony jest kluczowa. Stanowią one niejako bazę do 
rozważań nie tylko nad poszczególnymi gwarancjami pacjentów, ale i takimi 
aspektami jak uprawnienia i obowiązki osób wykonujących zawody medycz-
ne, czy jakość oferowanych i realizowanych wizyt. Ponadto jak zauważa się  
w doktrynie zaspokajają one główny interes pacjenta tj. interes zdrowotny 
[Bosek, 2020]. Z tego punktu widzenia, nie jest zaskakująca decyzja usta-
wodawcy o umieszczeniu prawa do świadczeń zdrowotnych jako pierwszego  
w katalogu skonstruowanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Poświęcono mu rozdział II obejmujący art. 6-8, jednak kolejne re-
gulacje konsekwentnie do niego nawiązują. I tak tytułem przykładu, są one 
objęte zakresem dokumentacji medycznej, do której dostęp jest zagwaran-
towany przez ustawodawcę (art. 23 u.p.p.). Również poszczególne elementy 
komunikatu informacyjnego, który stanowi obowiązek wskazany w art. 9 ust. 
2 u.p.p., należy oceniać m.in. w kontekście zakresu udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. Wreszcie sama instytucja zgody na interwencję medyczną, któ-
ra jest wyrazem autonomii pacjenta, ma w nich swoje źródło. 

Przedmiotem tego prawa jest uzyskanie od właściwych podmiotów 
świadczeń zdrowotnych. Art. 6 ust. 1 u.p.p. precyzuje, że mają one odpo-
wiadać aktualnej wiedzy medycznej. Powyższe kryterium jest uznawane  
za standard wykonywania zawodów medycznych. Potwierdza to zarówno 
art. 4 u.z.l. nakazujący lekarzowi kierowanie się wskazaniami aktualnej wie-
dzy medycznej, jak i normy deontologiczne, w tym art. 4 KEL [NIL, 2021] 
przewidujący zachowanie swobody działań zawodowych zgodnie z sumieniem 
 i współczesną wiedzą medyczną. Podobne dyrektywy umieszczono w art. 11 
ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz art. 4 ust. 1 ustawy  
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o zawodzie fizjoterapeuty. Brak jest definicji legalnej tej klauzuli oraz usta-
wowych wskazówek interpretacyjnych. Natomiast zdaniem orzecznictwa obej-
muje ona wiadomości uzyskiwane przez lekarza w czasie studiów, dostępne  
w szeroko rozumianych podręcznikach, ale także wzbogacane poprzez dosko-
nalenie umiejętności zawodowych z uwagi na współczesne tempo rozwoju na-
ukowo-technicznego [I ACa 745/14, LEX nr 1623928]. W doktrynie podnosi 
się z kolei potrzebę każdorazowej relatywizacji do kontekstu indywidualnego 
przypadku oraz kwalifikacji konkretnego lekarza [Widłak, 2017].

Podmioty dokonujące określonych czynności wobec pacjenta obowiąza-
ne są do postępowania z zachowaniem „należytej staranności”. Tego pożąda-
nego zachowania prawodawca również nie wyjaśnia. Przypisuje się mu zna-
czenie cywilistyczne, uzasadniając to cywilnoprawnym (zobowiązaniowym) 
charakterem relacji między pacjentem i podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą [Borysiak i Gąska, 2020]. M. Nesterowicz podkreśla, że musi to być 
jednak staranność wysokiego stopnia, oznaczająca, że powstanie wypadku czy 
innego ujemnego dla pacjenta zdarzenia wyrządzającego mu szkodę było nie 
do uniknięcia nawet przez najbardziej przezornego, starannego i kwalifikowa-
nego lekarza [Nesterowicz, 2001, s. 42]. Podobnie Sąd Najwyższy w jednym 
z wyroków wyraził pogląd, że o zawinieniu może zdecydować nie tylko zarzu-
cenie braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiada-
jących aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność  
i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, jeżeli oceniając obiektywnie nie powin-
ny one wystąpić w konkretnych okolicznościach. Wymagany jest więc wysoki 
poziom przeciętnej staranności każdego lekarza jako staranności zawodowej 
(art. 355 § 2 KC) i według tej przeciętnej ocenianie konkretnego zachowania 
[V CSK 287/09, Legalis nr 350667]. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność 
oraz niemożliwą do określenia liczbę przypadków medycznych wydaje się, że 
stworzenie jednego uniwersalnego wzoru postępowania jest w praktyce nie-
wykonalne. W szczególności poziom należytej staranności będzie różnił się 
w zależności od rodzaju świadczenia, skali ingerencji czy ryzyka wystąpienia 
szkody i jej rozmiarów. I tak celem zobrazowania, w zabiegach operacyjnych 
judykatura upatruje uzasadnienie dla stosowania najwyższej staranności (tak 
np. Sąd Najwyższy w wyroku z 13 stycznia 2005 r., sygn. akt III CK 143/04). 
Ocena powinna być więc dokonywana każdorazowo in concreto.

W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świad-
czeń zdrowotnych, pacjent ma prawo do obiektywnej, opartej na kryteriach 
medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Mó-
wiąc o głównych barierach, w pierwszej kolejności należy wskazać na limity 
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wynikające z kontraktów, co związane z zagadnieniami natury budżetowej.  
W umowach z Funduszem mogą zostać określone progi ilościowe i kwoto-
we świadczeń, o czym jednoznacznie wypowiadał się Sąd Najwyższy. Jedno-
cześnie jednak w wyroku z 2005 r. [I CK 18/05, LEX nr 181380] wyłączył  
z zakresu takiego postanowienia przypadki nagłe charakteryzujące się wyso-
kim stopniem ryzyka, precyzując, że w razie określenia limitów obowiązkiem 
Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczenie organizacyjne, aby w sy-
tuacjach niecierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia re-
alne było udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego. Podobnie twierdzi 
T. Dukiet-Nagórska wskazując, że w sytuacji naglącej wyczerpanie limitu nie 
stanowi usprawiedliwienia dla odmowy działania lekarskiego. Jeśli powyższa 
okoliczność stanowić będzie wyłączną przyczynę braku realizacji świadczenia, 
zachowanie to należy ocenić jako bezprawne i zawinione [Dukiet-Nagórska, 
2000, s. 13]. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, specjalistyczne  
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadcze-
nia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane według kolejności zgłoszenia  
w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 20 ust. 1 u.ś.o.z.). In-
strumentami zarządzania dostępem w warunkach dysponowania określoną 
pulą środków są „listy oczekujących”. Zasady ich konstruowania sformułowa-
no w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 września 2005 r. w sprawie kry-
teriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umiesz-
czając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia 
opieki zdrowotnej [Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1661]. Decydującymi czyn-
nikami są: stan zdrowia świadczeniobiorcy; rokowania co do dalszego prze-
biegu choroby; choroby współistniejące mające wpływ na chorobę, z powo-
du której ma być udzielone świadczenie; zagrożenia wystąpienia, utrwalenia 
lub pogłębienia niepełnosprawności. Świadczeniodawca dokonuje kwalifi-
kacji przyznając status: „przypadek pilny” (jeżeli istnieje konieczność pilne-
go udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego  
i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia 
szans na powrót do zdrowia) lub „przypadek stabilny” (w stanach innych niż 
nagłe i pilne). Pacjenci zaliczeni do kategorii przypadków pilnych korzystają 
z pierwszeństwa. Dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną 
lub leczeniem onkologicznym przeznaczona jest lista odrębna. Prowadzenie 
listy oczekujących wymaga poszanowania zasady sprawiedliwego, równego, 
niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowot-
nej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. Dane w postaci liczby pacjentów 
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wpisanych do kategorii oczekujących, średniego czasu oczekiwania w danym 
miesiącu oraz możliwości udzielenia świadczenia przez innych świadczenio-
dawców związanych kontraktem, są jawne i podlegają publikacji na stronie 
internetowej Funduszu. Istnienie przedstawionego w tym fragmencie mecha-
nizmu ma uzasadnienie aksjologiczne i bierze swoje źródło z zasady solidar-
ności powiązanej z zasadą dobra wspólnego [Jarosz-Żukowska, 2014, s. 686]. 
Warte odnotowania są również spostrzeżenia D.E. Lacha, który to wskazuje, 
że pomimo cechy uciążliwości, listy oczekujących nie ograniczają uprawnień 
świadczeniobiorców, a jedynie czasowy dostęp, pociągając za sobą konieczność 
oczekiwania na wolny termin [Lach, 2011, s. 272]. 

W sposób odrębny uregulowano zasygnalizowaną wcześniej sytuację za-
grożenia zdrowia lub życia, gwarantując natychmiastowe udzielenie świadczeń 
zdrowotnych. Przepis art. 7 u.p.p.  oraz art. 15 u.d.l. wyraża bezwzględny 
nakaz podjęcia stosownych działań składających się na dane świadczenie  
w przypadku zaistnienia warunków szczególnych. Dotyczy to świadczeń dia-
gnostycznych, bezpośrednio leczniczych i związane z procesem leczniczym 
[Bosek, 2020]. Powyższy prawny obowiązek aktualizuje się niezależnie od 
zawarcia przez podmiot leczniczy kontraktu z NFZ, bądź wyczerpania limi-
tów wynikających z kontraktu. Podobnie ustawodawca ujmuje tę gwarancję  
w art. 19 u.ś.o.z. posługując się kryterium stanu nagłego, rozumianego jako 
nagłe lub przewidywane w krótkim czasie pojawienie się objawów pogarszania 
zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodze-
nie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagającego 
podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia  
[Dz. U. 2020 poz. 882]. Przesłanki oceny stanu chorego były wielokrotnie po-
dejmowane w analizie sądowej. Za istotny należy uznać pogląd o konieczności 
przyjęcia perspektywy lekarza dokonującego oceny po raz pierwszy. Łagod-
niejsza diagnoza wynikająca z dokładniejszego badania podczas hospitalizacji, 
zastępująca pierwotne założenia, nie może przesądzić o przyjęciu, że w chwili 
wstępnego badania pacjent nie znajdował się w stanie nagłym [I ACa 960/16, 
LEX nr 2250114]. Kluczowa jest „natychmiastowość” i „bezpośredniość” za-
grożenia skutkująca niemożnością odłożenia w czasie profesjonalnej pomocy 
[II GSK 1369/11, Legalis nr 543169], a także niespodziewany charakter wy-
stępujący np. u pacjentów z udarem mózgu, zawałem serca, czy też u poszko-
dowanych w wypadkach drogowych [V CSK 396/06, Legalis nr 82055]. 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych ograniczają pewne regulacje 
prawne. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczenia zdrowot-
nego (art. 39 u.z.l.) oraz nie podjąć lub odstąpić od leczenia (art. 38 u.z.l.). 
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Pierwszy z wyjątków ma swoje źródło w sferze światopoglądowej i etycz-
nej. Niezgodność z sumieniem stanowi uzasadnienie dla odmowy wykona-
nia określonych czynności. Zastosowanie tzw. klauzuli sumienia może mieć 
miejsce w przypadku niewystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 30 
u.z.l. Należy bowiem podkreślić, że lekarz ma obowiązek udzielać pomocy  
w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować nie-
bezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego roz-
stroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Ponadto 
skorzystanie z tego rodzaju uprawnienia przewidzianego przez ustawodawcę 
wymusza czynne zachowanie względem pacjenta (lub jego przedstawiciela 
ustawowego) w postaci wskazania realnych możliwości uzyskania tego świad-
czenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym, uzasadnienia i odno-
towania tego faktu w dokumentacji medycznej, a także wobec przełożonego,  
z uwagi na jego uprzednie poinformowanie, które jest obligatoryjne. Przesłan-
ka negatywna jaką jest art. 30 u.l.z. dotyczy również możliwości odstąpienia 
lub niepodjęcia leczenia. W odniesieniu do lekarza pozostającego w ramach 
stosunku pracy lub służby dodatkowo muszą za tym przemawiać poważne 
powody (wśród których wymienia się agresywne, wulgarne i inne naganne 
zachowania pacjenta, niestosowanie się do zaleceń czy awarię sprzętu) oraz 
istnieć uprzednia zgoda przełożonego [Caban, 2016]. Bez względu na formę 
wykonywania zawodu jest on obowiązany dostatecznie wcześnie uprzedzić pa-
cjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego o odstąpieniu, 
wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub  
w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i dokonać stosownej wzmianki w do-
kumentacji medycznej. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne nie doty-
czą przypadku odmowy podjęcia leczenia. 

Na podstawie art. 5 u.p.p. kierownik podmiotu udzielającego świadczeń 
zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzy-
stanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego  
lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw 
do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi 
osobami, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu. Do tej 
regulacji w swoich komunikatach i oświadczeniach odwoływał się zarówno 
Rzecznik Praw Pacjenta, jak i Minister Zdrowia w czasie pierwszej fali pan-
demii. Pomimo, że realizuje ona doniosły cel jakim jest ochrona zdrowia pu-
blicznego, stanowi jednak wyjątek od zasady respektowania praw pacjenta  
i nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Skorzystanie ze wskazane-
go mechanizmu uzależnione jest po pierwsze od zaistnienia na danym 
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obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii  
[Dz.U. 2020 poz. 1845]. Stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony 
na terytorium całego państwa rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 
2020 r. w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 [Dz.U. 2020 poz. 
433]. Ponadto na poziomie lokalnym (obszar województwa lub jego części) 
podmiotem  uprawnionym do jego ogłoszenia jest również wojewoda działa-
jący na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Taka 
sytuacja prawna ma na celu podjęcie określonych ustawowo działań zapobie-
gawczych. Natomiast w razie wystąpienia epidemii, ustawa o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje wprowadzenie 
odrębnego stanu epidemii, co też nastąpiło rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z 20 marca 2020 r. [Dz.U. 2020 poz. 491]. Obowiązuje on do odwołania 
i wiąże się z realizacją działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla 
zminimalizowania skutków epidemii. 

Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła zmiany w sferze respektowa-
nia praw pacjentów. Przede wszystkim wiele placówek ograniczyło działalność 
poradni specjalistycznych w formie stacjonarnej decydując się na realizację wi-
zyt w trybie teleporad1. Wstrzymano lub istotnie zredukowano również liczbę 
odwiedzin chorych2 oraz ograniczono wydawanie dokumentacji medycznej3. 

Zmiany w dostępie do świadczeń zdrowotnych  
na początku pandemii

Jednym z pierwszych kluczowych kroków był wydany przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego komunikat w sprawie schematu postępowania dla 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

1  Zob. m.in. komunikat na podstawie zarządzenia Dyrektora UCK WUM o wstrzymaniu 
przyjęć planowych na hospitalizację w trybie stacjonarnym z 12 marca 2020 r., https://
uckwum.pl/wstrzymanie-przyjec-planowych-od-12-marca-2020-r-na-hospitalizacje-w-trybie- 
stacjonarnym-w-oddzialach-klinicznych-we-wszystkich-lokalizacjach-uck-wum/; komunikat 
UCK w Gdańsku z 12 marca 2020 r. o wstrzymaniu przyjęć planowych na oddziały szpitalne, 
do wszystkich poradni specjalistycznych i POZ, https://uck.pl/news/przyjecia-planowe 

-odwolane.html; komunikat Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z 16 marca  
2020 r., https://www.iczmp.edu.pl/?p=62974 (dostęp: 09.02.2021).
2  Zob. m.in. komunikat Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z 26 marca 
2020 r., https://www.iczmp.edu.pl/?p=63136; informacje dla pacjentów i ich rodzin, 
obostrzenia w SPSK 1 związane z trwającym stanem pandemii COVID-19 z 11 stycznia 
2021 r., https://www.spsk1.lublin.pl/artykuly/informacje-dla-pacjentow-i-ich-rodzin-obostrze 
nia-w-spsk-1-zwiazane-z-trwajacym-stanem (dostęp: 09.02.2021).
3  Zob. np. komunikat Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Szczecinie z 16 marca 2020 r., https://www.spwsz.szczecin.pl/news/ograniczenie-wydawania-
dokumentacji-medycznej (dostęp: 09.02.2021).
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w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 [GIS, 2020]. 
Przygotowana procedura przewidywała obligatoryjny uprzedni kontakt tele-
foniczny w celu ustalenia przez pacjenta czy wizyta w przychodni jest możliwa. 
Każdemu zgłaszającemu się należało udzielić teleporady, a jedynie w sytu-
acjach niezbędnych ustalić termin wizyty na miejscu.

15 marca 2020 r. NFZ w komunikacie dla świadczeniobiorców w spra-
wie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej [NFZ, 2020a] sformułował 
zalecenie ograniczenia do niezbędnego minimum lub czasowego zawieszenia 
udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym pla-
nem postępowania leczniczego. Dotyczyło ono przede wszystkim planowa-
nych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabie-
gów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji 
leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 
stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych 
wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezo-
nans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG, badania profi-
laktyczne i przeprowadzanie szczepień. Jednocześnie podkreślono, że w każ-
dym przypadku odroczenia terminu, a szczególnie w razie podjęcia decyzji  
o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarun-
kowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo 
jego pogorszenia. Jako alternatywę zaproponowano wykorzystanie systemów 
teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Podobne instrukcje 
odnośnie ograniczenia kontaktów osobistych na rzecz środków komunikacji 
elektronicznej skierowano do lekarzy POZ, pielęgniarek POZ i położnych 
POZ [NFZ, 2020b] oraz świadczeniodawców udzielających porad lekarskich 
realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień oraz program pilota-
żowy w centrach zdrowia psychicznego na rzecz pacjentów kontynuujących 
leczenie. Rekomendacja w tym drugim przypadku dotyczyła również czaso-
wej redukcji psychoterapii, szczególnie grupowej, porad psychologicznych  
i działalności oddziałów dziennych [NFZ, 2020c], natomiast w komunikacie 
z 17 marca wskazano na potrzebę przerwy w udzielaniu świadczeń grupowych 
i w oddziałach dziennych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedyko-
wanych dzieciom i młodzieży i seniorom [NFZ, 2020d]. 

21 marca Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zalecenie wstrzymania 
przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo [NFZ, 2020e]. 
W treści wymieniono m.in. endoprotezoplastykę dużych stawów, duże zabiegi 
korekcyjne kręgosłupa, zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej. 
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Jednocześnie podkreślono, że decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powin-
na być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta,  
u którego ma być wykonana operacja, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu 
klinicznego i ryzyku wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego  
w późniejszym terminie. Zmiana skutkuje koniecznością wyznaczenia kolejnej 
daty. 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. 2020 poz. 566] 
dokonano zmian w zakresie udzielania niektórych świadczeń. Zgodnie z §10 
ustanowiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej po-
legające na zaprzestaniu udzielania świadczeń́ w zakresie lecznictwa uzdro-
wiskowego, świadczeń ́ opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej  
 (z wyjątkami, do których zaliczono m.in. przypadki, w których zaprzestanie 
rehabilitacji groziło poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta), świad-
czeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach, tj. den-
tobusach (z wyjątkiem świadczeń́ udzielanych w związku z przeciwdziałaniem  
COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność́ lecznicza ̨ wpisane do 
właściwego wykazu), sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. 

Zalecenia w zakresie realizacji świadczeń przygotowywali również kon-
sultanci krajowi poszczególnych dziedzin, Ministerstwo Zdrowia oraz inne 
podmioty zrzeszające specjalistów. Tytułem przykładu 6 kwietnia 2020 r. 
swoje stanowisko przedstawił Konsultant krajowy ds. okulistyki [KKO, 2020].  
W zakresie organizacji pracy rekomendowano odwołanie w miarę możliwo-
ści wszystkich wizyt planowych, szczególnie w przypadku pacjentów powyżej 
60 r.ż., utrzymując jednocześnie gotowość placówek do działalności w try-
bie pilnym. System kwalifikacji pacjentów oparto o wielopoziomowy wywiad 
epidemiologiczny przeprowadzany telefonicznie, przy wejściu do budynku,  
na poziomie rejestracji i w gabinecie. Zrezygnowano z badań diagnostycznych 
w trakcie których dochodzi do wytworzenia areozolu lub bezpośredniego kon-
taktu z powierzchnią oka-pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą air-
puff [KKO, 2020]. Z kolei świadczenia stomatologiczne ograniczono do pro-
cedur niezbędnych w interwencjach pilnych tj. występowaniu bólu, procesów 
zapalnych i ropnych, urazów, torbieli oraz stanów z wysokim ryzykiem wystą-
pienia powikłań ́ u pacjentów. Z uwagi na znaczne ryzyko zakażenia wskazano 
na zasadność powstrzymania się od realizacji planowanych procedur prote-
tycznych, maszynowego skalingu nad- i ponaddziąsłowego, a także piasko-
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wania nad- i poddziąsłowego. Świadczenia periodontologiczne wykonywane  
w trybie doraźnym, jak pobranie materiału do badania histopatologicznego  
w przypadku zaburzeń potencjalnie nowotworowych w jamie ustnej czy le-
czenie ostrych stanów przyzębi powinno poprzedzać płukanie jamy ustnej 
środkami odkażającymi [IL, 2020]. W zakresie badań i zabiegów endoskopo-
wych środowisko medyczne [PTG, 2020] opowiedziało się za rozważeniem 
wykonywania jedynie tych wynikających ze wskazań pilnych (np. krwawienie  
z przewodu pokarmowego, zaklinowania kęsa pokarmowego czy ostrego za-
palenia dróg z ̇ółciowych). Podkreślono jednocześnie, że nie należy rezygno-
wać z wykonania innych niezbędnych czynności, jak diagnostyka i leczenie 
onkologiczne, diagnostyka objawów alarmowych, kontynuacja leczenia ko-
nieczna w zaplanowanym terminie (decydującym czynnikiem powinna być 
lokalna sytuacja epidemiologiczna).

Pierwsze oficjalne informacje o problemach z realizacją prawa do świad-
czeń zdrowotnych pojawiły się już w drugiej połowie marca 2020 r. Wówczas 
Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat dotyczący licznych 
skarg pacjentów, które wskazują, że nie jest w pełni zapewniona opieka zdro-
wotna osobom w stanie nagłym, w szczególności w przypadku problemów 
kardiologicznych, stomatologicznych, a także dla osób posiadających przewle-
kłe choroby i cierpiących onkologicznie oraz wymagających niezwłocznie re-
habilitacji, np. po wypadku samochodowym [RPO, 2020a]. Jako najczęściej 
występujące ograniczenia wymieniono: trudności pacjentów onkologicznych 
z uzyskaniem badań diagnostycznych, które są odwoływane; anulację wizyt 
kontrolnych kobiet w ciąży; zamykanie gabinetów ginekologicznych; odwo-
ływanie zabiegów kardiologicznych przy jednoczesnym braku wyznaczania 
nowych terminów. RPO podkreślił, że sytuacja braku dostępu do lekarza sta-
nowi bez wątpienia realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a prawo 
do opieki zdrowotnej zapewnia Konstytucja w art. 68. 

Dodatkowo na początku kwietnia Ministerstwo Zdrowia wydało zale-
cenia dla wszystkich szpitali o wydzieleniu miejsc izolacji pacjentów z podej-
rzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i wydzieleniu oddziału do hospitalizacji cho-
rych [PTE, 2020], a więc ta dostępna przestrzeń w placówkach została jeszcze 
bardziej ograniczona, co bez wątpienia negatywnie wpłynęło na możliwość 
zrealizowania wizyty stacjonarnie.
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Sytuacja pacjentów  
w świetle raportu Rzecznika Praw Pacjenta 

Zastrzeżenia odnośnie świadczeń opieki zdrowotnej formułowane  
w okresie od stycznia do września 2020 r. zebrano w raporcie Rzecznika Praw 
Pacjenta [RPP, 2020]. Dotyczyły one w przeważającej części naruszenia prawa 
do świadczeń zdrowotnych, a jedynie ich niewielka część pozostałych praw pa-
cjentów - tytułem przykładu uwagi w zakresie zgody pacjenta stanowiły 0,4%, 
a zachowania tajemnicy o leczeniu 0,2% [RPP, 2020, s. 15]. Najwięcej zgło-
szeń przekazano w marcu, gdy ich liczba wyniosła 17 720. Na podstawie za-
mieszczonych danych można wskazać trzy główne obszary problemowe: pod-
stawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie 
szpitalne. W ramach pierwszej kategorii uwagi odnosiły się przede wszystkim 
do konsultacji w formie teleporady, następnie braku realizacji świadczenia  
w dniu zgłoszenia oraz wad w organizacji podmiotu leczniczego [RPP, 2020, 
s. 11, 15, 21-22 i 25]. Podejmując próbę zakwalifikowania pozostałych należy 
zauważyć, że wiązały się one z etapem realizacji świadczenia (np. jakość tele-
porady, odmowa wizyty w kontakcie bezpośrednim w przypadkach koniecz-
nych, brak realizacji zleconych badań) lub kwestią dostępu jak np. trudności 
z dodzwonieniem się, odmowa rejestracji w trybie nagłym [RPP, 2020, s. 26-
27]. Taki charakter miały również zgłoszenia dotyczące ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, wśród których najczęstsze to problemy z rejestracją, długim 
czasem oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz poradami zdalnymi. De-
klarowano też praktykę odsyłania do lekarza kierującego w celu uzupełnienia 
skierowania i dołączenia badań diagnostycznych [RPP, 2020, s. 31-33]. Z ko-
lei szpitale często nie przyjmowały pacjentów w ramach kontroli leczenia oraz 
odmawiały kwalifikacji do leczenia szpitalnego. Zastrzeżenia budził standard 
wykonywanych świadczeń zdrowotnych, organizacja podmiotu, pobieranie 
opłat. Za istotną kwestię Rzecznik uznał opiekę okołoporodową i sygnalizo-
wany zakaz porodów rodzinnych, rozdzielanie matki i dziecka po porodzie 
[RPP, 2020, s. 35-38].

 W Raporcie wymieniono również problemy w zakresie rehabilita-
cji medycznej, opieki psychiatrycznej i stomatologicznej. W tym ostatnim 
obszarze za uwagę zasługuje kwestia pobierania przez gabinety opłat dodat-
kowych związanych z potrzebą dezynfekcji. Stawka tzw. opłaty epidemiolo-
gicznej kształtuje się odmiennie i zgodnie z przekazem mediów wynosi od 50 
do 300 zł [Medonet, 2020], natomiast według UOKIK waha się od 10 do  
350 zł [UOKIK, 2020]. W kwestii możliwości jej doliczania podczas realizacji 
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świadczeń gwarantowanych wypowiedział się Rzecznik Praw Pacjenta wska-
zując, że opłaty za dezynfekcję gabinetu czy środki ochrony używane przez 
personel podczas leczenia nie mają żadnych podstaw prawnych [RPP, 2021]. 
Identyczne stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich. Z kolei w przy-
padku wizyt komercyjnych należy uznać je za dopuszczalne i zgodne z pra-
wem na mocy swobody kontraktowania. Warunkiem jest jednak dopełnienie 
przez placówkę obowiązku informacyjnego przed przystąpieniem do udziela-
nia świadczenia oraz akceptacja ze strony pacjenta4. 

Telemedycyna jako alternatywa 

Alternatywą dla świadczeń stacjonarnych w czasie pandemii miały być 
konsultacje w formie teleporady, która jednak nie w każdym przypadku jest 
rozwiązaniem właściwym. Niejednokrotnie bezpośredni kontakt z lekarzem 
jest niezbędny z uwagi na konieczność przeprowadzenia badania fizykalnego, 
sformułowania właściwej diagnozy czy wyboru odpowiedniej terapii. Trudno 
mówić o właściwej realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych przy użyciu 
takich narzędzi jak telefon komórkowy w przypadku wizyty stomatologicznej. 
Zapewnienie odpowiedniego poziomu usługi jest w takich okolicznościach 
praktycznie nierealne. W tym miejscu warto przypomnieć treść art. 8 u.p.p. 
i gwarancję świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określo-
nym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Wyda-
je się, że spełnienie powyższego kryteriów fachowości jest w tym przypadku 
niemożliwe. Powagę i skalę problemu można dostrzec ponownie odwołując 
się do informacji z Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich. W obszarze opie-
ki stomatologicznej zaistniał problem dostępności do profesjonalnej pomocy  
w stanach nagłych [RPO, 2020b, s. 40]. Omówione we wcześniejszej czę-
ści pracy zalecenia możliwie jak najszerszego ograniczenia usług medycznych 
skutkował czasowym zawieszeniem działalności większości placówek lub 
przejściem na konsultacje zdalne. W efekcie pacjenci z bólem zęba musieli 
szukać tych gabinetów, które oferowały wizyty stacjonarne. Listy takich pod-
miotów publikowały Oddziały Wojewódzkie NFZ. Niektóre z nich oferowały 

4 Podobnie: A. Jóźwik w artykule pt. Dodatkowe opłaty w gabinecie stomatologiczny w dobie 
epidemii/opłata epidemiczna/opłata sanitarna, https://prawodlastomatologow.pl/dodatkowe-

-opaty-w-gabinecie-stomatologiczny-w-dobie-epidemii-oplata-epidemiczna-oplata-sanitar-
na/ (dostęp: 11.02.2021); oraz Prezes UOKIK w wypowiedzi z 2 czerwca 2020 r., Koronawi 
rus - dodatkowe opłaty za usługi, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16450  
(dostęp: 11.02.2021).



153

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ...

jedynie świadczenia dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.5, co dodatko-
wo zawężało katalog czynnych punktów dla osób pełnoletnich. 

Polskie regulacje prawne przewidują możliwość udzielania zdalnej formy 
kontaktu z pacjentem. W drodze zmian legislacyjnych ustawą z 9 październi-
ka 2015 r. nowe brzmienie otrzymał art. 42 ust. 1 u.z.l. Tym samym lekarz 
orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zba-
daniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej 
osoby. Czynność lekarza, o której mowa w powyższym przepisie jest ujęta sze-
roko i obejmuje każdą formę wypowiedzenia się o zdrowiu pacjenta - zarówno 
wystawienie recepty, skierowania do szpitala czy też zaświadczenia [Tymiński, 
2019]. Taki wariant udzielania świadczeń zdrowotnych przewiduje również 
art. 3 ust. 1 u.d.l. Dosyć ogólnie do tej problematyki odnosi się Kodeks Etyki 
Lekarskiej, który w art. 9 przewiduje realizację porady lekarskiej wyłącznie na 
odległość na zasadzie wyjątku. Jednocześnie reguły deontologiczne nie precy-
zują okoliczności, w jakich to alternatywne rozwiązanie znajdzie zastosowa-
nie. Należy podzielić w tym zakresie pogląd K.M. Zonia, który podkreśla, że 
każdorazowo takiej oceny powinien dokonać lekarz, kierując się w szczegól-
ności kryterium należytej staranności, potrzeb danego przypadku oraz ryzy-
ka wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków u pacjenta [Zoń, 2016,  
s. 88]. Możliwość wykorzystania systemów teleinformatycznych lub syste-
mów łączności zagwarantowano również pielęgniarkom, położnym [Dz.U.  
2019 poz. 576] i farmaceutom [Dz.U. 2019 poz. 1419]. 

 W odpowiedzi na sygnały zgłaszane przez pacjentów Minister Zdro-
wia wydał rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu 
organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [Dz. U. 
2020 poz. 1395]. Określa ono m.in. obowiązek informowania przez świadcze-
niodawcę POZ o warunkach udzielania teleporad (w tym o systemach telein-
formatycznych lub łączności przy użyciu, których następuje realizacja wizyty; 
sposobie ustalenia terminu teleporady; możliwości skorzystania ze świadcze-
nia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem,  
w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie 
zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie zdalnej oraz instruk-
cjach co do sposobu realizacji e-recepty i e-skierowania), potwierdzenia przez 

5  Zob. komunikat dotyczący podmiotów, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych w rodzaju: STM na terenie województwa lubelskiego, 
https://www.nfz-lublin.pl/uimg/pdf/Komunikat_STM__03.04.2020.pdf (dostęp: 11.02. 
2021). 
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osobę̨ udzielającą teleporady tożsamości pacjenta (przed rozpoczęciem realiza-
cji) w sposób określony w rozporządzeniu, dokonanie adnotacji w dokumen-
tacji medycznej o wykorzystaniu tej formy kontaktu z pacjentem. Przeprowa-
dzenie teleporady powinno nastąpić w warunkach poufności, z wykluczeniem 
dostępu osób nieuprawnionych. Zadaniem lekarza, pielęgniarki lub położnej 
jest udzielenie świadczenia zdrowotnego, które obejmuje również ustalenie, 
czy konsultacje zdalne są wystarczające dla problemu zdrowotnego będącego 
ich przedmiotem lub wskazanie na potrzebę wizyty bezpośrednio w placówce.

W komunikatach NFZ wielokrotnie podkreślał, że skorzystanie z rozwią-
zań telemedycyny jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia  
i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wyma-
ga osobistej obecności personelu medycznego. W konsekwencji bezpodstawne 
całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie 
pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej jest niedopuszczalne6. W sytuacji, gdy stan zdrowia za tym przema-
wia pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w gabinecie lekarza 
rodzinnego. Ocena w tym zakresie dokonywana jest na podstawie wywiadu 
przeprowadzonego w ramach teleporady. Jeśli bezpośrednia konsultacja okaże 
się niezbędna powinna ona zostać zrealizowana z zachowaniem wymaganych 
środków bezpieczeństwa. W szczególności przed wejściem do gabinetu pacjent  
powinien zasłonić nos i usta maseczką, odkazić ręce oraz dokonać pomiaru 
temperatury [NFZ, 2020f]. 

Uwagi końcowe

Skutki pojawienia się pandemii przeniknęły niemal każdą dziedzinę ży-
cia. Z uwagi na jej charakter oczywistym jest, że do najbardziej dotkniętych 
obszarów należy zaliczyć szeroko pojętą opiekę zdrowotną. Wprowadzane 
niezbędne procedury bezpieczeństwa ograniczyły dostęp pacjentów do po-
szczególnych świadczeń oraz wymusiły dostosowanie się do nowych warun-
ków, czego przykładem jest przyjęcie powszechnej formuły zdalnego kontak-
tu z osobami wykonującymi zawody medyczne oraz zalecana realizacja wizyt 
stacjonarnych jedynie w sytuacjach nieodzownych. Problem konsultacji bez-
pośrednich był odczuwalny od początku szerzenia się koronawirusa, co obra-
zują badania przeprowadzone przez Biostat w połowie marca 2020 r. [Biostat, 

6  Tak np. Centrala NFZ w komunikacie z 24 marca 2020 r., https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/
aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7662.html (dostęp: 10.02. 
2021). 
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2020a]. Wynika z nich, że 58,3% uczestników sondażu, już w tamtym okresie 
zauważyło utrudnienia w tym zakresie. Jednocześnie 80% z nich zadeklarowało 
chęć skorzystania z rozwiązań telemedycznych, uzasadniając to przede wszyst-
kim względami prewencji przed zakażeniem oraz funkcjonującymi zmianami  
w działalności placówek medycznych. Pod koniec maja 2020 r. ograniczenia w 
możliwości skorzystania zadeklarowało już 73,7% [Biostat, 2020b]. Według 
raportu przygotowanego przez Fundację MyPacjenci 81% badanych twierdzi, 
że w okresie pandemii utrudniony jest dostęp do lekarza w sprawach niezwią-
zanych z COVID-19 [My Pacjenci, 2020]. 

Reasumując, bez wątpienia realizacja prawa do świadczeń zdrowotnych, 
jak i pozostałych praw pacjenta jest obecnie daleka od prawidłowości. Pro-
blemy, które pojawiły się na przestrzeni tych kilku miesięcy ujawniły pewne 
luki zarówno w działaniu przy większym obciążeniu systemu, jak i mechani-
zmów kryzysowych, dlatego też niezbędne jest wypracowanie w tym zakresie 
odpowiednich rozwiązań systemowych. Zgłaszane trudności, które zostały 
przedstawione w ramach tej pracy, uzasadniają twierdzenie, że konstytucyjne 
prawo do ochrony zdrowia i system gwarancji świadczeń nie są respektowane  
w pełni. Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że możliwość skorzystania  
z określonych świadczeń musi być realna, a nie ograniczać się jedynie do sfery 
teoretycznej (formalnej). Dopiero w takich warunkach dochodzi do realizacji 
wskazanego prawa. Przemawia za tym przede wszystkim kategoryczne sformu-
łowanie przepisu art. 68 ust. 2 Konstytucji RP, verba legis „władze publiczne 
zapewniają (…)” [K 14/03, Legalis nr 60760]. W tym miejscu należy również 
zasygnalizować przewidzianą możliwość ograniczenia praw przewidzianych  
w art. 68 ustawy zasadniczej. W świetle art. 233 ust. 1 mogą one podlegać 
ograniczeniom w czasie stanu wojennego i wyjątkowego, który jednak w Pol-
sce nie został wprowadzony. 
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Praca zdalna  
w administracji publicznej

Podstawą prawną umożliwiającą wprowadzenie przez pracodawcę pracy 
zdalnej jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych.1 Przepis w początkowym brzmieniu stanowił, że „w celu przeciw-
działania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, 
przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania (praca zdalna).”2 Obowiązująca od 4 września 2020r. 
ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw3 w art. 4 pkt. 1 
znowelizowała jego brzmienie, którego treść pozostaje aktualna do dnia dzi-
siejszego. Aktualnie obowiązujący art. 3 ust. 1 stanowi, że „w okresie obo-
wiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego  
z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu 
przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wyko-
nywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miej-
scem jej stałego wykonywania (praca zdalna).”4 Prezentowana zmiana miała 
na celu wydłużenie okresu przez który praca zdalna może być polecana. Choć 
wprost nie wynikało to z treści art. 3 ust. 1 to początkowo ustawa zakładała 
możliwość polecania pracy zdalnej przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie 

1 W dalszej części artykułu zwana ustawą covidową. 
2 Dz. U. poz. 374 z późn. zm.
3 Dz. U. poz. 1423 z późn. zm.
4 Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.
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komentowanej ustawy.5 Pierwotne brzmienie art. 3 nie wprowadzało żadnych 
dodatkowych warunków determinujących możliwość polecania pracy zdalnej. 
Dopiero nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o do-
płatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębior-
com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu  
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-196 dodała do  
art. 3 ust. 3 – 8 precyzujące w ogólny sposób przesłanki umożliwiające zmianę 
sposobu świadczenia pracy, jak i ogóle zasady dotyczące jej przebiegu. 

Warunkiem polecenia wykonywania pracy zdalnej są umiejętności  
i możliwości techniczne oraz lokalowe posiadane przez pracownika nie-
zbędne do wykonywania takiej pracy oraz sam jej rodzaj. Sformułowania 
umiejętności nie należy utożsamiać z pojęciem kompetencji. Możliwości 
techniczne np. odpowiednia przepustowość łącza internetowego i lokalowe  
np. umożliwiające zachowanie standardów poufności transferu danych, 
również determinują uprawnienie pracodawcy do polecenia pracy zdalnej.  
A contrario brak umiejętności, możliwości technicznych oraz lokalowych 
powoduje brak uprawnienia po stronie pracodawcy do wydania przedmio-
towego polecenia. Wprowadzenie takiego zapisu spowodowało ograniczenie 
dowolności pracodawcy w zakresie polecania wykonywania pracy zdalnej. 
Zmianę tą należy ocenić pozytywnie, ponieważ nie w każdym przypadku 
umiejętności pracownika oraz środki, jakimi dysponuje, pozwalają mu na 
podjęcie pracy w tym trybie. Pracownik nie powinien w żadnym przypad-
ku ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy. W dalszej części 
ust. 3 doprecyzowano wcześniejsze zapisy poprzez wskazanie, że praca zdalna 
może być wykonywana w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części 
wytwórczych lub usług materialnych. Jest to przykładowe wyliczenie mające 
charakter otwarty, tym samym nie zawęża rodzaju dopuszczalnej pracy zdal-
nej ani środków, przy wykorzystaniu których ta praca może być wykonywana. 

Następnie art. 3 ustawy covidowej wskazuje, że „narzędzia i materia-
ły potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy 
zdalnej zapewnia pracodawca.” Na pracowniku nie powinien ciążyć obo-
wiązek zorganizowania we własnym zakresie środków i materiałów potrzeb-
nych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługi logistycznej. Dlatego 
projektowana regulacja nakłada ten obowiązek na pracodawcę. Z kolei  

5 Art. 36 ust. 1 ustawy stanowił, że „przepisy art. 3-6 i art. 10-14 tracą moc po upływie 180 dni 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”
6 Dz. U. poz. 1086 z późn. zm.
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w ust. 4 komentowanego przepisu wprowadzono swoiste odstępstwo od wyżej 
wyrażonej zasady polegające na dopuszczeniu możliwości używania narzędzi 
i materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że takie 
działanie umożliwia poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych 
tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych 
osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę. Kolejne postanowienia art. 3 ustawy covidowej dotyczą 
ewidencjonowania przez pracownika wykonywanych w ramach pracy zdalnej 
czynności przy uwzględnieniu opisu, daty i czasu ich wykonywania. Polecenie 
wykonywania pracy zdalnej określa częstotliwość i formę ewidencjonowania 
tych czynności. Zapisy te precyzują, w pewien sposób sankcjonują działania  
i uprawnienia pracodawcy w zakresie pracy zdalnej. Przepis określa ponadto, 
że polecenie pracy zdalnej może być w każdym czasie wycofane. 

Sytuacja epidemiczna wymusiła wprowadzenie faktycznej i prawnej moż-
liwości polecenia wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania 
przez pracowników. Wraz z wprowadzeniem wyżej zaprezentowanych przepi-
sów pojawiła się propozycja nowelizacji ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy,7 której założeniem byłoby wprowadzenie instytucji pracy zdalnej 
na stałe do porządku prawnego. Należy podkreślić, że praca zdalna w rozumie-
niu przyjętym ustawą, nie jest telepracą w rozumieniu Kodeksu pracy i nie na-
leży tych dwóch form wykonywania pracy ze sobą utożsamiać. Chociaż zarów-
no praca zdalna, jak i telepraca wykonywane są poza siedzibą zakładu pracy, za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość to jednak różnic pomiędzy 
nimi jest wiele więcej. Praca zdalna wykonywana okresowo wprowadzana jest 
poleceniem pracodawcy, które w każdej chwili może zostać wycofane. Z ko-
lei telepraca jest wykonywana regularnie, nie jest wprowadzana jednostronnie 
przez pracodawcę, a zmiana tradycyjnej formy świadczenia pracy na telepracę 
wymaga porozumienia stron, ustawodawca wykluczył w tym zakresie instytu-
cję wypowiedzenia zmieniającego przy wprowadzaniu telepracy. 

Komentowane przepisy uprawniają pracodawcę do polecenia pracowni-
kowi jedynie pracy, która odpowiada rodzajowi pracy określonemu w umowie 
o pracę. Nie ma konieczności aby praca zlecona do wykonywania poza stałym 
miejscem jej wykonywania odpowiadała w pełnym zakresie pracy wykonywa-
nej w stałym miejscu, może stanowić tylko pewną część obowiązków. Dopusz-
czalna jest zatem zmiana zakresu czynności na czas wykonywania pracy zdalnej, 
ale nie w sposób istotny.

7 Zwanej w dalszej części artykułu ustawą Kodeks pracy. 
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Z formalnego punktu widzenia polecenie pracy zdalnej następuje na 
czas oznaczony, dlatego też w poleceniu tym należy określić ramy czasowe 
poprzez wskazanie konkretnych dat albo wskazanie zdarzenia powodującego 
zaprzestanie świadczenia pracy w tej formule. Po upływie okresu końcowego 
świadczenia pracy zdalnej wyrażonym w poleceniu, ewentualnie po zaistnie-
niu zdarzenia powodującego jej zaprzestanie, nic nie stoi na przeszkodzie aby 
ponownie wydać pracownikowi polecenie ze wskazaniem nowego czasu ozna-
czonego przez który praca ma być świadczona. Należy w każdym razie podkre-
ślić, że polecenie świadczenia pracy zdalnej na czas nieokreślony należy uznać 
za sprzeczne z prawem i tym samym nieważne na podstawie art. 58 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny8 w zw. z art. 300 ustawy Kodeks 
pracy. Ponownego podkreślenia wymaga również, że polecenie pracy zdalnej 
może być w każdy czasie cofnięte. 

Jednym z elementów definicji pracy zdalnej jest określenie „poza miej-
scem jej stałego wykonywania” poprzez co należy rozumieć wykonywanie 
pracy poza „miejscem określonym w umowie o pracę”, którego określenie 
jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym m.in. z art. 29 ustawy Kodeks 
pracy. Zauważyć należy, że praca zdalna nie musi być wykonywana w miejscu 
zamieszkania pracownika. 

Ustawa covidowa nie przewiduje własnej definicji pojęcia pracodawcy,  
w związku z czym uzasadnione jest przyjęcie i posługiwanie się w tym zakresie 
definicją pracodawcy przewidzianą w art. 3 ustawy Kodeks pracy. Biorąc pod 
uwagę taką wykładnię uprawnienie polecenia pracy zdalnej dotyczy wszyst-
kich pracodawców zatrudniających pracowników zarówno w sektorze prywat-
nym, jak i publicznym. Art. 3 ustawy covidowej nie zawiera w tym zakresie 
żadnych ograniczeń. W związku z tym polecenie pracy zdalnej na podstawie 
komentowanego przepisu może mieć miejsce również w urzędach administra-
cji państwowej czy samorządowej o ile tylko rodzaj i charakter świadczonej 
pracy oraz umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe pracownika w de-
cydującym wymiarze rzutują na uprawnienie pracodawcy do polecenia pracy 
zdalnej.

Analogicznie do powyższych rozważań należy podejść do pojęcia 
pracownika, rozumianego w zgodzie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca  
1974 r. Kodeks pracy. Polecenie pracy zdalnej można zastosować do wszyst-
kich pracowników, bez względu na podstawę na jakiej podstawie powstał sto-
sunek pracy. Bez znaczenia pozostaje również okres zatrudnienia pracownika 

8 Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, zwanej w dalszej części artykułu ustawą Kodeks cywilny.
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oraz czas obowiązywania umowy o pracę. Innymi słowy polecenie pracy zdal-
nej może dotyczyć zarówno pracownika zatrudnionego na czas określony jak 
i nieokreślony. 

Osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, w tym staran-
nego działania, rezultatu czy samozatrudnionych do wejścia w życie nowe-
lizacji art. 4h ustawy covidowej mogły świadczyć pracę zdalnie jedynie jeśli 
taką formę przewidywała umowa. Korzystając z zasady swobody umów, umo-
wa niezawierająca takich postanowień mogła zostać zmieniona i dostoswana 
pod aktualnie występujące realia. Wprowadzenie art. 4h ustawy covidowej  
w sposób pośredni rozszerzyło katalog podmiotów pracy zdalnej określonego 
w komentowanym przepisie. Zostanie to kompleksowo wyjaśnione w części 
artykułu dotyczącego pracy zdalnej pracownika poddanego obowiązkowej 
kwarantannie. 

Przepis art. 3 ustawy covidowej wskazuje, że polecenie pracy zdalnej wy-
daje pracodawca. Nie ulega wątpliwości, że należy przez to rozumieć także 
inną osobę dokonującą w jego imieniu czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy na zasadzie art. 31 ustawy Kodeks pracy. 

Brak określenia formy w jakiej polecenie pracy zdalnej ma być wydane 
powoduje, że każda forma w tym zakresie jest dopuszczalna. Zarówno forma 
pisemna, jak i elektroniczna, telefoniczna czy też smsowa. Niemniej zaleca 
się, aby potwierdzenie świadczenia pracy zdalnej przybrało jakąkolwiek postać 
zmaterializowaną. 

W doktrynie przyjmuje się, że dopuszczalne jest zarządzenie w trybie po-
lecenia z art. 3 ustawy covidowej przez pracodawcę pracy hybrydowej, tj. czę-
ściowo zdalnej, a częściowo w trybie stacjonarnym.9 Niemniej jednak wymaga 
to od pracodawcy właściwej organizacji takiej pracy, aby nie zatracić ogólnej 
zasady, której praca ta ma służyć – zachowania bezpieczeństwa pracowników  
i przeciwdziałania COVID-19. 

Przepisy dotyczące pracy zdalnej nie przewidują uprawnienia pracownika 
do żądania zastosowania wobec niego pracy zdalnej. Co do zasady, podobnie 
wygląda kwestia odmowy przez pracownika przyjęcia polecenia pracy zdalnej, 
z zastrzeżeniem treści art. 100 ustawy Kodeks pracy. Wydaje się, że jedyną 
podstawa takiej odmowy może być niespełnienie przez pracownika warunków 

9 K. W. Baran, D. Książek, W. Witoszko, [w:] Komentarz do niektórych przepisów ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, [w:] Tarcza anty-
kryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiąza-
nia w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. 
Komentarz, red. M. Barański, W. Bigaj, M. Borski, I. Florczak i in., Warszawa 2020, art. 3.
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stypizowanych w art. 3 ust. 3 ustawy covidowej. Uprawnienia w zakresie żą-
dania lub odmowy polecenia pracy zdalnej mogą być zawarte w wewnętrz-
nych regulaminach pracodawcy, zakładowych układach zbiorowych czy in-
nych porozumieniach zbiorowych pracy. 

Jednym z najważniejszych problematycznych aspektów wykonywania 
pracy zdalnej jest czas pracy. Z pracą zdalną wiążę się mniejsza możliwość 
kontroli sposobu wykonywania pracy i rozliczania jej efektów. Zgodnie z art. 
128 ust. 1 ustawy Kodeks pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik 
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu 
wyznaczonym do wykonywania pracy. Istotnym z tego punktu widzenia jest 
sposób egzekwowania od pracownika wykonywania pracy w określonym cza-
sie przy jednoczesnym wykonywaniu jej poza stałym miejscem świadczenia  
i bez fizycznego nadzoru ze strony pracodawcy. Logowanie do systemu infor-
matycznego o określonych porach, potwierdzanie rozpoczęcia i zakończenia 
pracy na elektronicznej liście obecności czy chociażby wysyłanie wiadomości 
mailowej na wskazany przez pracodawcę adres mailowy to przykładowe spo-
soby potwierdzania świadczenia pracy zdalnej. Niemniej jednak nadal pozo-
staje kwestia lojalnego jej wykonywania w czasie pomiędzy jej rozpoczęciem,  
a zakończeniem. Stąd też ustawodawca w art. 3 ust. 6 ustawy covidowej wpro-
wadził instytucję ewidencjonowania wykonywanych czynności. Dzięki wpro-
wadzeniu ewidencji pracownicy mogą być rozliczani za swoje wyniki. Będzie 
miało to wpływ na ich motywację do uzyskiwania określonych rezultatów  
i zapewni informację zwrotną. Dla pracodawcy są to dowody, że czas zdal-
nych pracowników był poświęcony faktycznej pracy.10 Wiarygodna ewidencja 
ma również istotne znaczenie dla opracowywania i doskonalenia harmonogra-
mów pracy zdalnej w firmie lub instytucji. Oczywiście pragmatyki służbowe 
mogą tą kwestię uszczegóławiać. W dalszej części artykułu kwestia ta zosta-
nie opisana szerzej, wraz z propozycją wprowadzenia określonych regulacji. 
Rozważając problemy związane z czasem pracy należy również zasygnalizować 
potrzebę regulacji wystąpienia potencjalnych godzin nadliczbowych, ewentu-
alnie wyłączyć je zupełnie w przepisach wewnątrzzakładowych dotyczących 
świadczenia pracy zdalnej. 

Rozważając świadczenie pracy zdalnej, kwestią niemniej istotną 
jest problematyka wypadków przy pracy. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia  
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

10 J. Marciniak, Praca zdalna, LEX/el. 2020.
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pracy i chorób zawodowych11 „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarze-
nie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które na-
stąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez 
pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; 2) podczas lub  
w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodaw-
cy, nawet bez polecenia; 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji 
pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.” Ze względu na charakter pra-
cy zdalnej, która wykonywana jest poza zakładem pracy w projekcie ustawy  
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępo-
waniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 prze-
widziane było postanowienie, że pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo  
i higienę pracy zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym  
z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do pracy”12 to 
przepis ten nie został ostatecznie dodany do art. 3 ustawy covidowej. W efek-
cie zakres przedmiotowy przesłanek wypadkowych nie uległ zmianie, a odpo-
wiedzialność pracodawcy pozostała w niezmienionej, dotychczasowej formule. 

Jak już sygnalizowano wyżej, polecenie pracy zdalnej może być cofnięte  
w każdym czasie. Ustawa nie precyzuje formy cofnięcia polecenia, dlatego 
przyjmuje się że może być to dokonane w każdej formie, również konkludent-
nie. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Kodeks pracy obowiązkiem pracownika 
jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są 
one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W związku z tym, co 
do zasady, na pracowniku ciąży obowiązek zaprzestania wykonywania pracy  
w formie zdalnej i powrót do miejsca wykonywania pracy określonego w umo-
wie o pracę. Jedynym wyjątkiem jest zaistnienie okoliczności stypizowanych  
w art. 210 §1 ustawy Kodeks pracy stanowiącego, że „w razie gdy warunki pra-
cy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bez-
pośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana 
przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracow-
nik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie przełożonego.” Poprzez warunki nieodpowiadające standardom 
bhp i stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika 

11 Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.
12 Druk nr 382, Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami CO-
VID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
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można rozumieć m.in. warunki epidemiologiczne. Niemniej jednak należy 
podkreślić, że nieuzasadniona odmowa pracownika może skutkować nałoże-
niem przez pracodawcę kary porządkowej, wypowiedzeniem warunków pracy 
lub płacy, wypowiedzeniem stosunku pracy czy nawet rozwiązaniem go bez 
wypowiedzenia. Konsekwencje determinowane są, w każdym razie, konkret-
nie zaistniałym stanem faktycznym i spełnieniem przesłanek uprawniających 
pracodawcę do zastosowania jednego z wyżej wymienionych trybów. 

Pracodawca wydając polecenie pracy zdalnej powinien jednocześnie 
zaznajomić pracownika z obowiązującymi zasadami i sposobem jej wykony-
wania pracy. Dlatego istotnym jest aby uprzednio rozważył wdrożenie od-
powiednich rozwiązań zarządczych i organizacyjnych – stanowiących solidną 
podstawę dla modyfikacji i ulepszeń w przyszłości. Praca zdalna jest swoistym 
novum w dziedzinie zatrudnienia, w związku z czym rodzi wiele problemów 
natury organizacyjnej i technicznej. Kompleksowa regulacja jest niezmiernie 
istotna i stanowi podstawę dla wprowadzania optymalnych rozwiązań, w za-
leżności od specyfiki organizacji w której jest wdrażana. 

Zdalna forma wykonywania pracy wzbudziła wiele kontrowersji i wątpli-
wości co do faktycznej możliwości jej świadczenia w urzędach administracji 
publicznej i jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakte-
rze publicznym. Możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej określona 
została w szeroko skomentowanym wyżej art. 3 ustawy covidowej i odnosi się 
do wszystkich pracodawców i pracowników, w tym jak sygnalizowano tak-
że urzędów administracji publicznej i samorządowej. Z kolei aktualną szcze-
gólną podstawę prawną zawiera §23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii13 stanowiący wprost 
o uprawnieniu kierowników urzędów administracji publicznej, dyrektorów 
generalnych urzędów lub kierujących jednostką organizacyjną do polecenia 
wykonywania pracy w sposób zdalny.

Uprzednio obowiązujące rozporządzenia w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii również przewidywały pracę zdalną w urzędach administracji publicznej, 
a jedyną odrębnością w poszczególnych z nich była data końcowa obowiązku 
nałożonego w tym zakresie na kierowników urzędów administracji publicznej, 
dyrektorów generalnych urzędów lub kierujących jednostką organizacyjną.  
W tym zakresie §22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. 

13 Dz. U. poz. 2316.
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w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii14 oraz §22 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii15 przewidywały, 
że przedmiotowy obowiązek miał być realizowany do 27 grudnia 2020r., od 
dnia 3 listopada §24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii16 zmieniony rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii17 przewidywał realizację obowiązku do 4 grud-
nia 2020r. Aktualnie polecanie pracy zdalnej jest obowiązkiem kierowników 
urzędów administracji publicznej, dyrektorów generalnych urzędów lub kie-
rujących jednostką organizacyjną obowiązującym do dnia 17 stycznia 2020 r. 
 Przepis w aktualnym brzmieniu stanowi, że „do dnia 17 stycznia 2021 r.  
w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wy-
konujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów admini-
stracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką or-
ganizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem 
jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia 
pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).” Zwrot „polecają” bez 
wątpienia oznacza obligatoryjność polecania pracy zdalnej przez wymienio-
ne w przepisie podmioty. Nie ma w tym miejscu mowy o dowolności, która 
umożliwiałaby fakultatywne podejmowanie decyzji o świadczeniu pracy w for-
mie zdalnej. Uzasadnieniem takiego sformułowania przepisu jest wprowadze-
nie tzw. narodowej kwarantanny na terenie Rzeczypospolitej. 

Dalsza część §22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że „kierownik urzędu administracji 
publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną 
wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy 

14 Dz. U. poz. 2132.
15 Dz. U. poz. 2091.
16 Dz. U. poz. 1758.
17 Dz. U. poz. 1931.
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zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia po-
mocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa 
lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie  
w ramach pracy zdalnej.”

Przepis ten potwierdza w swej treści wcześniejsze rozważania dotyczące 
obligatoryjności stosowania pracy zdalnej, ponieważ stanowi od tego obowiąz-
ku swoisty wyjątek. Innymi słowy zasadą jest polecanie pracy zdalnej każde-
mu pracownikowi administracji publicznej czy samorządowej, z kolei wyjątek  
w tym zakresie dotyczy spełnienia dwóch przesłanek łącznie. Praca zdalna 
może nie być wyjątkowo polecana pracownikom realizującym zadania nie-
zbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze 
względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest 
możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Reasumując, ogólną podstawą do polecania pracy zdalnej wobec pracow-
ników administracji publicznej i samorządowej jest art. 3 ustawy covidowej 
stosowany fakultatywnie. Z kolei od 3 listopada 2020r. szczególną podstawę 
stanowi każdorazowo rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, przy czym ma już ona charakter obligatoryjny, z zastrzeże-
niem wyjątków w nim przewidzianych. 

Druga część artykułu obejmuje kwestię opracowywania regulaminu wy-
konywania pracy zdalnej, w tym bezpieczeństwa jej świadczenia (zarówno pra-
cy zdalnej świadczonej na sprzęcie służbowym, jak i prywatnym), ale również 
problematykę ochrony danych osobowych w tym kontekście. Przepisy prawa, 
w tym przepisy stanowiące podstawę polecania pracy zdalnej nie przewidują 
obowiązku opracowywania i wdrożenia regulaminu pracy zdalnej. Niemniej 
jednak takie działania należy uznać za pożądane i zalecane, w szczególności  
w odniesieniu do podmiotów publicznych.

Na początku rozważań, warto wspomnieć ponownie, lecz w innym kon-
tekście o telepracy przewidzianej ustawą Kodeks pracy. Choć jak sygnalizo-
wano wyżej, praca zdalna i telepraca to odrębne instytucje, których nie nale-
ży utożsamiać, to z uwagi na swoiste novum jakim jest praca zdalna i braku  
w tym zakresie regulacji szczególnych, opracowując regulamin pracy zdal-
nej warto odnosić się do formuły telepracy na zasadzie analogii, w pew-
nym zakresie odpowiednio stosując przepisy prawa ją regulujące. Telepraca 
uregulowana jest w rozdziale IIb w art. 675 do 6717 ustawy Kodeks pracy.  
W dalszej części zasygnalizowane zostaną sytuacje, w których posiłkowanie  
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się regulacjami dotyczącymi telepracy, w odniesieniu do pracy zdalnej może 
przynieść pracodawcy wymierne korzyści.

Z punktu widzenia pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej 
i samorządowej niezmiernie istotna jest kwestia zapewnienia odpowiednie-
go poziomu bezpieczeństwa danych osobowych podczas wykonywania pracy 
zdalnej.

Wdrażając pracę zdalną, w szczególności nagłej potrzeby wprowadzenia 
takiej organizacji pracodawca staje przed wieloma dylematami, wśród których 
jednym z istotniejszych jest właściwe zabezpieczenie danych osobowych, za-
równo pracowników jak i klientów urzędu. Utrudnionym, o ile niemożliwym 
jest przeprowadzanie systematycznej weryfikacji czy sprzęt za pośrednictwem, 
którego świadczona jest praca posiada aktualne oprogramowanie antywiruso-
we i czy dane zapisane na dysku są zaszyfrowane. Najbezpieczniejszą opcją  
z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa jest praca na sprzęcie firmowym wy-
posażonym w odpowiednie, zapewniające poufność danych oprogramowanie. 
Pracownik tak zabezpieczony komputer podłącza do Internetu i nie ingeruje 
w ustawienia systemów chroniących dane, a dział IT albo administrator sieci 
odpowiada za utrzymanie poziomu bezpieczeństwa i odpowiednie oprogramo-
wanie. Niemniej jednak coraz częstszym modelem pracy zdalnej czy telepracy 
jest BYOD (ang. Bring Your Own Device, tzw. praca na własnym urządzeniu), 
który jest efektem naturalnego procesu „bottom-up”. W marcu 2020r. kiedy 
pojawiła się nagła potrzeba zapewnienia możliwości świadczenia pracy zdalnej 
w związku z pandemią koronawirusa wielu pracodawców, w tym publicznych 
zostało niejako zmuszonych do szybkiego wdrożenia takiej organizacji pracy. 
Część z nich posiadała już wcześniej procedury home office, jednak większość 
musiała szybko dostosować się do dynamicznie rozwijającej się sytuacji. Po-
jawiło się wiele poradników zawierających wskazówki w zakresie organizacji 
bezpiecznej pracy zdalnej. Oczywistym jest, że podmioty publiczne wdraża-
jąc pracę zdalną nie były przygotowane na zakup odpowiedniej ilości nowego 
sprzętu i oprogramowania, aby zapewnić pracownikom świadczenie pracy na 
firmowych urządzeniach. W związku z czym często praca ta była wykonywana 
na starszych, nieaktualnych systemach i urządzeniach albo na urządzeniach 
własnych pracownika. 

W związku z wieloma zagrożeniami płynącymi z pracy zdalnej warto 
rozważyć wprowadzenie proaktywnego monitoringu sieci i zachowań użyt-
kowników, które pozwolą na wczesne wykrycie anomalii w dobie zwiększo-
nych cyberataków. Praca zdalna wymaga zapewnienia bezpieczeństwa da-
nych poza obszarem przetwarzania w kontekście prawnym, organizacyjnym  
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i technicznym z uwagi na zwiększone ryzyko ataków polegających na wyko-
rzystaniu podatności infrastruktury sieciowej i stacji roboczej pracownika oraz 
kanału transmisji danych z lokalizacji zdalnej do zasobów w infrastrukturze 
organizacji, a także wykorzystanie możliwości dostępu do zasobów sieci pra-
codawcy poprzez zdalną stację roboczą. 

Obszar prawny obejmuje: regulamin pracy zdalnej oraz korzystania ze 
sprzętu prywatnego do celów służbowych, zasady bezpieczeństwa pracy zdal-
nej, legalność przetwarzania danych, umowy powierzenia danych (w tym  
w państwach trzecich) oraz zasady monitorowania pracowników. Kontekst 
organizacyjny obejmuje: ustalenie zasobów i ich niezbędności, szkolenia pod 
kątem bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzanie dokumentacją analizę ryzyka 
i ocenę skutków dla ochrony danych18 oraz obsługę incydentów bezpieczeń-
stwa. Ponadto należy przeprowadzić szacowanie ryzyka i ocenę skutków dla 
procesów przetwarzania danych, które nie były wcześniej realizowane zdalnie, 
np. zdalne połączenia z wewnętrzną siecią organizacji czy przechowywanie 
danych w chmurze. Kontekst techniczny obejmuje, m.in. narzędzia do pra-
cy zdalnej,19 przygotowanie sprzętu i zapewnienie wsparcia informatycznego  
(w tym również BYOD), bezpieczeństwo i monitorowanie sieci (VPN, ser-
wery terminalowe, SIEM, MDM) oraz obsługę pracowników o zaawansowa-
nych potrzebach, np. 2FA. Istotnym aspektem jest również monitorowanie 
pracowników podczas zdalnego świadczenia pracy, w tym ocena wpływu na 
prywatność zarówno samych pracowników, jak i danych osobowych na któ-
rych pracują.

Uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy jako nowej formy orga-
nizacji pracy domagają się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Faktycz-
ne wykonywanie pracy zdalnej na stałe zagościło w naszej rzeczywistości.  
To, co kiedyś było mało popularną alternatywą, stało się wręcz koniecznością.  

18 Wymagania dotyczące wykonania oceny skutków dla ochrony danych w przypadku orga-
nizacji pracy zdalnej są wprost wskazane w wykazie rodzajów operacji przetwarzania danych 
opublikowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. OSOD wymagany jest 
w przypadku monitorowania pracy zdalnej – przetwarzania danych lokalizacyjnych pracowni-
ków oraz przetwarzania danych w kontekście pracy w domu i pracy wykonywanej zdalnie; mo-
nitorowania czasu pracy pracowników oraz przepływu informacji w wykorzystywanych przez 
nich narzędziach (poczty elektronicznej, Internetu) oraz innowacyjnego wykorzystywania lub 
zastosowania rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych przy pracy zdalnej – stosowania 
urządzeń wyposażonych w rożnego typu interfejsy oraz oprogramowania i systemu łączności 
umożliwiających przekazywanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
19 Popularnymi narzędziami wykorzystywanymi w pracy zdalnej są: MS Teams, Skype, Google 
Meet, Zoom, Jitsi Meet, Discord (spotkania online), Google Docs, Office 365 (edytory tekstu, 
arkusze kalkulacyjne), Teamviewer, MS Teams (zdalny pulpit, przejęcie sprzętu), MS Teams, 
Skype, Signal, Slack, Messenger, Whatsapp, HangOut, Zoom (rozmowy), OneDrive, Share-
point, MS Teams, Google Dysk, BOX (udostępnianie plików). 
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W związku z tym zasadnym byłoby dostosowanie procedur i środków tech-
nicznych do takiej właśnie formy świadczenia pracy, jednocześnie zapewniają-
cej bezpieczeństwo danych osobowych.

Regulamin pracy zdalnej powinien zawierać przede wszystkim warunki 
jej dopuszczalności oraz warunki jej wykonywania. 

W postanowieniach wstępnych rekomenduje się skonkretyzowanie moż-
liwości polecenia wykonywania przez czas oznaczony pracy określonej w umo-
wie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania poprzez wskazanie osób 
umocowanych do wystosowania przedmiotowego polecenia. Drugą kwestią 
jest wskazanie z czyjej inicjatywy takie polecenie może być wydane – wyłącznie 
pracodawcy, czy również pracownika w trybie wnioskowym. W przypadku 
dopuszczenia trybu wnioskowego zaleca się opracowanie wzoru takiego doku-
mentu, stanowiącego załącznik do regulaminu. Następnie wartym rozważenia 
jest wprowadzenie narzędzia w postaci harmonogramu i zakresu pracy, który 
będzie realizowany w trybie pracy zdalnej w odniesieniu do stanowisk dla któ-
rych możliwe jest ich sporządzenie. A contrario zaleca się wskazanie stanowisk, 
do których harmonogram i zakres pracy nie będzie miał zastosowania. W przy-
padku stosowania harmonogramu i zakresu pracy należy wskazać formę w ja-
kiej będzie on ustalany oraz przewidzenie ewentualnej jego aktualizacji i zmian 
w zależności od potrzeb pracodawcy. W kontekście czasu pracy doprecyzowa-
nia wymaga kwestia godzin świadczenia pracy, ewentualnego wyłączenia go-
dzin nadliczbowych albo dopuszczenia ich za wyraźną zgodą pracodawcy lub 
upoważnionej przez niego osoby. Nie należy pomijać uregulowań dotyczących 
pracowników, których praca odbywa się w indywidualnych rozkładach pra-
cy ale również zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Określenia 
wymagają również sytuacje szczególne jak np. utrata przez pracownika moż-
liwości świadczenia pracy zdalnej z zapewnieniem właściwych zabezpieczeń, 
w szczególności ze względu na siłę wyższą (np. brak dostępu do energii elek-
trycznej lub Internetu). W takich nadzwyczajnych okolicznościach pracownik 
powinien być zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia powyższego faktu 
pracodawcy i postępowania zgodnie z jego instrukcjami. 

W drugiej części regulaminu pracy zdalnej warto wskazać warunki świad-
czenia pracy zdalnej. Obowiązkami pracownika w tym zakresie powinno być 
w szczególności: zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz posta-
nowień wprowadzonego regulaminu pracy zdalnej, wskazanie miejsca wyko-
nywania pracy zdalnej oraz informowania pracodawcy o każdorazowej jego 
zmianie, ewentualnie po uprzednim uzyskaniu w tym zakresie zgody. Ponad-
to pracownik powinien być zobowiązany do niewykonywania pracy zdalnej  
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w miejscach publicznych lub w obecności osób postronnych, zapewnienie aby 
osoby wspólnie zamieszkujące nie miały wglądu w wykonywane czynności za-
wodowe, w szczególności poprzez właściwe ustawienie monitora komputera,  
a także zapewnienie pracy z dokumentami w sposób uniemożliwiający zapo-
znanie się z nimi. Jednocześnie pracownika należy zobowiązać do pozosta-
wania w dyspozycji pracodawcy w ustalonych godzinach i przyjmowania do 
realizacji bieżących zadań, w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególno-
ści z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz utrzymywania 
technicznej gotowości do komunikowania się z pracodawcą, informowania 
o wynikach i rezultatach swojej pracy oraz przestawiania tych wyników na 
każdorazowe polecenie pracodawcy, przedstawiania na wezwanie pracodawcy 
sprawozdania/raportu z wykonywanej pracy w formie pisemnej, potwierdza-
nia obecności w pracy w sposób określony w regulaminie, zorganizowania 
stanowiska pracy w sposób ergonomiczny i zapewniający bezpieczne i higie-
niczne warunki pracy z jednoczesnym wskazaniem obowiązków pracodawcy  
w tym zakresie, zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji, 
w szczególności poprzez zabezpieczenie dostępu do sprzętu na którym świad-
czona jest praca zdalna oraz posiadanych dokumentów przed osobami po-
stronnymi, w tym wspólnie zamieszkującymi, a także przed ich zniszczeniem 
lub utratą, przestrzegania postanowień Polityki Ochrony Danych Osobowych 
oraz regulaminu pracy obowiązujących u pracodawcy, zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa oraz umożliwienia pracodawcy przeprowadzenia kontroli w miejscu 
wykonywania pracy zdalnej. 

Poza obowiązkami należy również dookreślić prawa pracownika, w tym 
m.in. prawo do wsparcia technicznego ze strony pracodawcy, kwestii ekwiwa-
lentu pieniężnego na pokrycie kosztów wykonywania pracy zdalnej, w szcze-
gólności za energię elektryczną, łącze internetowe, wodę i inne media.

Rekomenduje się także wprowadzenie do regulaminu bezwzględnych za-
kazów, mogących polegać m.in. na niedopuszczalności udostępniania innym 
osobom danych służących do uwierzytelnienia dostępu do systemów lub usług, 
przekazywania informacji chronionych, w szczególności danych osobowych 
bez zabezpieczenia hasłem np. w treści wiadomości mailowej, przekazywa-
nia haseł do zaszyfrowanych plików tym samym kanałem komunikacji, którą 
przekazywany jest przedmiotowy plik, korzystanie z urządzeń, które nie zosta-
ły zatwierdzone przez pracodawcę w drodze pozytywnego wyniku przeglądu 
urządzeń (w przypadku zgody na wykonywanie pracy zdalnej z użyciem sprzę-
tu będącego własnością pracownika) czy odmowy przeprowadzenia przeglądu 
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takich urządzeń. Ponadto niedopuszczalne powinno być udostępnianie służ-
bowego sprzętu lub sprzętu wykorzystywanego do realizowania zadań służbo-
wych osobom postronnym i informacji chronionych innym osobom, zabranie 
oryginałów lub kopii dokumentów z siedziby pracodawcy bez jego uprzedniej 
zgody. 

W regulaminie powinny znaleźć się postanowienia dotyczące bezpie-
czeństwa pracy zdalnej. W pierwszej kolejności należy wskazać czy pracownik 
wykonywać będzie pracę zdalną z wykorzystaniem urządzeń służbowych czy 
prywatnego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego. Wskazanie po-
wyższego determinuje dalsze zapisy regulaminu, które będą bardziej obszerne 
w sytuacji dopuszczenia do świadczenia pracy urządzeń stanowiących własność 
pracownika. 

W postanowieniach dotyczących bezpieczeństwa warto wskazać zasa-
dy korzystania z domowej sieci WiFi poprzez skonfigurowanie jej w sposób 
minimalizujący ryzyko włamania, w szczególności polegające na korzystaniu  
z sieci każdorazowo za pomocą uwierzytelniania, np. poprzez hasło. Okre-
ślenie wymagań dotyczących hasła czyli ilości znaków z których powinno się 
składać oraz sprecyzowaniu jakie znaki powinny być używane przy jego kon-
struowaniu np. wielkie i małe litery, cyfry czy znaki specjalne, z odpowiednim 
uwzględnieniem siły hasła i podatności na jego złamanie. Ponadto warto pod-
kreślić potrzebę zmiany loginu do panelu administracyjnego routera na własny, 
skonfigurowanie go w ten sposób aby dostęp do panelu administracyjnego 
był możliwy wyłącznie z urządzeń znajdujących się w sieci domowej, a przede 
wszystkim zalecenie zmiany domyślnego adresu routera. Wielu użytkowni-
ków nie zdaje sobie sprawy z potrzeby podjęcia takich działań niezbędnych 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, nie tylko podczas wykonywania pracy zdal-
nej, ale również podczas codziennego korzystania z sieci domowej. W regula-
minie należy wskazać sposób uzyskiwania informacji i wsparcia technicznego  
w zakresie prawidłowej konfiguracji sieci domowej, o której mowa powyżej, 
najczęściej poprzez oddelegowanie do takich działań osoby zajmującej stano-
wisko informatyczne. 

W przypadku regulacji obejmujących korzystanie ze służbowego sprzę-
tu przez pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej należy w poleceniu 
uwzględnić zgodę na używanie go poza siedzibą pracodawcy. Z kolei w samym 
regulaminie należy dookreślić procedurę wydania i zwrotu tego sprzętu, do 
której w znacznej części przypadków dochodzi na podstawie protokołu zdaw-
czo-odbiorczego. Pracodawca powinien prowadzić ewidencję urządzeń wyko-
rzystywanych przez poszczególnych, imiennie określonych pracowników oraz 
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przeprowadzać ich okresowy przegląd. Wartym podkreślenia jest, że przed-
miotowy przegląd może być wykonany fizycznie lub zdalnie z wykorzysta-
niem odpowiedniego oprogramowania i zaleca się sporządzenie z tej czynności 
protokołu. W przypadku dopuszczenia wykonywania pracy zdalnej na sprzę-
cie będącym własnością pracownika, przeprowadzenie przeglądu powinno być 
obligatoryjne.

Regulamin powinien określać minimalne wymagania w zakresie bez-
pieczeństwa sprzętu służbowego i prywatnego weryfikowane w drodze wyżej 
omówionego przeglądu urządzeń. Mogą nimi być przykładowo: zainstalowa-
ne legalne i aktualne oprogramowanie, aktywna funkcja automatycznych ak-
tualizacji systemu i oprogramowania, aktywna zapora ogniowa, zainstalowa-
ne oprogramowanie antywirusowe i aktywna funkcja działania w tle, wymóg 
uwierzytelnienia przy logowaniu do systemu operacyjnego, wyłączona funk-
cja autouzupełniania i zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej, za-
instalowane oprogramowanie szyfrujące i deszyfrujące pliki, aktywna funkcja 
automatycznego blokowania urządzenia po określonym czasie bezczynności 
czy wykonywanie pracy na koncie z ograniczonymi uprawnieniami. Praco-
dawca w regulaminie może dodatkowo wskazać wymóg, aby urządzenie wy-
korzystywane do pracy zdalnej zawierało inne zabezpieczenia, w szczególności 
zaszyfrowany dysk. Celem skutecznego i bezpiecznego wykonywania pracy 
zdalnej pracodawca może wdrożyć narzędzia umożliwiające zdalne łączenie 
się z urządzeniami służbowymi zlokalizowanymi w siedzibie pracodawcy przy 
uwzględnieniu wdrożonych i omówionych wyżej zasad bezpieczeństwa. 

Regulamin obligatoryjnie powinien zawierać postanowienia dotyczące 
przesyłania informacji o charakterze chronionym, w szczególności dokumen-
tów zawierających dane osobowe. Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwią-
zaniem jest przesył danych w formie zaszyfrowanej. Hasło (odpowiednio 
skomplikowane i niesłownikowe) do zaszyfrowanego pliku powinno być 
udostępniane innym bezpiecznym kanałem komunikacji, w szczególności za 
pośrednictwem telefonu komórkowego. W celu usprawnienia takiej formy 
wymiany danych warto rozważyć dopuszczenie możliwości ustalenia stałego 
hasła na komunikację z jednym odbiorcą. Każda wiadomość mailowa powinna 
być wysyłana z należytą starannością, polegającą w szczególności na sprawdze-
niu, czy jest kierowana do odpowiedniego odbiorcy. W przypadku wysyłania 
informacji do kilku odbiorców należy skorzystać z opcji ukrytej kopii (UDW). 
Komunikacja elektroniczna odbywa się poprzez właściwie skonfigurowany 
program pocztowy umożliwiający dostęp do służbowej skrzynki mailowej.  
W szczególnych przypadkach można rozważyć dopuszczalność korzystania  



179

PRACA ZDALNA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

z przekierowywania wiadomości mailowych z poczty służbowej na pocztę pry-
watną pracownika, z odpowiednim zabezpieczeniem danych tam zawartych.

W regulaminie pracy zdalnej nie sposób, nie odnieść się do dokumentacji 
w formie papierowej. W większości urzędów administracji publicznej obowią-
zują zasady zgodnie z którymi informacje chronione, w tym dokumenty zawie-
rające dane osobowe, powinny być przechowywane w szafach zamykanych na 
klucz w siedzibie pracodawcy i nie powinny być poza tą siedzibę wynoszone. 
Innymi słowy obowiązuje ogólny zakaz zabierania dokumentów lub ich kopii 
poza siedzibę pracodawcy. W realiach pracy zdalnej, zasada ta poddawana jest 
modyfikacjom np. wdrożeniu procedury polegającej na zabraniu do miejsca 
wykonywania pracy zdalnej papierowej dokumentacji. Może się to odbywać na 
zgłoszenie takowej potrzeby pracodawcy, który w uzasadnionych przypadkach 
wyraża zgodę na możliwość ich skopiowania i wykonywania na nich czynności 
służbowych oraz przechowywania poza siedzibą pracodawcy przez określony 
czas niezbędny do zrealizowania tych czynności. W każdym razie zakazane jest 
zabieranie poza siedzibę pracodawcy oryginałów dokumentów. Po otrzymaniu 
zgody pracownik kopiuje określone dokumenty, przygotowuje ich zestawienie 
zawierające informacje jakie konkretnie dokumenty, i w jakiej liczbie zostały 
skopiowane. Informacja jest przekazywana pracodawcy. Podczas transportu 
kopii dokumentów do miejsca wykonywania pracy zdalnej, należy zachować 
szczególną ostrożność, celem uniemożliwienia zapoznania się z nimi przez oso-
by postronne, jak i zagubienia. Po zakończeniu pracy zdalnej, ewentualnie po 
zakończeniu wykonywania czynności na tych dokumentach wszystkie kopie 
należy zwrócić pracodawcy, celem weryfikacji ich kompletności. 

Regulamin pracy zdalnej powinien zawierać postanowienia dotyczące sy-
tuacji szczególnych, np. wystąpienia problemów w działaniu udostępnionego 
przez pracodawcę lub prywatnego sprzętu, zagubienia lub kradzieży sprzętu, 
kopii dokumentów lub innych nośników informacji, czy też jakichkolwiek 
innych incydentów z nimi związanych oraz procedury postępowania w takich 
sytuacjach. Istotne jest określenie osób, które należy niezwłocznie poinformo-
wać o takich zdarzeniach, np. pracownika zatrudnionego na stanowisku infor-
matycznym czy Inspektora Ochrony Danych.

Kolejna kwestia dotyczy możliwości przeprowadzenia kontroli wykony-
wania przez pracownika pracy zdalnej w czasie jej wykonywania. W tym za-
kresie wydaje się, że na zasadzie analogii, ale z odpowiednimi modyfikacjami 
dopuszczalne jest zastosowanie uregulowanej w ustawie Kodeks pracy kon-
troli dotyczącej telepracy. Przepis art. 6714 ustawy Kodeks Pracy stanowi, że 

„pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika 
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w miejscu wykonywania pracy. Jeżeli praca jest wykonywana w domu tele-
pracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę: wykonywania 
pracy, w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego 
sprzętu, a także jego instalacji oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy - za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidu-
alnego porozumiewania się na odległość. Pracodawca dostosowuje sposób 
przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. 
Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepra-
cownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, 
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Pierwszą kontrolę przeprowadza się, 
na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania 
pracy.”

Biorąc pod uwagę powyższe, regulacja dotycząca kontroli pracy zdalnej 
powinna opierać się za zgodzie pracownika, dla celów dowodowych w formie 
pisemnej. Postanowienia obejmujące kontrolę powinny wskazywać jej zakres 
przedmiotowy, np. weryfikację właściwego wywiązywania się z postanowień 
regulaminu, w szczególności w zakresie warunków jakie spełniać ma miejsce 
wykonywania pracy zdalnej. Ponadto należy wskazać osoby upoważnione do 
jej przeprowadzenia. Sam sposób przeprowadzenia kontroli należy w każdym 
razie dostosować do miejsca wykonywania pracy i jej charakteru. Wykonywa-
nie czynności kontrolnych nie może naruszać przede wszystkim prywatności 
pracownika i osób z nim zamieszkujących ani utrudniać korzystania z po-
mieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Regulamin wykonywania pracy zdalnej jest istotnym dokumentem sta-
nowiącym trzon postępowania w warunkach świadczenia takiej pracy. Przed 
przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej pracodawca ma obowiązek 
zapoznania pracownika z jego treścią. Zaleca się aby potwierdzić ten fakt  
w formie pisemnej, dla celów dowodowych. W sprawach nieuregulowanych 
regulaminem zastosowanie powinny mieć wewnętrzne akty oraz procedury 
obowiązujące u pracodawcy, a także przepisy prawa powszechnie obowiązu-
jącego. Takie postanowienie powinno kończyć dokument określający zasady 
wykonywania pracy zdalnej.

W kontekście podnoszonej w niniejszym artykule problematyki pracy 
zdalnej, nie sposób pominąć kwestii wykonywania jej przez pracownika pod-
danego obowiązkowej kwarantannie. 
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Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi20 „kwarantanna to od-
osobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobie-
żenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.”

Wprowadzony ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-1921 art. 4h ustawy covidowej stanowi, że w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy  
i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za 
zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej 
pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do 
warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy covi-
dowej omówione w pierwszej części artykułu. W przypadku świadczenia pracy 
w trakcie kwarantanny, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 
92 ustawy Kodeks pracy czyli tzw. zasiłek chorobowy, ani świadczenie pienięż-
ne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.

Kwestia polecania pracy zdalnej pracownikowi poddanemu obowiązko-
wej kwarantannie przed wejściem w życie w/w przepisu była mocno dyskusyj-
na. Nowelizacja rozwiała te wątpliwości, tworząc solidną podstawę do świad-
czenia pracy w warunkach kwarantanny. 

Rozpoczynając rozważania w zakresie pracy zdalnej przez pracownika 
poddanego obowiązkowej kwarantannie należy zwrócić uwagę, że możliwość 
jej wykonywania dotyczy nie tylko pracowników w rozumieniu ustawy Ko-
deks pracy, ale również innych osób zatrudnionych. Poprzez inne osoby za-
trudnione należy rozumieć, zgodnie z art. 15g ust. 4 ustawy covidowej, osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo 
innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą Kodeks cywilny 
stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo które wykonują pracę zarobkową 
na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolni-
czą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją 
rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu  
i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 
Nowelizacja dotycząca możliwości wykonywania pracy zdalnej w warunkach 
kwarantanny, de facto rozszerzyła katalog podmiotów pracy zdalnej określony 
w art. 3 ustawy covidowej. 

20 Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.
21 Dz. U. poz. 2112 z późn. zm.
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Możliwość wykonywania pracy zdalnej w warunkach kwarantanny ure-
gulowana jest jako fakultatywna dopuszczalność jej świadczenia za zgodą pra-
codawcy lub zatrudniającego. Nie ma w tym zakresie obowiązku pracownika, 
tak jak przy ogólnej formule polecania pracy zdalnej, której pracownik może 
odmówić bez konsekwencji tylko w ściśle określonych przypadkach. Praca 
zdalna w warunkach kwarantanny jest dopuszczalna o ile pracownik wyrazi 
wolę jej świadczenia, co potwierdza sformułowanie „może”. Nie ma w tym za-
kresie mowy o jednostronnej decyzji pracodawcy, a decydująca w tym zakresie 
jest zgodna wola stron.22

Ustawodawca wprowadził podobne regulacje w odniesieniu do pracy 
zdalnej pracowników poddanych obowiązkowej izolacji. Zgodnie z art. 2 ust. 
11a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi poprzez izolację w warunkach domowych należy rozumieć odosobnienie 
osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej 
hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub po-
bytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych  
i wysoce zakaźnych.

Zgodnie z art. 4ha ustawy covidowej w okresie ogłoszenia stanu zagro-
żenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrud-
nione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za 
zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej 
pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do 
warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy covi-
dowej omówione w pierwszej części artykułu. W przypadku świadczenia pracy 
w trakcie izolacji w warunkach domowych nie przysługuje wynagrodzenie,  
o którym mowa w art. 92 ustawy Kodeks pracy czyli tzw. zasiłek chorobowy, 
ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby. 

Podkreślenia wymaga, że ustawodawca dopuścił możliwość pracy zdalnej 
jedynie w odniesieniu do izolacji domowej. Zgodnie z art. 2 ust. 11 poprzez 
izolację należy rozumieć odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na cho-
robę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną,  
w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwór-
czego na inne osoby. Do izolacji w rozumieniu art. 2 ust. 11 w/w ustawy 
możliwość świadczenia pracy zdalnej nie ma zastosowania. 

22 E. Podgórska-Rakiel, Praca zdalna na kwarantannie, LEX/el. 2020.
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Poczynione na gruncie art. 4h ustawy covidowej rozważania są analogicz-
ne do przepisu dopuszczającego możliwość świadczenia pracy zdalnej przez 
osoby poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. 

Praca zdalna ma swoje wady, ale również zalety, zarówno z perspektywy 
pracownika jak i pracodawcy. Brak bezpośredniego kontaktu ze współpra-
cownikami, problem oddzielenia życia prywatnego od zawodowego, organi-
zacja home office, domowe czynniki rozpraszające to zdecydowanie wady pracy 
zdalnej. Niezmiernie istotna w tym kontekście jest umiejętność planowania 
i organizowania czasu, a także zachowanie tzw. zasady work-life-balans. Wy-
daje się jednak, że zalet jest wiele więcej – poczucie wolności, niezależności, 
samodzielnej organizacji, możliwość wykonywania pracy z dowolnego miejsca, 
oszczędność czasu w zakresie dojazdów z i do siedziby pracodawcy, ograni-
czenie kosztów z tym związanych, a także brak biurowych czynników rozpra-
szających oraz o czym mało się mówi ułatwienie w przypadku przewlekłych 
problemów zdrowotnych pracownika. Z perspektywy pracodawcy wymierną 
zaletą pracy zdalnej jest redukcja kosztów w zakresie utrzymania stanowiska 
pracy, w szczególności kosztów lokalu czy sprzętu biurowego, z kolei nieza-
leżność i samodzielność pracownika przekłada się na zwiększenie wydajności  
i efektywności jego pracy. Wadę stanowi partycypowanie w kosztach jakie po-
nosi pracownik w związku z wykonywaniem pracy w takiej formule oraz kwe-
stia wypadków przy pracy. Niemniej jednak praca zdalna to przyszłość. Nie 
skończy ona swojego bytu wraz z zakończeniem epidemii, co więcej zapewne 
zostanie ona wprowadzona na stałe do porządku prawnego poprzez zmianę 
ustawy Kodeks pracy dlatego też warto już dziś wdrażać nowe rozwiązania, aby 
w możliwie największym stopniu i systematycznie ją udoskonalać. 
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działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa  
o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania  
w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane  
z COVID-19. Komentarz, red. M. Barański, W. Bigaj, M. Borski, I. Florczak,  
i in. Warszawa 2020, art. 3

Monografia

J. Marciniak, Praca zdalna, LEX/el. 2020,

E. Podgórska-Rakiel, Praca zdalna na kwarantannie, LEX/el. 2020.

Inne

Druk nr 382, Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kre-
dytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw.
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Znaki towarowe i ich ochrona. 
Perspektywa pandemii Covid-19

Wstęp

Pandemia Covid-19 niewątpliwie stanowi trudną sytuację dla społeczeństw 
i jednostek na całym świecie, w tym również dla przedsiębiorców, którzy celem 
polepszenia sytuacji swoich przedsiębiorstw muszą wykazać się szczególną kre-
atywnością w tym czasie. Właśnie dlatego niektórzy z nich podejmują starania 
zabezpieczenia swoich interesów gospodarczych poprzez rejestrację znaków 
towarowych, nawiązujących nazwą do pandemii Covid-19. Powyższe dotyczy 
głównie przedsiębiorstw produkujących określone towary, które mają być ewi-
dentnie kojarzone z pandemią Covid-19. Co istotne, nie dotyczy to wyłącznie 
wyrobów medycznych przeznaczonych do zwalczania lub ograniczania nega-
tywnych skutków zarażenia wirusem SARS-CoV-2, ale również innych towarów 
oraz wiadczonych usług. Rejestrowanie znaków towarowych nazwą nawiązują-
cych do pandemii Covid-19 ma stanowić sposób na zwiększenie zysku, jednakże  
w ocenie społecznej budzi niemałe wątpliwości etyczne. Aktualny czas pande-
mii nie będzie wspominany pozytywnie, co więcej - powszechnie jest kojarzo-
ny z bólem, cierpieniem, permanentnymi ograniczeniami, a nawet – ze śmier-
cią. W związku z powyższym, próby rejestracji znaków towarowych nazwą 
nawiązujących do pandemii koronawirusa oraz próby ochrony w taki sposób 
interesów majątkowych przedsiębiorstw ocenia się w dużej mierze negatywnie.  
Z drugiej jednak strony, przedsiębiorcy w wielu krajach na świecie pozbawieni 
zostali realnej pomocy finansowej, która pomogłaby im przezwyciężyć skutki 
kryzysu, jednocześnie są na nich nakładane kolejne ograniczenia w zakresie 
korzystania ze swobody działalności gospodarczej, tym samym zrozumiałym 
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jest, iż ci, którzy mają możliwości, starają się zabezpieczyć swoje przedsiębior-
stwo poprzez ochronę swojej marki, na skutek rejestracji znaków towarowych.

Ramy niniejszych rozważań zostaną ograniczone do kwestii takich jak: 
analiza prawna własności przemysłowej- w tym znaku towarowego, jego de-
finicji, jak również krajowego, międzynarodowego oraz unijnego systemu 
rejestracji znaków towarowych oraz problematyki tzw. „koronawirusowych 
znaków towarowych”, zgłoszonych do rejestracji podczas pandemii Covid-19 
i nawiązujących do nomenklatury covidowej. Przedmiotowe rozważania są 
czynione na dzień 28 lutego 2021 r. Z uwagi na analizę w przedmiotowej 
pracy procesów rejestracyjnych znaków towarowych, warto mieć na względzie 
tę datę, bowiem przedstawione poniżej rozważania mogą ulec dezaktualizacji. 
W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane „koronawirusowe znaki towaro-
we”, które korzystają nie tylko z ochrony krajowej, lecz również unijnej czy 
międzynarodowej. Przez „koronawirusowe znaki towarowe”, autor niniej-
szych rozważań rozumie znaki towarowe, które nawiązują do nomenklatury 
covidowej, takiej jak: „covid”, „corona”, „koronawirus”, „pandemia”, „sars”, czy 

„quarantine”.

Własność przemysłowa

Instytucja znaku towarowego, będąca przedmiotem niniejszych roz-
ważań, stanowi dobro własności przemysłowej. Prawo własności przemy-
słowej to dziedzina prawa, która reguluje między innymi prawo ochronne 
na znak towarowy. Przechodząc do szczegółowej problematyki, nie sposób 
nie rozpocząć od ogólnych rozważań na temat ochrony własności przemy-
słowej. P. Kostański oraz Ł. Żelechowski twierdzą, iż „pojęcie własności 
przemysłowej jest tradycyjnym pojęciem języka prawnego o długiej tradycji 
(…). Nie jest rozumiane jednolicie; zwykło się je uważać za część własności 
intelektualnej, niemniej obejmuje ono przedmioty ochrony o niejednorod-
nym charakterze”1. Własność przemysłowa nie stanowi własności w świetle 
prawa cywilnego, bowiem własność przemysłowa dotyczy dóbr o charakterze 
niematerialnym, tj. takich, które istnieją bez względu na substrat rzeczowy, 
niezależnie od przedmiotów materialnych, które ucieleśniają dobra niema-
terialne. Z kolei prawo rzeczowe opiera się na władztwie nad rzeczą, tj. nad 
materialnym bytem. Mimo tej różnicy między pojęciem własności w rozu-
mieniu cywilnoprawnym i własnością przemysłową w świetle Prawa własności 

1  P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2020, s. 2.
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przemysłowej2, można zauważyć podobieństwa, które dotyczą przede wszyst-
kim ich bezwzględnego charakteru, tj. skuteczności ww. praw erga omnes- tak, 
jak właściciel, któremu w świetle przepisów prawa cywilnego przysługuje 
prawo własności do konkretnej rzeczy, tak uprawniony z tytułu własności 
przemysłowej, korzysta z najpełniejszego zakresu uprawnień, wynikających  
z prawa własności przemysłowej. Cechą wspólną powyższych praw jest fakt, iż 
właściciel lub uprawniony może korzystać z szerokiego wachlarza uprawnień3. 
O ile, relacja prawa własności w rozumieniu cywilnoprawnym do prawa wła-
sności przemysłowej jest wyraźna i klarowna, o tyle relacja między własnością 
przemysłową, a własnością intelektualną jest subtelniejsza. P. Kostański oraz 
Ł. Żelechowski twierdzą, iż: „tradycyjnie do własności intelektualnej zalicza 
się utwory, chronione bez względu na ich wartość i przeznaczenie, zaś do wła-
sności przemysłowej dobra takie jak: wynalazki, wzory, topografie- chronione 
ze względu na ich stosowalność, użyteczność oraz oznaczenia, chronione dla 
ich funkcji odróżniającej i informacyjnej. Podział ten jest umowny. Możliwe 
jest traktowanie własności intelektualnej jako pojęcia nadrzędnego, obejmu-
jącego wszystkie dobra niematerialne o charakterze intelektualnym, zarówno 
wykreowane przez człowieka w całości (rozwiązania, utwory), jak i te, odno-
śnie do których wykreowano tylko pewne skojarzenia (oznaczenia). W ramach 
tak rozumianej własności intelektualnej mieściłyby się więc wszystkie dobra 
własności przemysłowej”4. 

Kwestię własności przemysłowej reguluje w polskim ustawodawstwie 
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, która nie 
zawiera definicji legalnej własności przemysłowej. Jednakże - jak każda usta-
wa, określa swój przedmiot - tzw. przedmiotowy zakres ustawy. Przedmiotem 
ustawy Prawo własności przemysłowej są: 

1. „stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysło-
wych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;

2. zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizator-
skie i wynagradzać ich twórców;

3. zadania i organizacja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwane-
go dalej "Urzędem Patentowym"5. 

2  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2021.324. 
3  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 2-3.
4  Ibidem, s. 3.
5  Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U.2021.324.
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Ww. ustawa w sposób złożony reguluje problematykę własności przemy-
słowej tj. zawiera zarówno przepisy materialnoprawne, jak również procedu-
ralne i ustrojowe, regulujące funkcjonowanie Urzędu Patentowego Rzeczpo-
spolitej Polskiej, a także przepisy karne6. 

Analizując przedmiotową problematykę, należy przedstawić katalog 
dóbr, a także praw własności przemysłowej. Dobra własności przemysłowej 
stanowią wartości o charakterze niematerialnym. Nie wszystkie dobra własno-
ści przemysłowej pozostają chronione prawem, dlatego literatura wyodrębniła 
również prawa własności przemysłowej. Katalog dóbr własności przemysłowej 
pozostaje katalogiem otwartym, który ulega ciągłym zmianom, bowiem wraz 
z postępem technologicznym powstają nowe dobra własności przemysłowej. 
W związku z powyższym, nie sposób ustalić zamkniętego katalogu tych dóbr 
i przewidzieć, jakie dobra powstaną w przyszłości. Zamknięty katalog tych 
dóbr niewątpliwie ograniczałby postęp technologiczny. Dobrami niematerial-
nymi własności przemysłowej są między innymi: wzory użytkowe, wynalazki, 
tajemnica przedsiębiorstwa, know-how, znaki towarowe, oznaczenia geogra-
ficzne, projekty racjonalizatorskie czy wzory użytkowe. Trzeba jednak mieć 
na uwadze, iż nie wszystkim dobrom została zapewniona ochrona prawami 
bezwzględnymi. W związku z powyższym, katalog praw własności przemy-
słowej stanowi katalog zamknięty, który został enumeratywnie określony  
w ww. art. 6 Prawa własności przemysłowej– obejmuje on: 

1. wynalazki (dobro własności przemysłowej)- chronione patentami (prawo 
własności przemysłowej)- uregulowane w art. 24 i następnych Prawa własności prze-
mysłowej, jak również w niektórych przypadkach dodatkowymi prawami ochronny-
mi- uregulowanymi w art. 75 [1] i następnych Prawa własności przemysłowej.

2. wzory użytkowe (dobro własności przemysłowej)- chronione prawami 
ochronnymi na wzory użytkowe (prawo własności przemysłowej)- uregulowane w art. 
94 i następnych Prawa własności przemysłowej, 

3. znaki towarowe (dobro własności przemysłowej)- chronione prawami 
ochronnymi na znaki towarowe (prawo własności przemysłowej)- uregulowane w art. 
120 i następnych Prawa własności przemysłowej, 

4. wzory przemysłowe (dobro własności przemysłowej)- chronione prawami  
z rejestracji wzorów przemysłowych (prawo własności przemysłowej)- uregulowane  
w art. 102 i następnych Prawa własności przemysłowej, 

5. topografie układów scalonych (dobro własności przemysłowej) - chro-
nione prawami z rejestracji topografii układu scalonego (prawo własności 

6  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 6. 
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przemysłowej)- uregulowane w art. 196 i następnych Prawa własności przemysłowej, 
6. oznaczenia geograficzne (dobro własności przemysłowej)- chronione prawa-

mi z rejestracji oznaczeń geograficznych (prawo własności przemysłowej)- uregulowa-
ne w art. 174 i następnych Prawa własności przemysłowej7. 

To ustawodawca decyduje, którym dobrom przyznać ochronę prawną. 
Strony stosunku prawnego nie mogą samodzielnie umówić się, że zostanie 
nadana ochrona prawna poszczególnym dobrom własności przemysłowej8.  
W świetle powyższych rozważań, należy podkreślić, iż dobra własności przemy-
słowej, które nie są chronione prawami bezwzględnymi, również mogą korzy-
stać z ochrony prawnej, jednakże na zasadach ogólnych9 tj. na podstawie Ko-
deksu cywilnego10 lub również wyjątkowo na podstawie ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji11.

Oprócz zabezpieczenia praw na gruncie ww. ustawy, ochrony można rów-
nież żądać na podstawie regulacji kodeksu cywilnego, tj. art. 23 oraz 24 Ko-
deksu cywilnego, normujących ochronę dóbr osobistych. Oprócz powyższych 
regulacji, w pewnych przypadkach można również skorzystać z ochrony na 
podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych12, a w niektórych 
sytuacjach także w oparciu o ustawę o ochronie baz danych13. Wybór podstawy 
prawnej należy do podmiotu dochodzącego swoich roszczeń, pod warunkiem, 
że ustawa wprost nie wskazuje, która podstawa prawna powinna zostać zastoso-
wana. Środki ochrony prawnej zagwarantowane przepisami mogą być stosowa-
ne alternatywnie lub kumulatywnie. Wszystkie postaci ochrony prawnej są sa-
modzielne, zatem nie sposób ustalić przepisu ogólnego i regulacji szczególnej14. 
Regułą jest, że uprawniony może korzystać z tzw. kumulatywnej ochrony swo-
ich roszczeń. Powyższe oznacza zbieg podstaw prawnych wynikających z róż-
nych aktów prawnych, których zastosowanie przyniesie różnorodną ochronę 
prawną, jak również inne rezultaty15. „Kumulacja ochrony może również wy-
stąpić, gdy jedno dobro prawnie chronione uzyska ochronę na podstawie róż-
nych przepisów jednej ustawy, lecz przyznana ochrona będzie dotyczyć innych 
cech lub właściwości. Taka sytuacja może zaistnieć np. wtedy, gdy przedmiot 

7  Ibidem, s. 7-9. 
8  Ibidem, s. 8-10.
9  Ibidem, s. 9-10.
10  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2020.1740.
11  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U.2020.1913.
12  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2019.1231. 
13  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U.2021.386. 
14  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 6.
15  M. Ziółkowski, Kumulatywna ochrona wzorów przemysłowych, PPH 2014/2/29-33.
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chroniony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego uzyska ochronę jako 
znak towarowy lub wzór użytkowy”16. Zasadniczo występuje ogólna dopusz-
czalność kumulowania ochrony prawnej. Jednakże w niektórych przypadkach 
zakres możliwości zastosowania konkretnego przepisu będzie się wykluczał  
z zastosowaniem innej podstawy prawnej, co uniemożliwi kumulację ochrony 
prawnej. Ustawodawca uniemożliwia niektóre kumulacje, z uwagi na powyż-
sze, jednakże jeśli ustawodawca wprost nie mówi o niemożliwości zastosowa-
nia kumulacji, oznacza, iż kumulacja jest możliwa. Przykładowo, niemożliwa 
będzie kumulacja ochrony prawnej jednego dobra jako wynalazku i znaku to-
warowego, jak również wzoru użytkowego i znaku towarowego, czy topografii 
układu scalonego i znaku towarowego. Powyższe jest spowodowane okolicz-
nością, iż przesłanki ochrony prawnej, wynikające z przepisów, wzajemnie się 
wykluczają i nie sposób, ażeby zostały spełnione łącznie17.

Znak towarowy

Jak zostało wcześniej wspomniane, znak towarowy stanowi dobro 
własności przemysłowej. W ustawie Prawo własności przemysłowej, w art. 
120 ust. 1 została wskazana definicja legalna znaku towarowego, jednakże 
jako przedmiotu prawa ochronnego, a nie jako dobra własności przemysłowej. 
Definicję znaku towarowego jako dobra własności przemysłowej proponuje 
R. Skubisz, tj. znakiem towarowym jest „odbity w świadomości człowieka 
jednolity związek oznaczenia i towaru obejmujący ogół wyobrażeń o danym 
towarze wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia”18. Na-
stępnie podaje przykłady tego, jak znak towarowy odzwierciedla się w świa-
domości odbiorców. Przykładowo, znak towarowy „E. Wedel” znacząca 
większość społeczeństwa kojarzy z wyrobami cukierniczymi, przede wszyst-
kim z czekoladą, z kolei znak „Ursus” jest powszechnie kojarzony z ciągni-
kami. Takiego wyobrażenia, powszechnego skojarzenia nie sposób w prosty 
sposób zmienić, bowiem istnieje ono w świadomości społeczeństwa i co do 
zasady będzie kojarzone z określonymi towarami lub usługami. Tym właśnie,  
tj. wyobrażeniem i zdolnością powiązania tego wyobrażenia z danym towa-
rem lub usługą, jest znak towarowy jako dobro własności przemysłowej. Znak 
towarowy w rozumieniu dobra własności przemysłowej istnieje bez względu 

16  Ibidem.
17  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 39-40.
18  R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona, Studium z zakresu prawa 
polskiego na tle prawno- porównawczym, Lublin 2018,s. 15 [przedruk, s. 17].
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na ochronę prawną, a zatem to nie normy prawne tworzą znak towarowy19. 
Mając na uwadze rozważania na temat dobra własności przemysłowej oraz pra-
wa własności przemysłowej, należy odróżnić ponadto znak towarowy od ma-
terialnego nośnika znaku towarowego, którym jest przykładowo egzemplarz 
produktu, czy ulotka promocyjna, na których umieszczono takie oznaczenie20. 
Jak zatem rozumieć znak towarowy? Czy traktować go wyłącznie jako odzwier-
ciedlenie w ludzkiej świadomości, czy warto również wziąć pod uwagę jego 
materialną strukturę w postaci konkretnego towaru czy realizacji określonej 
usługi? Według R. Skubisza „poprawnym jest nazywanie znakiem towaro-
wym nie tylko zjawiska rejestrowanego w świadomości człowieka, ale również 
realnie istniejącego faktu, czyli zmysłowo postrzeganego oznaczenia ujętego  
w celu zindywidualizowania towaru. Jednakże, ograniczenie znaku towarowe-
go do zjawiska realnie istniejącego w świecie zewnętrznym z pominięciem zna-
ku jako elementu świadomości człowieka, oznaczałoby w rzeczywistości prze-
oczenie faktu, że znak towarowy indywidualizuje w świadomości człowieka 
określony wyrób oraz że o wartości znaku rozstrzygają wyobrażenia, opinie na-
bywcy o danym towarze. Traktowanie znaku towarowego jako zjawiska świa-
domości pozwala wreszcie wyjaśnić, w czym leży jego niematerialna natura”21.

Jak zostało wcześniej wspomniane, Prawo własności przemysłowej do-
starcza definicji legalnej znaku towarowego jako przedmiotu prawa własności 
przemysłowej. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ww. ustawy- znakiem towarowym 
może być „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego 
przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przed-
stawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie 
jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony”22. Kolejno, art. 
120 ust. 2 ww. ustawy precyzuje, iż w powyższą definicję wpisuje się przy-
kładowo: „wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma 
przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”23. Użycie 
wyrażenia „w szczególności” wskazuje, iż katalog wymieniony w przedmioto-
wym przepisie prawnym jest katalogiem otwartym znaków towarowych. 

Art. 120 Prawa własności przemysłowej transponuje do polskiego porząd-
ku prawnego definicję legalną znaku towarowego, wyrażoną w art. 3 dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 

19  Ibidem, s. 17-18. 
20  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 305.
21  R. Skubisz, op. cit., s. 18-19. 
22  Art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.
23  Art. 120 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.
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2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich od-
noszących się do znaków towarowych24. Na powyższą definicję (zarówno de-
finicję w świetle regulacji krajowej, jak również ww. dyrektywy) składają się 
trzy elementy, tj.

1. zmysłowa postrzegalność oznaczenia, 
2. zdolność odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorcy 

od towarów i usług innego przedsiębiorcy, 
3. możliwość przedstawienia oznaczenia w rejestrze, w taki sposób, aże-

by można było określić przedmiot jego ochrony25. 

Zmysłowo postrzegalne oznaczenie to takie, które można poznać za po-
mocą narządów zmysłu. Przykładowy katalog wskazany został w art. 120 ust. 
2 Prawa własności przemysłowej, należy mieć jednak na względzie, iż stanowi 
on jedynie katalog o charakterze otwartym co zostało już wspomniane powy-
żej. M. Ziółkowski wskazuje, że ww. przepis stanowi, iż znakiem towarowym 
może być przede wszystkim takie oznaczenie, które jest możliwe do rozpo-
znania za pomocą trzech zmysłów, tj. wzroku, dotyku i słuchu. Jednakże,z 
uwagi na charakter otwarty ww. wyliczenia znak towarowy mogą stanowić 
również oznaczenia, które są możliwe do poznania również za pomocą innych 
zmysłów26.

Jakie zatem oznaczenia nie realizują przesłanki zmysłowej postrzegalno-
ści? P. Kostański oraz Ł. Żelechowski wskazują, iż przykład oznaczenia, które 
nie wpisuje się w ww. kryterium, może stanowić określone pojęcie, idea czy 
pomysł. Powyższych nie sposób zakwalifikować jako znaków towarowych  
z uwagi na brak cechy postrzegania za pomocą zmysłów. Problematyczną 
kwestią, pojawiającą się w doktrynie, jest kwalifikacja oznaczeń postrzega-
nych zmysłami węchu, smaku czy dotyku. Owszem, takie oznaczenia będą 
zgodne z przesłanką postrzegalności, jednakże wątpliwości budzić będzie inna 
przesłanka, warunkująca kwalifikację oznaczenia jako znaku towarowego 
tj. konieczność przedstawienia oznaczenia w rejestrze w sposób pozwalający 
na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. 
Są to tzw. znaki nietypowe, jednakże nie wpisują się one w problematykę 

24  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia  
2015 r., mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
znaków towarowych, Dz.U.UE.L.2015.336.1.
25 Art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.
26  M. Ziółkowski, Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego, 
Warszawa 2019, s. 92-93. 
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niniejszych rozważań, stąd ten wątek nie będzie kontynuowany27. 
Kolejna przesłanka, tj. zdolność odróżniania towarów i usług jednego 

przedsiębiorcy od innego przedsiębiorcy, określana jest również jako zdol-
ność do odróżniania. Bywa również nazywana abstrakcyjną zdolnością do 
odróżniania, bowiem ocena tej przesłanki następuje in abstracto, tzn. ogólnie,  
w oderwaniu od konkretnego towaru lub usługi, której ma dotyczyć i na rzecz 
której znak ma zostać zarejestrowany. Na przedmiotową przesłankę składa się 
cecha jednolitości oraz samoistności oznaczenia. Jednolitość jest rozumiana 
w doktrynie jako możliwość poznania oznaczenia w całości na skutek jedne-
go aktu poznawczego. Powyższe wskazuje, iż konkretne oznaczenie nie może 
charakteryzować się wysokim stopniem skomplikowania, bowiem zdolność 
percepcji człowieka jest ograniczona. Mówiąc potocznie, znak towarowy powi-
nien być wykonany w tak prosty sposób, ażeby konsumenci z łatwością mogli 
go zapamiętać i móc odróżnić od innych oznaczeń. Z drugiej jednak strony, 
trzeba mieć na uwadze, iż nie może to być zbyt proste oznaczenie, bowiem  
w takiej sytuacji istniałoby ryzyko, że znaki towarowe będą charakteryzowa-
ły się małą ilością różnic na tle znaków towarowych innych przedsiębiorców, 
a zatem nie będą one odróżnialne od innych oznaczeń. W tej sytuacji należy 
znaleźć „złoty środek”, tj. poziom skomplikowania musi być na tyle zaawanso-
wany, ażeby większość znaków towarowych nie wyglądała w podobny sposób, 
co uniemożliwiłoby ich odróżnienie przez odbiorców, a także poziom skom-
plikowania musi być na tyle niski, ażeby konsument bez większego problemu 
mógł konkretny znak zapamiętać i odróżnić go od innych oznaczeń. Kolej-
no, cecha samodzielności oznaczenia względem towaru (cecha samoistności) 
oznacza, iż nie można samego oznaczenia identyfikować z towarem. Istotnym 
jest, ażeby móc oddzielić oznaczenie (znak towarowy) od towaru, który iden-
tyfikuje to oznaczenie, z uwagi na fakt, iż znak towarowy to przecież dobro 
niematerialne, w odróżnieniu od konkretnego towaru. W świetle tej zasady 
musi być możliwe odróżnienie przez konsumenta oznaczenia od towaru, który 
można nazwać nośnikiem znaku towarowego. Tym bardziej może to stanowić 
problematyczną kwestię, gdy znakiem towarowym będzie forma przestrzenna, 
na przykład kształt towaru lub opakowania28.

W praktyce ukształtowało się orzecznictwo wskazujące na odróżnialność 
znaku towarowego, które może stanowić wskazówkę interpretacyjną tej prze-
słanki. W wyroku z dnia 5 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny  

27  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 313.
28  Ibidem, s. 314-316.
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w Warszawie stwierdził, że „zdolność odróżniająca znaku towarowego wyraża 
się w posiadaniu przez znak dostatecznych znamion pozwalających na odróż-
nienie w obrocie oznaczonych nim towarów lub usług. Konieczność posiada-
nia przez znak dostatecznych znamion odróżniających wynika z faktu, iż ozna-
czenie pełniące funkcję znaku towarowego musi nadawać się do identyfikacji 
towarów w obrocie, aby zaś móc realizować tę funkcję w sposób prawidłowy, 
musi posiadać pewne cechy charakterystyczne, które mogą utkwić w pamięci 
kupujących”29.

Ostatnią przesłankę stanowi zdolność przedstawienia w rejestrze ozna-
czenia w taki sposób, ażeby możliwe było jednoznaczne i dokładne ustalenie 
przedmiotu udzielonej ochrony. Warto wspomnieć o poprzednio obowiązu-
jącej regulacji prawnej, tj. dyrektywie 2008/9530, zgodnie z którą koniecz-
nym było, ażeby znak towarowy był graficznie przedstawialny. P. Kostański  
i Ł. Żelechowski wskazują, iż Trybunał Sprawiedliwość UE (w dalszej części 
pracy również jako „TSUE”) w wyroku w sprawie Sieckmann31 uznał, iż aby 
graficzne przedstawienie znaku towarowego czyniło zadość (nieobowiązujące-
mu już) art. 2 dyrektywy 2008/95, musiało być ono jasne, precyzyjne, samo  
w sobie kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne. Powyż-
sze stanowi tzw. siedem kryteriów Sieckmanna. Mimo iż wyrok TSUE doty-
czy nieobowiązującego już aktu prawnego, powyższe kryteria nadal zachowu-
ją swoją aktualność. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym 
oznaczenie może zostać ukazane w dowolny sposób- istotne, ażeby zostało 
spełnione kryterium jednoznaczności i dokładności32. 

„Wprowadzenie do prawa znaków towarowych wymogu przedstawialno-
ści jest uwarunkowane przede wszystkim realizacją funkcji publikacyjnej zwią-
zanej z wpisem do rejestru”33. M. Ziółkowski, śladem za K. Krupa34 stwierdza, 
iż „uczestnikom, rynku, w szczególności przedsiębiorcom, musi zostać zapew-
niona możliwość uzyskania jasnej i jednoznacznej informacji o zgłoszonych  
i zarejestrowanych znakach towarowych i w konsekwencji precyzyjnego 

29  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2014 r., VIII 
SA/Wa 141/14.
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 
r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych, Dz.U.UE.L.2008.299.25.
31  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2002 r., C-273/00, LEX nr 153593.
32  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 317-319.
33  M. Ziółkowski, Przedstawialność…., s. 98
34  K. Krupa, Zdolność odróżniania a zdolność odróżniająca w świetle prawa polskiego i europej-
skiego, ,,Studia Iuridica'' 2009, Nr 50., s. 76.
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określenia treści prawa i zakresu ochrony”35. 
Aktualnie przesłanka przedstawialności nie musi być rozumiana wy-

łącznie jako graficzna przedstawialność. Możliwe są również inne formy 
przedstawialności, o których poniżej. Graficznie mogą zostać ukazane takie 
oznaczenia jak: znaki słowne, znaki słowno- graficzne, znaki przestrzenne,  
czy kombinacje kolorów. Graficzna forma przedstawienia pozwala rzeczy-
wiście na precyzyjne ukazanie oznaczenia. Nie może to być jednak jakiekol-
wiek graficzne przedstawienie, a wyłącznie takie, które spełnia ww. kryteria 
Sieckmanna36. Z kolei inne poza graficzną formą przedstawienia oznaczenia, 
mogą wystąpić w przypadku znaku dźwiękowego, bowiem można go również 
przedstawić w postaci pliku dźwiękowego (dodatkowo- zapis nutowy takiego 
znaku nadal stanowi graficzną formę przedstawialności), z kolei znak hologra-
ficzny można przedstawić także w formie pliku video (jak również możliwym 
jest ukazanie go w ramach reprodukcji graficznej), a znak multimedialny – 
w postaci pliku audiowizualnego37. Nowa regulacja otwiera przedsiębiorcom 
więcej możliwości i nie ogranicza się wyłącznie do jednego sposobu przed-
stawienia określonego oznaczenia. Pomimo iż przedmiotowa zmiana przepi-
sów pozwoliła na ukazanie oznaczenia w innej, aniżeli tylko graficznej posta-
ci, nadal jednak problematycznym jest spełnienie przez niektóre oznaczenia 
(zwłaszcza oznaczenia zapachowe czy smakowe) kryteriów jednoznaczności  
i dokładności. Z racji, iż aktualny kierunek zmian przepisów podąża w stronę 
umożliwienia przedsiębiorcom rejestrację coraz większej ilości różnorodnych 
oznaczeń, doktryna wyraża oczekiwania, iż w najbliższej przyszłości ustawo-
dawca unijny umożliwi rejestrację oznaczeń zapachowych czy smakowych38.

Z drugiej strony pojawiają się głosy doktryny przemawiające za pozosta-
wieniem w porządku prawnym przesłanki  przedstawialności. Mimo propozy-
cji całkowitej liberalizacji i rezygnacji z wymogu przedstawialności w rejestrze 
niektórzy przedstawiciele doktryny uważają, że przesłanka ta powinna pozostać 
w niezmienionym stanie. I tak, przykładowo, zdaniem A. Michalaka, „wymóg 
ten powinien pozostać utrzymany, ponieważ przyczynia się do uzyskania stanu 
równowagi pomiędzy zgłaszającymi oznaczenia, a innymi przedsiębiorcami”39. 
Z kolei P. Funka, który opowiadał się za liberalizacją pojęcia graficznej przed-
stawialności, negatywnie postrzega definitywną rezygnację z tej przesłanki.  

35  M. Ziółkowski, Przedstawialność…., s. 98
36  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit, s. 318-319.
37  Ibidem, s. 318-319.
38  Ibidem, s. 319.
39  A. Michalak, Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonanie praw wła-
sności intelektualnej, Kraków 2012, s. 123. 
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Powyższe argumentuje nadmierną niejasnością oraz niemożliwością jedno-
znacznego ustalenia istniejących praw wyłącznych, ich treści oraz zakresu 
ochrony40. Podobnie w negatywny sposób do nieobowiązującej już przesłanki 
graficznej przedstawialności ustosunkowuje się J. Mordwiłko - Osajda, której 
zdaniem „wymóg graficznej przedstawialności stanowił niepotrzebną przeszko-
dę w rejestracji znaku. Wymóg ten był niesłusznym ograniczeniem swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej i niedostosowaniem prawa do wymogów 
gospodarczo - społecznych. (…) Utrzymywanie wymogu graficznej przedsta-
wialności znaku w prawie polskim (…) było przejawem trwania ustawodawcy 
w tradycyjnym postrzeganiu prawa ochronnego jako przywileju udzielonego 
jedynie stosunkowo nielicznej kategorii oznaczeń”41. W ocenie autora niniej-
szych rozważań, o ile graficzna przedstawialność stanowiła pewne ogranicze-
nie dla przedsiębiorców co do rejestracji określonych znaków towarowych,  
a rezygnacja z tak restrykcyjnego wymogu była dobrą decyzją, o tyle komplet-
na rezygnacja z kryterium przedstawialności w rejestrze znaków towarowych 
może utrudnić obrót gospodarczy nimi, a także komplikować konsumentom 
możliwość skojarzenia określonego oznaczenia z towarem czy usługą.

 Ażeby móc zakwalifikować określone oznaczenie jako znak towarowy  
w rozumieniu Prawa własności przemysłowej, muszą zostać spełnione 
wszystkie wyżej opisane przesłanki. Wyłącznie w takiej sytuacji może zostać 
udzielone prawo ochronne na znak towarowy. M. Ziółkowski podkreśla, iż  
w orzecznictwie ETS (dzisiaj: TSUE) interpretacja przesłanki przedstawial-
ności jest niejednolita i niespójna, zwłaszcza wobec znaków towarowych  
w postaci kolorów, dźwięków czy zapachów. M. Ziółkowski zwraca uwagę, iż 
w pewnych przypadkach nastąpiła liberalizacja wymogów, które musi spełnić 
oznaczenie, ażeby mogło skorzystać z ochrony prawnej, z drugiej jednak stro-
ny stosunek organów do realizacji tych przesłanek przez konkretne oznaczenie 
jest nadal restrykcyjne. Pierwsze z nich, tj. liberalne podejście realizuje się 
przede wszystkim w otwartym katalogu form przedstawialności znaków towa-
rowych, jaki pozostawił przedsiębiorcom ustawodawca. Tytułem przykładu- 
wracając do rozważań na temat znaków towarowych w postaci dźwięku- które 
często są przedstawiane w postaci zapisu nutowego, autor ten podkreśla, iż 
zapis nutowy nie jest znany powszechnie, a muzyka nie jest nauką powszech-
nie praktykowaną w społeczeństwie, tj. nie każdy potrafi przeczytać zapis 

40  P. Funka, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym, ZNUJ 
PPWI 2006, s. 26. 
41 J. Mordwiłko- Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, 
s. 100.  
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nutowy. Mimo powyższego, zapis taki jest akceptowany przez właściwe orga-
ny. Z drugiej strony, przy rejestracji oznaczeń zapachowych lub smakowych, 
przedsiębiorcy często przedkładają wzór chemiczny substancji, które są reje-
strowane jako znaki towarowe, a organy odmawiają rejestracji takiego zna-
ku towarowego z uwagi na brak przystępności i powszechnej zrozumiałości42.  
M. Ziółkowski słusznie zwraca uwagę na dowolność w interpretacji powyż-
szych przesłanek (co do niektórych występuje restrykcyjne podejście organów, 
a co do innych o wiele liberalniejsze), czego dowodem jest odmowa rejestracji 
znaków smakowych lub zapachowych przy przedstawieniu wzoru chemiczne-
go tych substancji. Z drugiej strony, J. Mordwiłko- Osajda przedstawia ar-
gumentację, która pojawiła się w orzecznictwie dotyczącym prób rejestracji 
znaków zapachowych, tj. „graficzne przedstawienie znaku zapachowego pod 
postacią wzoru chemicznego odnosi się nie do samego zapachu, lecz do sub-
stancji, która taki zapach wytwarza. Ten argument nie był brany pod uwagę 
przy ocenie znaków muzycznych, gdzie akceptowany był zapis nutowy, który 
jest zapisem utwór muzycznego, nie zaś dźwięku, jaki można uzyskać podczas 
wykonania danego utworu43”.

Rejestracja znaku towarowego. Ogólna analiza

Z racji, iż przedmiotem niniejszych rozważań jest rejestracja tzw. „koro-
nawirusowych znaków towarowych” nie sposób pominąć ogólnych rozważań 
na temat rejestracji znaków towarowych. Warto wspomnieć, iż nie tylko znaki 
zarejestrowane są chronione prawami bezwzględnie obowiązującymi, bowiem 
wyróżnia się dodatkowo kategorię tzw. znaków powszechnie znanych, inaczej 
też zwanych notoryjnymi. Konieczność zapewnienia ochrony takim znakom 
towarowym na terenie Polski wynika z zobowiązań Konwencji Paryskiej44  
(art. 6 bis KPar). Mimo narzucenia takiego obowiązku Konwencja Paryska nie 
definiuje znaku powszechnie znanego. Również polska ustawa Prawo własno-
ści przemysłowej nie dostarcza takiej definicji. W takiej sytuacji należy sięgnąć 
po orzecznictwo oraz poglądy doktryny. „W polskiej nauce prawa ugruntował 
się pogląd, zgodnie z którym o kwalifikacji znaku towarowego jako powszech-
nie znanego decyduje stopień jego znajomości w kręgu nabywców, dla których 

42 M. Ziółkowski, Przedstawialność…, s. 90-91.
43 J. Mordwiłko- Osajda, op. cit., s. 116-119. 
44  Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemy-
słowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 
roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku, Dz.U.1932.2.8.
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przeznaczony jest towar lub usługa z danym znakiem”45. Z kolei S. Ragavan 
zwraca uwagę, że „znaki powszechnie znane to takie, które są sławne w da-
nym kraju i cieszą się reputacją lub sławą, która rozprzestrzenia się na inne 
kraje. Umowy międzynarodowe nie tylko nakazują transgraniczne uznawa-
nie słynnych znaków towarowych, przyznanie takiego uznania może również 
stworzyć wzajemność, która jest ważną koncepcją prawa międzynarodowego, 
która zachęca kraje do odwzajemniania przywilejów, które są podobne tylko 
do tych, które przyznaje drugie państwo46”. Powszechna znajomość musi wy-
stępować na całym terytorium Polski, nie może się ograniczać przykładowo 
do kilku dużych miast. Posiadający prawo do znaku powszechnie znanego 
jeszcze do niedawna musiał używać tego znaku na terytorium Polski, bowiem 
źródłem powszechnej znajomości znaku było przede wszystkim jego stosowa-
nie na całym terytorium państwa. Stanowisko doktryny w tej kwestii ulega 
zmianom i dopuszcza się możliwość, gdy na skutek prowadzenia transgranicz-
nego marketingu, znak towarowy jest znany w Polsce, mimo iż nie jest uży-
wany na jej terenie47. Problematycznym jest określenie momentu, w którym 
powstaje prawo ochronne na znak towarowy, bowiem następuje to z chwilą 
osiągniecia cechy notoryjności, czyli powszechnej znajomości. Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r. stwierdził, iż mimo póź-
niejszej rejestracji znaku towarowego, nie traci on cechy notoryjności48.

Prawo ochronne na znak towarowy w Polsce jest udzielane przez Urząd 
Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo ochronne na znak towarowy nale-
ży odróżnić od pojęcia praw dotyczących znaków towarowych, które jest po-
jęciem szerszym i bardziej złożonym aniżeli termin „prawo ochronne na znak 
towarowy”. Na pojęcie „prawo dotyczące znaków towarowych” składa się pra-
wo ochronne na znak towarowy, prawo do znaku powszechnie znanego oraz 
prawo ze zgłoszenia znaku towarowego. Ostatnie z nich jest uprawnieniem 
wyłącznie czasowym, tj. od chwili zgłoszenia znaku towarowego, celem jego 
zarejestrowania do momentu nabycia prawa ochronnego na znak towarowy. 
Jest ono zaliczane w nauce prawa cywilnego do ekspektatyw49.

Przechodząc do rozważań na temat rejestracji znaków towarowych, 
należy podkreślić, iż istnieje kilka sposobów rejestracji znaku towarowego,  
tj. znaki towarowe mogą zostać zarejestrowane celem osiągnięcia ochrony 

45  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 461. 
46 S. Ragavan, A Case Against the Use Doctrine in Trademark Law, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3454988 [dostęp: 07.03.2021].
47  U. Promińska, [w:] Adamczak, Szewc, Konwencja paryska, s. 201. 
48  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2011 r., II GSK 746/10, Legalis.
49  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 382-383.
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tylko na terytorium Polski lub na terytorium całej Unii Europejskiej (wtedy 
nie trzeba dodatkowo rejestrować na Polskę) bądź na skutek tzw. procedu-
ry międzynarodowej- wtedy ochrona na znak towarowy będzie obowiązywać  
w kraju trzecim tj. pozaunijnym (w zależności, na który kraj znak towarowy 
zostanie zarejestrowany). W pierwszym przypadku, rejestracji należy dokonać 
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, w drugim przypadku- reje-
stracja odbywa się przez EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności In-
telektualnej), trzeci sposób rejestracji następuje przez Biuro Międzynarodowe 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej50.

Zarejestrowany znak towarowy korzysta z ochrony wyłącznie w stosunku 
do zgłoszonych towarów lub usług, przykładowo znak towarowy na odzież nie 
będzie obejmować produktów spożywczych. To, na jakie towary czy usługi 
zostanie zarejestrowany znak towarowy, zależy wyłącznie od przedsiębiorców- 
przy rejestracji znaku towarowego należy wybrać odpowiednie klasy według 
Klasyfikacji Nicejskiej51. W obrębie Klasyfikacji Nicejskiej wyróżnia się 34 kla-
sy towarowe i 11 klas usługowych. Łącznie 45 klas, w obrębie których zakwa-
lifikowane zostały konkretne usługi lub towary52. Rejestrując znak towarowy 
należy wybrać odpowiednie klasy Klasyfikacji Nicejskiej, tzn. należy wybrać 
towary lub usługi, w stosunku do których ma obowiązywać znak towarowy. 
Ważnym jest, ażeby dokonać wyboru odpowiednich klasyfikacji. Po pierwsze, 
przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę fakt, czy w przeciągu dekady zamie-
rzają poszerzyć przedmiot działalności w ten sposób, że będą świadczyć dodat-
kowe usługi lub oferować nowe towary. Zaznaczenie wszystkich klas Klasy-
fikacji Nicejskiej z tzw. „ostrożności” nie jest dobrym rozwiązaniem, przede 
wszystkim dlatego, że za każdą dodatkową klasę w Klasyfikacji Nicejskiej na-
leży uiścić dodatkową opłatę, a ponadto ochrona nieużywanego znaku towa-
rowego może zostać utracona (obowiązuje zasada, zgodnie z którą ze znaku 
towarowego trzeba korzystać)53.

50  Ibidem, s. 364-365. 
51  Klasyfikacja Nicejska to klasyfikacja koordynowana przez Światową Organizację Własności 
Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków to-
warowych. Stosowana przez Strony Porozumienia nicejskiego z 15 czerwca 1957 r., w tym rów-
nież przez Polskę, https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_nicejska, [dostęp: 16.03.2021].
52  Klasyfikacja nicejska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_nicejska, dostęp: 
12.01.2021 r.
53  Setlak M., Co to jest klasyfikacja towarów i usług?, https://zastrzezone.pl/co-to-jest-klasyfika 
cja-towarow-i-uslug/, [dostęp: 16.03.2021]. 
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Znaki towarowe Unii Europejskiej

Oprócz regulacji na gruncie polskiej ustawy koniecznym z uwagi na 
problematykę niniejszego artykułu jest omówienie międzynarodowego znaku 
towarowego, jak również unijnego znaku towarowego, ponieważ „koronawi-
rusowe znaki towarowe” są nie tylko rejestrowane z myślą o ochronie na tere-
nie Polski, ale również w innych częściach świata. Znak towarowy jest jedną  
z niewielu konstrukcji prawnych, w przypadku których zasady rejestracji zo-
stały ujednolicone w większości państw świata i rzeczywiście przedsiębiorcy 
mogą korzystać z dobrodziejstwa zastrzeżenia znaku towarowego w różnych 
krajach świata (w zależności od woli wnioskodawcy wyrażonej w zgłoszeniu 
znaku towarowego do rejestracji). Wraz z postępem globalizacji i rozwoju 
przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej, niezbędnym stało się 
zapewnienie im bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, tym samym ochrony 
przed bezprawnym używaniem oznaczeń, na których popularyzację przedsię-
biorstwa przeznaczają często duże środki finansowe54. 

R. Skubisz podkreśla, iż główną przyczyną wykształcenia się trzech sys-
temów ochrony znaków towarowych tj. krajowego, unijnego oraz między-
narodowego był rozwój handlu międzynarodowego, a tym samym wzrost 
znaczenia znaków towarowych. W jego ocenie znaki towarowe mają szcze-
gólne znaczenie nie tylko z uwagi na ochronę polityki marketingowej przed-
siębiorstw, ale również z uwagi na funkcję informacyjną wobec społeczeństwa, 
tj. znaki towarowe przekazują konsumentom informacje na temat towaru lub 
usługi, w tym na temat ich pochodzenia55. 

Rozpoczynając rozważania nad unijnym systemem ochrony znaków 
towarowych, należy  mieć na względzie różnice w nomenklaturze pomię-
dzy stwierdzeniami: europejskie prawo znaków towarowych, unijne prawo 
znaków towarowych oraz wspólnotowe prawo znaków towarowych. Euro-
pejskie prawo znaków towarowych to regulacje wynikające nie tylko z do-
robku Unii Europejskiej, ale również innych organizacji międzynarodowych  
o zasięgu europejskim, niektórzy przedstawiciele doktryny uważają nawet,  
iż w ramach tej nomenklatury mieści się ustawodawstwo krajowe wszyst-
kich państw Europy. Unijne prawo znaków towarowych to dorobek prawny 
Unii Europejskiej, obejmujący dawniej wyodrębnione trzy filary Unii Euro-
pejskiej, z kolei prawo wspólnotowe oznacza wyłącznie prawo unormowane 

54 P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 472.
55  R. Skubisz (red.), Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019, s. 1-3.
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ówczesnym I filarem Unii Europejskiej56. Z kolei P. Kostański oraz Ł. Żele-
chowski zwracają uwagę, iż termin „znak wspólnotowy” został zastąpiony ter-
minem znak towarowy Unii Europejskiej lub unijny znak towarowy, a zmiana 
nastąpiła na skutek zakończenia bytu Wspólnoty Europejskiej. 

Przedmiotem niniejszych rozważań będzie prawo unijne znaków towa-
rowych. Harmonizacja przepisów unijnych, dotyczących ochrony znaków to-
warowych, w tym zapewnienie jednej, wspólnej procedury rejestracji znaku 
towarowego, została wprowadzona celem zapewnienia swobody przepływu 
towarów na rynku wewnętrznym57.

Ochrona unijnych znaków towarowych charakteryzuje się jednolitością  
i autonomią względem systemów ochrony w państwach członkowskich,  
a także zasadą koegzystencji unijnych i krajowych znaków towarowych. Za-
sada jednolitości wyraża się w obowiązywaniu ochrony na znak towarowy na 
terenie całej Unii Europejskiej, nie można ograniczyć stosowania tego prawa 
do terytorium jedynie niektórych państw członkowskich. Podobnie, przedłu-
żanie ochrony na kolejne okresy może być dokonane tylko w stosunku do 
całego terytorium Unii Europejskiej. Zasada autonomii może być analizowana 
w dwóch wymiarach. Po pierwsze, oznacza ona niezależność przepisów unij-
nych od regulacji poszczególnych państw, po drugie oznacza samodzielność 
regulacji unijnej i samowystarczalność, tj. regulacja unijna nie korzysta z roz-
wiązań prawnych poszczególnych państw. Zasada ta nie ma charakteru abso-
lutnego, bowiem istnieją wyjątki, kiedy to prawo unijne korzysta z rozwiązań 
oferowanych przez regulacje poszczególnych państw członkowskich. Zasada 
koegzystencji sprowadza się z kolei do pozostawania w mocy regulacji krajo-
wych państw członkowskich, mimo istnienia unijnych przepisów. Systemy te 
funkcjonują obok siebie i uzupełniają się58. 

Organem właściwym do rejestracji unijnych znaków towarowych jest 
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wnioski są 
składane bezpośrednio do ww. organu, co stanowi różnicę w stosunku do mię-
dzynarodowych znaków towarowych. Organ ten bada wniosek pod względem 
formalnym, analizuje bezwzględne przeszkody rejestracji oraz wykaz towarów 
i usług. Kolejno następuje publikacja zgłoszenia w Biuletynie Znaków Towa-
rowych Unii Europejskiej. W terminie 3 miesięcy od dnia publikacji może 
zostać wniesiony sprzeciw wobec zgłoszenia. Jeśli sprzeciw zostanie wniesiony 

56  M. Załucki, Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 
2009, s. 13.
57  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 472-473. 
58  Ibidem, s. 473- 476.
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poprawnie, Urząd bada zgłoszenie ponownie pod względem tzw. względ-
nych przeszkód rejestracji. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony, następuje 
rejestracja unijnego znaku towarowego. Procedura ta ma wiele elementów 
wspólnych z niżej opisaną procedurą rejestracji międzynarodowych znaków 
towarowych59. 

Międzynarodowe znaki towarowe

Podejmując rozważania na temat międzynarodowych znaków towa-
rowych, należy rozpocząć od wskazania aktów prawnych, które regulują tę 
problematykę. Są to: Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji 
znaków sporządzone w Madrycie dnia 14 kwietnia 1891 r.60 (w Polsce stosuje 
się je od 18 marca 1991 r.- w dalszej części pracy zwane „Porozumienie”) 
oraz Protokół dotyczący Porozumienia madryckiego o międzynarodowej re-
jestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r.61 (w Polsce stosuje się go od dnia  
4 marca 1997 r.- w dalszej części pracy zwany „Protokół”)62, składające się na 
tzw. System Madrycki.

Rejestracja polega na zgłoszeniu znaku towarowego w Biurze Między-
narodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Ge-
newie (zwane w dalszej części pracy, jako „Biuro Międzynarodowe”). W po-
wyższym zgłoszeniu należy wymienić listę państw, w których ochrona prawna 
znaku towarowego ma obowiązywać (tj. sygnatariuszy Porozumienia lub Pro-
tokołu). Istota rejestracji w świetle przepisów Protokołu i Porozumienia jest 
zbliżona. Podstawą rejestracji międzynarodowej opartej na podstawie Poro-
zumienia jest rejestracja krajowa. Jest ona udzielana w państwie pochodzenia, 
które jest stroną Porozumienia. Z kolei podstawą rejestracji międzynarodowej 
opartej na Protokole jest zgłoszenie krajowe. Zgłoszenie krajowe dokonuje 
się w państwie pochodzenia, które jest stroną z kolei Protokołu, a nie 
Porozumienia. A zatem dokonując rejestracji międzynarodowego znaku towa-
rowego należy najpierw dokonać rejestracji krajowej lub zgłoszenia krajowego, 

59  Ibidem, s. 476.
60  Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 
r. zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r.,  
w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerw-
ca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r., 
Dz.U.1993.116.514.
61  Protokół do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzo-
ny w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r., Dz.U.2003.13.129. 
62  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 466- 467.
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tj. w państwie pochodzenia63. Porównując do rejestracji unijnej, rejestrując 
unijny znak towarowy nie jest uprednio wymagane ani rejestracja krajowa, ani 
zgłoszenie krajowe. Rejestrując unijny znak towarowy, nie trzeba dokonywać 
rejestracji krajowej, bowiem rejestracja unijna obejmuje automatycznie reje-
strację krajową, w odróżnieniu do rejestracji międzynarodowej. Rejestracja 
międzynarodowa przypomina niejako rozszerzenie ochrony poza istniejącą już 
rejestrację lub zgłoszenie krajowe na inne terytoria państw. W przypadku gdy 
rejestracja lub zgłoszenie krajowe (czasem zwane również jako „podstawowe”) 
stanowiące podstawę rejestracji międzynarodowej, okaże się wadliwe, a znak 
nie będzie korzystał z ochrony prawnej w państwie pochodzenia, to rejestracja 
międzynarodowa będzie możliwa. Musi to jednak mieć miejsce w ciągu 5 lat 
od rejestracji znaku międzynarodowego. Taka sytuacja może nastąpić przykła-
dowo na skutek unieważnienia znaku towarowego w państwie pochodzenia 
lub jego wygaśnięcia. Z kolei po upływie 5 lat od rejestracji międzynarodowej, 
ochrona międzynarodowego znaku towarowego jest niezależna od odpadnię-
cia ochrony w państwie pochodzenia, a ochrona wynikającą z rejestracji mię-
dzynarodowej nie może być ograniczana z tego powodu64. 

Czym zatem jest państwo pochodzenia? Definicję legalną dostarczają: re-
gulacja Porozumienia i przepisy Protokołu. Definicje legalne w świetle powyż-
szych aktów prawnych są bardzo podobne, jednakże wyrażają również różnicę,  
o której należy pamiętać. Zgodnie z Porozumieniem, państwo pochodzenia to 
kraj będący sygnatariuszem Porozumienia, a także kraj, w którym zgłaszający 
posiada rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe. 
W przypadku gdy zgłaszający nie posiada przedsiębiorstwa, które spełniałoby 
ww. przesłanki w jakimkolwiek państwie będącym stroną Porozumienia, pań-
stwo pochodzenia rozumie się jako kraj zamieszkania lub siedziby (państwo 
to musi jednak być stroną Porozumienia). Gdy nie sposób określić państwa 
pochodzenia na podstawie powyższych kryteriów,  za państwo pochodzenia 
uważa się takie państwo- sygnatariusza Porozumienia, w którym zgłaszający 
posiada obywatelstwo65. W doktrynie podkreśla się kaskadowość powyższego 
wyliczenia, tzn., ażeby móc wziąć pod uwagę drugie kryterium definicyjne, 
pierwszy warunek nie może znaleźć zastosowania w rzeczywistości (tj. nie moż-
na dowolnie wybrać kryterium i w świetle niego określić państwo pochodzenia, 
bowiem istnieją ścisłe i restrykcyjne wyznaczniki). Przepisy Protokołu pojmują 
pojęcie państwa pochodzenia według takich samych kryteriów, jak regulacje 

63  Ibidem, s. 467.
64  Ibidem, s. 471.
65  Art. 3 ust. 1 Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków.
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Porozumienia, wymienione powyżej, wyjątkiem jest fakt, iż w przypadku 
Protokołu nie obowiązuje kaskadowe uszeregowanie reguł uznawania kraju 
za państwo pochodzenia, tj. istnieje możliwość swobodnego wyboru kryte-
rium, spośród trzech wyżej wymienionych, zgodnie z którym zostanie usta-
lone państwo pochodzenia66. Przykładowo, zgodnie z regulacjami Protokołu 
za państwo pochodzenia można uznać bez problemu kraj zamieszkania lub 
siedziby, będący stroną Protokołu, z kolei zgodnie z przepisami Porozumienia 
za państwo pochodzenia będzie mogło zostać uznane państwo zamieszkania 
lub siedziby pod warunkiem, że pierwsze kryterium z ww. wyliczenia, tj. kraj 
będący sygnatariuszem Porozumienia, a także kraj, w którym zgłaszający po-
siada rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, nie 
będzie miało zastosowania. Zatem, podstawą definicji państwa pochodzenia 
są te same kryteria, z tym, że w przypadku Protokołu i Porozumienia istnieją 
odmienne reguły ich zastosowania67. 

W praktyce może wystąpić sytuacja, iż państwo pochodzenia, jak rów-
nież państwo wyznaczone we wniosku jako to, na terenie którego ma obo-
wiązywać ochrona znaku towarowego będą stronami Protokołu jak również  
Porozumienia. W takiej sytuacji należy stosować przepisy Protokołu, zgodnie 
z którym, w przeciwieństwie do Porozumienia, nie występuje rygor kaskado-
wości reguł pojmowania państwa pochodzenia, a rejestrujący ma tym samym 
większą swobodę w uznaniu konkretnego państwa za kraj pochodzenia. Ak-
tualnie wszyscy sygnatariusze Porozumienia są również stronami Protokołu68. 

Wniosek o rejestrację międzynarodową znaku towarowego składa się za 
pośrednictwem krajowego urzędu właściwego do rejestracji znaków towaro-
wych w państwie pochodzenia, przykładowo w Polsce jest to Urząd Paten-
towy Rzeczpospolitej Polskiej. Krajowy urząd następnie przekazuje wniosek 
do Biura Międzynarodowego. Biuro Międzynarodowe bada wniosek pod 
względem formalnym, a jeśli ten spełnia wymagania, znak towarowy zostaje 
zarejestrowany i zostaje mu nadany specjalny numer rejestracyjny. Następ-
nie Biuro Międzynarodowe notyfikuje państwom wyznaczonym rejestrację 
znaku towarowego. Warto podkreślić, iż odpowiedni organ państwa wyzna-
czonego może odmówić zapewnienia ochrony znaku towarowego o charak-
terze międzynarodowym, jeśli wystąpią przeszkody prawne, zgodnie z regu-
lacją wewnętrzną państwa wyznaczonego. Przykładowo, w przypadku Polski, 
sytuacja przedstawia się w następujący sposób. Biuro Międzynarodowe po 

66  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., s. 467-468.
67 Ibidem, s. 468.
68  Ibidem, s. 468. 
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otrzymaniu wniosku o rejestrację znaku towarowego, przekazuje informacje 
do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłocznie publiku-
je wniosek w Biuletynie Urzędu Patentowego. Urząd Patentowy RP z urzędu 
bada tzw. bezwzględne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak 
na terytorium Polski. Ponadto, w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia  
w Biuletynie można składać sprzeciw (na skutek złożonego sprzeciwu, Urząd 
Patentowy RP bada względne przeszkody do udzielenia prawa ochronnego 
na znak towarowy). Mogą to uczynić jedynie: uprawniony do wcześniejszego 
znaku towarowego oraz uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub 
majątkowego. Jeśli nie zostanie wniesiony sprzeciw, ani też Urząd nie stwierdzi 
przeszkód do nadania ochrony, organ ten wydaje decyzję o uznaniu ochrony 
na znak towarowy, którą następnie kieruje się do Biura Międzynarodowego. 
Jak można zauważyć, państwo wyznaczone we wniosku o rejestrację ma moż-
liwość decydowania o nadaniu ochrony oznaczeniu wnioskodawcy i zajmuje 
czynną pozycję w procesie wydawania decyzji w tym przedmiocie. Rejestra-
cja międzynarodowa stanowi ekwiwalent zgłoszenia krajowego (nie rejestra-
cji krajowej). Ekwiwalent rejestracji krajowej następuje dopiero, gdy państwo 
wyznaczone uzna ochronę przykładowo tak,  jak to czyni Urząd Patentowy 
RP w postaci decyzji. Na terytorium danego państwa wszystkie znaki towa-
rowe, bez względu czy z wykorzystaniem rejestracji międzynarodowej, unij-
nej czy krajowej, podlegają takiemu samemu zakresowi ochrony69. Kwestię 
międzynarodowej rejestracji można podsumować słowami P. Kostańskiego  
i Ł. Żelechowskiego, tj. „rejestracja międzynarodowa nie tworzy więc jedno-
litego tytułu prawnego. Rozpada się ona na poszczególne „części” w każdym 
z wyznaczonych państw, zaś każda z tych części podlega prawu państwa wy-
znaczonego. Oznacza to, że w każdym z państw wyznaczonych we wniosku  
o rejestrację międzynarodową, znaki międzynarodowe podlegają takim samym 
zasadom, jak krajowe prawa do znaków towarowych, zarejestrowanych w tych 
państwach w zakresie kwestii takich jak: materialnoprawne przesłanki i prze-
szkody ochrony znaku towarowego, przesłanki unieważnienia ochrony znaku  
i jej wygaśnięcia, treść prawa do znaku międzynarodowego w tym państwie 
oraz środki jego ochrony oraz kwestie prawa do znaku międzynarodowego 
jako przedmiotu majątkowego”70.

69  Ibidem, s. 468- 471. 
70  Ibidem, s. 471.
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Pandemia Covid-19 a znak towarowy

Mimo kryzysu gospodarczego, widocznego w większości sektorów go-
spodarki, w tym obniżenie popytu na towary i usługi, a także wprowadzenie 
licznych ograniczeń swobody działalności gospodarczej, które mają miejsce 
podczas pandemii Covid-19, kreatywność przedsiębiorców wciąż nie ustępuje. 
Niektórzy z nich, inspirując się pandemią Covid-19, zgłaszają wnioski o reje-
strację znaku towarowego nazwą nawiązującego do pandemii koronawirusa.

Już od roku, tj. od końca I kwartału 2020 r., przedsiębiorcy zgłaszają do re-
jestracji znaki towarowe nawiązujące nazwą do pandemii Covid-19, używając 
nazw między innymi takich jak: „corona”, „covid”, „quarantine”, „anti covid”. 
Powyższe zjawisko jest widocznie nie tylko w Polsce, ale również na całym świe-
cie. Praktyka przedsiębiorców budzi poważne wątpliwości w ocenie publicznej, 
z uwagi na fakt, iż aktualna pandemia powszechnie jest kojarzona negatywnie. 
Niewątpliwie głównym celem rejestracji znaków towarowych jest ochrona marki,  
a tym samym zdobycie zysku ze sprzedaży określonych towarów i świadczenia 
danych usług. Czy jednak „koronawirusowe znaki towarowe” będą zachęcały 
konsumentów do nabywania towarów, na których będą widniały oznaczenia, 
które jednoznacznie kojarzone będą przez nich nie z określonym towarem,  
a z pandemią Covid-19? W niniejszym rozdziale zostaną ukazane argumenty 
z doktryny na temat rejestracji takich znaków towarowych, następnie zostaną 
przedstawione przykłady „koronawirusowych znaków towarowych”, które zo-
stały zgłoszone do rejestracji, a także te, które otrzymały już ochronę.

Przedstawiciele praktyki prawniczej już na początku pandemii poddawali 
w wątpliwość możliwość rejestracji „koronawirusowych znaków towarowych” 
i jednocześnie wskazywali, iż możliwość takiej rejestracji zależy od tego, czy 
nazwa wystarczająco pozwala na odróżnienie znaku towarowego oraz czy nie 
ma ona charakteru opisującego dany towar. Oznacza to, iż zgłoszenie znaku 
towarowego na środki medyczne, nawiązujące nazwą do koronawirusa, może 
zostać uznane za znak opisujący towar, jego przeznaczenie i zastosowanie - 
taki znak towarowy może nie zostać uznany za wystarczająco odróżniający, 
a zatem nie może zostać zarejestrowany, bowiem mogłoby to spowodować 
monopolizację takiego oznaczenia, co jest niedopuszczalne. Tym niemniej, 
rejestracja takiego znaku towarowego na całkiem inny towar (niepowiązany  
z medycznym przeznaczeniem, tak, ażeby uniknąć opisującego charak-
teru) pozwoli uniknąć zarzutu opisu tego towaru. Ponadto, pojawia się 
kwestia zgodności znaku towarowego z dobrymi obyczajami oraz porząd-
kiem publicznym. Pozostaje wiele niejasności, czy określenie „corona” lub 
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„koronawirus” odnośnie do (przykładowo) urządzeń, odzieży czy artykułów 
spożywczych będzie zgodne z dobrymi obyczajami. Przedstawiciele zawo-
dów prawniczych podkreślają, że tę kwestię należy rozpatrywać odrębnie  
w indywidualnych przypadkach71. Jednakże, nie sposób nie mieć na względzie 
faktu, iż pandemia Covid-19 posiada negatywne konotacje na całym świecie, 
kojarzy się powszechnie z bólem i cierpieniem, stąd takie oznaczenie może zo-
stać uznane za sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami72. 
Zgodnie z art. 129 [1] ust. 1 pkt 7 Prawa własności przemysłowej nie udziela 
się praw ochronnych na takie oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem 
publicznym lub z dobrymi obyczajami. Taką samą zasadę wyraża również art. 
4 ust. 1 dyrektywy, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw człon-
kowskich, odnoszących się do znaków towarowych. Sprzeczność z porządkiem 
publicznym należy rozumieć głównie jako sprzeczność z literą prawa. Dobre 
obyczaje to klauzula generalna, rozumiana jako wartości powszechnie akcep-
towane przez społeczeństwo, wartości etyczne i moralne (znaczenie w świetle 
Prawa własności przemysłowej, bowiem pojęcie to występuje w wielu aktach 
prawnych). Sprzeczność z dobrymi obyczajami odnosi się najczęściej do ozna-
czeń zawierających wulgaryzmy, jednakże nie zawsze tak jest73. Podczas oceny, 
czy konkretne oznaczenie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, należy wziąć 
pod uwagę, w jaki sposób rozsądna osoba cechująca się średnim poziomem 
wrażliwości i tolerancji widzi dane oznaczenie, a ponadto należy zweryfikować, 
czy takie oznaczenie realnie byłoby uważane przez konkretny krąg odbiorców 
za sprzeczne z fundamentalnymi wartościami etycznymi74. Powyższe również 
może okazać się problematyczne przy rejestracji takiego znaku towarowego, 
bowiem prawdopodobnym jest uznanie za sprzeczne z zasadami etycznymi 
i moralnymi oznaczenia, nawiązującego nazwą do okresu znamionowanego 
przez ograniczenia, izolację oraz wszechobecne cierpienie.  

Niektórzy przedsiębiorcy podejmują starania, ażeby zgłaszane do reje-
stracji przez nich znaki towarowe stały się bardziej odróżnialne, przykładowo 
poprzez tworzenie znaków słowno- graficznych. Charakterystyczna grafika 
ma odróżniać określone oznaczenie od innych. Jednakże ochrona w takim 

71  D. Rzążewska, Nazwa wirusa jako znak towarowy, https://kancelarierp.pl/nazwa-wirusa-jako 
-znak-towarowy/, [dostęp: 12.01.2021]. 

72 A. Sołyga-Żurek, A. Rytel, N. Jankowska, Ochrona własności intelektualnej, a epidemia ko-
ronawirusa, Koronawirus a prawo. Jarzyński W., Gołębiewska K. (red.), Warszawa 2020 r.;  
https://www.ozogtomczykowski.pl/filemanager/userfiles/pliki_do_pobrania/Koronowirusra-
port.pdf, [dostęp: 13.12.2020].
73  P. Kostański, Ł. Żelechowski, op. cit., 344-345.
74  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27.02.2020, C- 240/18 P, Dz.U.UE.C.2020/161/6.
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przypadku zostanie przyznana wyłącznie na oznaczenie, które składa się jed-
nocześnie ze słowa, jak również grafiki. Ochrona nie będzie obowiązywała 
osobno na grafikę oraz osobno na nazwę. Dlatego mimo iż istnieją możliwości 
rejestracji takiego znaku towarowego, to trzeba mieć na uwadze, że nie zapew-
ni on ochrony na samą nazwę, nawiązującą do pandemii Covid-19, np. covid, 
corona, czy koronawirus, ale także na grafikę, bowiem taki rodzaj oznaczenia 
jest uważany za całość75. 

Ponadto, w literaturze wskazuje się na podobny przypadek prawny,  
tj. zamiar rejestracji „koronawirusowego znaku towarowego”, który miał już 
miejsce w 2003 r. podczas ówczesnej epidemii SARS. Wówczas został zło-
żony wniosek celem zarejestrowania znaku towarowego „DETECT-SARS” 
dla towarów objętych 5. klasą według Klasyfikacji Nicejskiej (środki diagno-
styczne dla użytku medycznego). Wniosek złożono do EUIPO (Urzędu Unii 
Europejskiej ds. Własności Intelektualnej). Wniosek nie został uwzględniony,  
a znak towarowy nie otrzymał ochrony prawnej. Ww. organ tłumaczył po-
wyższe rozstrzygnięcie brakiem charakteru odróżniającego oraz opisowością 
znaku towarowego76. Czy nadal taka rejestracja będzie niemożliwa?

Jak zatem oceniać starania przedsiębiorców, zarówno polskich, jak rów-
nież zagranicznych, którzy zgłaszają do rejestracji „koronawirusowe znaki to-
warowe”? Z pewnością jest to przejaw twórczej aktywności przedsiębiorców 
w trudnym okresie kwarantann i zmniejszonego popytu konsumentów na 
towary lub usługi i jak najbardziej jest on godny uznania. Powstaje jednak 
pytanie- czy kreatywność przedsiębiorców nie powinna doznawać ograniczeń, 
zwłaszcza gdy przeciwstawiają się jej dobre obyczaje, w szczególności w świe-
tle aktualnej pandemii? W opinii autora niniejszych rozważań, wyobrażenia 
społeczeństwa o pandemii nie są pozytywne i nie będą, a „koronawirusowe 
znaki towarowe” mimo otrzymania ochrony prawnej, najprawdopodobniej  
nie  spotkają się z pozytywną reakcją społeczeństwa. Konsekwencją powyższe-
go będzie fakt, iż konsumenci nie będą wybierać towarów i usług, na których 
będą widniały covidowe oznaczenia, powszechnie kojarzące się z okresem izo-
lacji, ograniczeniami, czy nawet więcej- chorobą i śmiercią. Przedsiębiorcy 
zapewne mają nadzieję, iż takie oznaczenia będą szokowały społeczeństwo  
i wzbudzały kontrowersje, a tym samym również zainteresowanie i popyt. 

75  D. Rzążewska, op. cit., [dostęp: 12.01.2021]. 
76 J. Jankowska, Koronawirus jako znak towarowy? https://www.filipiakbabicz.com/nowe-me 
dia-i-technologie/2020/03/18/1345/, [dostęp: 12.01.2021]. 
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Poniżej kilka przykładów znaków towarowych, nawiązujących nazwą do 
wirusa lub pandemii, które zostały już zarejestrowane (ich nazwy, w tym nu-
mery zgłoszeń):

1. „ACK ANTI COVID KIT” (numer zgłoszenia: 018226886), data 
zgłoszenia: 17.04.2020 r., z kolei zarejestrowano znak dnia: 15.10.2020 r.  
i dotyczy klasy 5. (m. in. produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki 
sanitarne do celów medycznych), 10. (m. in. aparatura i instrumenty chirur-
giczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne), oraz 35. (m. in. reklama; 
zarządzanie w działalności gospodarczej) Klasyfikacji Nicejskiej77. 

2. „COVID Manager” (numer zgłoszenia: 018230081), data zgło-
szenia: 26.04.2020 r., z kolei data zarejestrowania znaku to: 15.10.2020 r.  
w zakresie klas: 9 (głównie urządzenia i przyrządy), 10., 38. (telekomunikacja), 
39. (transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży), 
oraz 42. (głównie badania oraz usługi, – naukowe i techniczne) Klasyfikacji 
Nicejskiej78.

3. „COCOVID” (numer zgłoszenia: 018217130), data zgłoszenia dnia: 
28.03.2020 r., z kolei zarejestrowano znak dnia: 08.10.2020 r., dotyczący kla-
sy 9. Klasyfikacji Nicejskiej79. 

4. „COVIDENCE19” (numer zgłoszenia: 018225555), data zgłoszenia: 
14.04.2020 r., data rejestracji: 17.10.2020 r. w zakresie klas: 5. i 10. Klasyfika-
cji Nicejskiej80. 

5. „KITCHEN QUARANTINE” (numer zgłoszenia: 018215104) data 
zgłoszenia: 25.03.2020 r., z kolei zarejestrowano znak dnia: 28.08.2020 r.  
w zakresie klas: 29. (głównie: mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne), 
30. (m. in. kawa, herbata, kakao i nienaturalna kawa), 32. (m. in. piwo; wody 
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe), 41. (m. in. nauczanie; 
kształcenie; rozrywka), 43. (usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczaso-
we zakwaterowanie) Klasyfikacji Nicejskiej81. 

6. „Quarantine Liquor- Karanteeni Viina-Karantän Brännvin” (numer 
zgłoszenia: 018313210), data zgłoszenia: 25/09/2020, z kolei zarejestrowano 
dnia: 13.01.2021, w zakresie: 32. oraz 33. (napoje alkoholowe- z wyjątkiem 
piwa) Klasyfikacji Nicejskiej82.

77  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018226886, [dostęp: 17.03.2021].
78  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018230081, [dostęp: 17.03.2021].
79  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018217130, [dostęp: 17.03.2021].
80  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018225555, [dostęp: 17.03.2021].
81  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018215104,[dostęp: 17.03.2021].
82  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018313210, [dostęp: 17.03.2021].
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7. „PASTA CORONA” (numer zgłoszenia: 018202886), data zgłosze-
nia: 26.02.2020, z kolei zarejestrowano dnia: 10.06.2020, w zakresie klasy 30. 
Klasyfikacji Nicejskiej83. 

Nadal, tj. na dzień sporządzania niniejszego opracowania, na rejestra-
cję oczekują niżej wymienione oznaczenia. Zgłoszenia tych znaków towaro-
wych zostały przyjęte przez odpowiedni urząd do spraw rejestracji znaków 
towarowych, a wnioski spełniają początkowe, niezbędne wymogi do dalszego 
badania: 

1. „vDetect COVID-19” (numer zgłoszenia: 1563802)- do dnia 
12.04.2021 r. planowo ma się zakończyć okres sprzeciwowy. Zgłoszenie obej-
muje 5. oraz 42. (m. in. badania oraz usługi, – naukowe i techniczne) klasę 
Klasyfikacji Nicejskiej84. 

2. „COVID 19 SENTINEL” (numer zgłoszenia: 1568060)- do dnia 
5.05.2021 r. planowo ma się zakończyć okres sprzeciwowy. Zgłoszenie 
obejmuje 1. (m. in. produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu), 5., 
42., 44. (głównie usługi medyczne; usługi weterynaryjne) klasę Klasyfikacji 
Nicejskiej85. 

3. „SKYCOVID19” (numer zgłoszenia: 1569716)- do dnia 10.05.2021 
r. planowo ma się zakończyć okres sprzeciwowy. Zgłoszenie obejmuje klasę 5. 
Klasyfikacji Nicejskiej86.

Ponadto, w świetle powyższych rozważań, warto mieć na uwadze insty-
tucję unieważnienia znaku towarowego. Wniosek w przedmiocie powyższego 
może zostać złożony w ciągu 5 lat od dnia rejestracji. Zgodnie z art. 164 ust. 1 
Prawa własności przemysłowej „prawo ochronne na znak towarowy może być 
unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione wa-
runki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 
129 [1], art. 136 [1] oraz art. 136 [3], i w przypadku istnienia wcześniejszego 
prawa, o którym mowa w art. 132 [1] ust. 1-3 do spraw rejestracji znaków 
towarowych”87. 

83  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018202886, [dostęp: 17.03.2021].
84  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01563802, [dostęp: 17.03.2021].
85  https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/W01568060, [dostęp: 17.03.2021].
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Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, iż problematyka znaków towarowych, a nawet 
szerzej- własności przemysłowej, jest rozległa. Na potrzeby niniejszego arty-
kułu, zostały naświetlone jedynie te kwestie, które z punktu widzenia „koro-
nawirusowych znaków towarowych” są niezbędne do zrozumienia przedmio-
towej problematyki. W niniejszej pracy autor przeszedł od rozważań ogólnych  
tj. własności intelektualnej i własności przemysłowej, jak również przez regu-
lacje, dotyczące znaku towarowego oraz systemów ochrony prawnej, do „ko-
ronawirusowych znaków towarowych”. Zastosowana systematyka pracy jest 
celowa, ażeby właściwie zrozumieć materię znaków towarowych nazwą nawią-
zujących do pandemii Covid-19. 

W dzisiejszych czasach, w dobie wszechobecnej reklamy, konsumenci  
w  wyborze towarów i usług nie zawsze już kierują się jakością, czy ceną.  
Aktualnie równie konkurencyjnym czynnikiem jest marka i jej znajomość 
wśród społeczeństwa, mówiąc ogólnie- moda na konkretny towar czy usługę. 
Bardzo często, marka sprowadza się właśnie do znaku towarowego, bowiem 
większość międzynarodowych przedsiębiorstw korzysta z ochrony prawnej 
na znaki towarowe nazw swoich towarów, czy nawet całych przedsiębiorstw.  
W ten sposób otrzymują gwarancję, iż żaden inny podmiot nie będzie posłu-
giwał się ich nazwą przedsiębiorstwa czy nazwą flagowych produktów, a zy-
ski ze znaku towarowego będą otrzymywać wyłącznie uprawnieni z tytułu tej 
ochrony. W ocenie autora niniejszych rozważań proces globalizacji i tworzenie 
międzynarodowych przedsiębiorstw, które prowadzą marketing w większości 
państw świata, przyczynił się do ujednolicenia przepisów, regulujących znaki 
towarowe. 

Rejestracja znaków towarowych przez przedsiębiorców ma na celu mak-
symalizację zysków poprzez zapewnienie sobie wyłączności używania okre-
ślonego oznaczenia. Mimo dobrodziejstwa, które jest wynikiem otrzymanej 
ochrony prawnej na znak towarowy, poważne wątpliwości budzi fakt, czy 
konsumenci będą chętni wybierać towary i korzystać z usług opatrzonych 

„koronawirusowym znakiem towarowym”. Obserwując aktualną sytuację i ne-
gatywne emocje, które powodują czasy wszechobecnej izolacji, wydaje się, iż 
cel przedsiębiorców, tj. maksymalizacja zysku z „koronawirusowych znaków 
towarowych” może nie zostać osiągnięty.   
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KAROLINA NAWŁATYNA
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

DOZWOLONY UŻYTEK 
CHRONIONYCH UTWORÓW  

W NAUCZANIU ZDALNYM  
NA PODSTAWIE ART. 27  

USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM  
I PRAWACH POKREWNYCH

Uwagi wstępne

Czas pandemii odmienił niemalże każdą dziedzinę życia społecznego, 
przyniósł także konieczność organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne, e-learning), sta-
wiając przed szkołami i uczelniami wiele nowych wyzwań. Oprócz trudności 
związanych ze zdalną realizacją programów nauczania, monitorowaniem i oce-
nianiem postępów uczących się, uwzględnieniem w pracy zdalnej ich różnych 
potrzeb edukacyjnych oraz spodziewanych problemów technicznych, pojawiła 
się także kwestia zgodnego z prawem korzystania z dostępnych materiałów 
dydaktycznych w pracy z uczniami i studentami.

Nie ulega wątpliwości, że działalność dydaktyczna i naukowa, szerzenie 
wiedzy oraz rozwój nauki niejednokrotnie wymagają korzystania z chronio-
nych utworów. W celu ułatwienia kształcenia i zapewnienia swobody prowa-
dzenia działalności naukowej ustawodawca w przepisie art. 27 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [t.j. Dz.U. 2019 
poz. 1231 ze zm., dalej: pr. aut.] ustanowił licencję na rzecz instytucji, których 
działalność odgrywa szczególnie doniosłą rolę w edukacji społecznej. Podmio-
ty te mogą nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionych 
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z tytułu praw autorskich korzystać z rozpowszechnionych utworów na potrze-
by zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu 
prowadzenia działalności naukowej oraz zwielokrotniać w tym celu rozpo-
wszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów (art. 27 ust. 1 
pr. aut.).

Dozwolony użytek edukacyjny i naukowy z art. 27 pr. aut. jest także in-
strumentem, który pozwala na zgodne z prawem korzystanie z utworów chro-
nionych w nauczaniu na odległość. W art. 27 ust. 2 pr. aut. wprowadzono 
jednakże zastrzeżenie, że korzystanie z utworów w nauczaniu na odległość jest 
dozwolone wyłącznie w przypadku form nauczania przeznaczonych dla ogra-
niczonego kręgu osób zidentyfikowanych przez nominalnego beneficjenta tej 
postaci dozwolonego użytku. Z powyższego wynika, że możliwość korzysta-
nia z utworów w nauczaniu zdalnym z powołaniem się na instytucję dozwo-
lonego użytku edukacyjnego i naukowego uzależniona jest od spełnienia wa-
runków określonych zarówno w ust. 1, jak i w ust. 2 przepisu art. 27 pr. aut. 

Celem niniejszego opracowania jest szczegółowe omówienie zasad korzy-
stania z utworów w nauczaniu na odległość w ramach dozwolonego użytku 
z art. 27 pr. aut. Przedstawiony zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy 
tej licencji ustawowej, cel korzystania z utworów oraz pola eksploatacji objęte 
dozwolonym użytkiem. Pozwoli to wyznaczyć zakres dozwolonych czynności 
korzystania z chronionych utworów w nauczaniu zdalnym. Przeprowadzoną 
analizę uzupełnią wywody dotyczące ustawowych ograniczeń dozwolonego 
użytku, mających zastosowanie również do licencji będącej przedmiotem roz-
ważań niniejszego opracowania.  

Podmioty uprawnione

Beneficjenci dozwolonego użytku edukacyjnego i naukowego z art. 27 
pr. aut. zostali wskazani w ust. 1 tego przepisu. Zamknięty katalog podmio-
tów uprawnionych tworzą: instytucje oświatowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce [t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 ze zm., dalej: p.s.w.n.]. 
W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych wskaza-
no, że precyzyjne określenie zakresu podmiotowego tej licencji „wzmacnia 
stan pewności prawnej oraz minimalizuje ryzyko powołania się na wyjątek 
z art. 27 pr. aut. przez podmioty nieuprawnione”, co do czasu nowelizacji 
tego przepisu było częstą praktyką [Uzasadnienie, zał. do rządowego projektu  
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ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy  
o grach hazardowych, druk sejmowy nr 3449, s. 13].

Definicję ustawową pojęcia „instytucji oświatowej” określono w art. 6 
ust. 1 pkt 13 pr. aut. Przepis ten do instytucji oświatowych zalicza w pierwszej 
kolejności jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [t.j. Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.; dalej: 
pr. ośw.], tj. podmioty, które tworzą system oświaty. Są to: 1) przedszkola;  
2) szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne); 3) placówki oświa-
towo-wychowawcze (w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające 
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypo-
czynku i organizacji czasu wolnego); 4) placówki kształcenia ustawicznego 
oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnie-
nie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 5) placówki artystycz-
ne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
artystycznych; 6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne; 7) młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i mło-
dzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy  
i wychowania, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze; 8) placówki zapewniają-
ce opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 
stałego zamieszkania; 9) placówki doskonalenia nauczycieli; 10) biblioteki 
pedagogiczne; 11) kolegia pracowników służb społecznych. Ponadto, instytu-
cjami oświatowymi, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 13 pr. aut, są także szkoły, 
zespoły szkół oraz szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d pr. ośw., 
oraz szkoły podoficerskie i ośrodki szkolenia, o których mowa w art. 127 pkt 
2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodo-
wych [t.j. Dz.U. 2020 poz. 860 ze zm.].

Obok instytucji oświatowych, beneficjentami prezentowanej postaci do-
zwolonego użytku są podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyż-
szego i nauki, określone w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 p.s.w.n., tj.: 1) uczelnie; 
2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 3) instytuty 
naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o Polskiej Akademii Nauk [t.j. Dz.U. 2020 poz. 1796]; 4) instytuty badawcze, 
działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-
dawczych [t.j. Dz.U. 2020 poz. 1383]; 5) międzynarodowe instytuty naukowe 
utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej; 6) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy  
z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [t.j. Dz.U. 2020 poz. 
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2098]; 7) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 8) Pol-
ska Akademia Umiejętności oraz 9) inne podmioty prowadzące głównie dzia-
łalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Szkoła i placówka, stosownie do art. 8 ust. 1 pr. ośw., może być szkołą 
i placówką publiczną albo niepubliczną. Mając na uwadze art. 4 pkt 1 tej 
ustawy, należy odnieść to także do przedszkoli. Podobnie jest w przypadku 
uczelni, bowiem w myśl art. 13 ust. 1 p.s.w.n. uczelnie dzielą się na publiczne 
i niepubliczne. W konsekwencji beneficjentami omawianej postaci dozwo-
lonego użytku mogą być zarówno instytucje publiczne, jak i niepubliczne,  
o ile tylko figurują w określonym w art. 27 ust. 1 pr. aut. kręgu podmiotów 
uprawnionych. Należy zauważyć, że już w motywie 42 preambuły dyrekty-
wy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. 
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym [Dz. Urz. WE L 167, s. 10, ze zm.; dalej: 
dyrektywa 2001/29/WE] wskazano, że przy stosowaniu wyjątku lub ograni-
czenia w niehandlowych celach edukacyjnych i badań naukowych, włączając 
nauczanie na odległość, niehandlowy charakter danej działalności powinien 
być określony przez samą działalność, a struktura organizacyjna i środki finan-
sowania danej instytucji nie są w tym względzie elementami decydującymi.

Zakres podmiotowy art. 27 pr. aut. wydaje się być szeroki, ale w istocie 
nie obejmuje wielu instytucji, których zadaniem jest upowszechnianie wiedzy 
i które także prowadzą działalność edukacyjną. Wskazuje się tu przede wszyst-
kim instytucje kultury, a więc muzea, biblioteki (inne niż pedagogiczne)  
i archiwa [Brzozowska 2016, s. 255-256; Pacek 2019, s. 244]. Odnotowa-
nia wymaga, że przed nowelizacją art. 27 pr. aut., dokonaną ustawą z dnia  
11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych oraz ustawy o grach hazardowych [Dz.U. 2015 poz. 1639], w ramach 
dozwolonego użytku edukacyjnego z utworów korzystały zarówno wskazane 
instytucje kultury, jak i szkoły językowe oraz inne podmioty prowadzące róż-
nego rodzaju kursy czy szkolenia, które obecnie pozostają poza katalogiem 
beneficjentów tej postaci licencji [Błońska 2019, s. 594; Szaroma 2019, s. 56-
57]. Prowadzące działalność edukacyjną stowarzyszenia czy fundacje również 
nie mogą powoływać się w zakresie swojej działalności na tę formę dozwolo-
nego użytku. 

W literaturze przedmiotu słusznie podnosi się, że normatywnie wska-
zanym beneficjentem tej postaci dozwolonego użytku są wymienione wyżej 
instytucje, a nie np. ich pracownicy. Jednakże czynności mieszczące się w za-
kresie dozwolonego użytku z art. 27 pr. aut., przypisane tym podmiotom,  
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w praktyce realizowane są właśnie przez ich pracowników i osoby wykonu-
jące określone czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (najczęściej 
umów o dzieło albo umów zlecenia). Przepis ten dotyczy także doktorantów, 
studentów, stypendystów, uczniów i innych osób uczących się, w zakresie,  
w jakim korzystanie z utworów służy celom dydaktycznym [tak Stanisławska-

-Kloc 2015, s. 412; Ślęzak 2017, s. 269; Markiewicz 2018, s. 414; Barta i Mar-
kiewicz 2019, s. 130; Szczotka 2020, s. 146]. W konsekwencji należy przyjąć, 
że korzystanie z utworów w ramach prezentowanej licencji ustawowej odbywa 
się za „pośrednictwem” tych osób, w ramach przydzielonych im obowiązków 
i pod nadzorem danej jednostki. Skutki prawne przekroczenia granic licencji 
z art. 27 pr. aut. obciążać będą samą instytucję jako jej beneficjenta [Szczotka 
2020, s. 146]. 

W sytuacji, gdy czynność korzystania z chronionych utworów polegać 
ma na udostępnianiu ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, art. 27 ust. 2 pr. aut. ogranicza gro-
no ostatecznych użytkowników utworów wyłącznie do kręgu osób uczących 
się, nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych 
przez uprawnioną instytucję. W uzasadnieniu do rządowego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy  
o grach hazardowych wskazano: „Regulacja ta wyłącza możliwość prowa-
dzenia masowych otwartych kursów online, tj. kursów online otwartych dla 
nieograniczonej ilości uczestników, nieznanych nawet prowadzącej kurs insty-
tucji edukacyjnej. Tego rodzaju ograniczenie służy zabezpieczeniu szerokiego –  
w porównaniu z wieloma państwami członkowskimi UE – zakresu projek-
towanego dozwolonego użytku edukacyjnego przed jego możliwym naduży-
waniem, a także stanowi instrument, który pozwala kontrolować instytucji 
edukacyjnej zakres, w jakim korzysta ona w swojej aktywności edukacyjnej 
z dozwolonego użytku” [Uzasadnienie, zał. do rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy  
o grach hazardowych, druk sejmowy nr 3449, s. 17]. Korzystanie z utworów 
w nauczaniu na odległość jest zatem dozwolone wyłącznie w przypadku form 
nauczania przeznaczonych dla ograniczonego kręgu osób zidentyfikowanych 
przez korzystającego. Uprawniona instytucja ma obowiązek zidentyfikowania 
odbiorców i zastosowania mechanizmów kontrolnych (w szczególności w po-
staci haseł, loginów i kont), ograniczających dostęp do utworów tylko dla nich.
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Zakres przedmiotowy

Przepis art. 27 pr. aut. ma zastosowanie wyłącznie do korzystania z utwo-
rów, które znajdują się pod ochroną prawa autorskiego. Poza zakresem przed-
miotowym tej regulacji pozostają zatem utwory, do których autorskie prawa 
majątkowe już wygasły oraz utwory, które nigdy nie były chronione prawem 
autorskim (autorskie prawa majątkowe do tych utworów nigdy nie powstały). 

Zakres przedmiotowy dozwolonego użytku edukacyjnego i naukowego 
obejmuje wszystkie kategorie utworów chronionych, z wyjątkiem progra-
mów komputerowych, gdyż art. 77 pr. aut. wyłącza zastosowanie art. 27 pr. 
aut. Natomiast stosownie do art. 100 pr. aut., wykonywanie praw do arty-
stycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, a także 
pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, decyzją ustawodaw-
cy, podlega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z art. 27 pr. aut. [sze-
rzej na ten temat zob. Tomczyk 2018, s. 47 i 67-69].

Licencja ustawowa z art. 27 pr. aut. otwiera dla jej beneficjentów moż-
liwość korzystania z utworów, które zostały uprzednio rozpowszechnione. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 pr. aut., utworem rozpowszechnionym jest 
utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępnio-
ny publicznie. Pojęcie rozpowszechnienia utworu jest zatem interpretowane 
szeroko i obejmuje wszelkie formy komunikowania utworu odbiorcom, bez 
względu na użyte w tym celu środki techniczne lub procesy. Rozpowszech-
nieniem utworu będzie jego wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwo-
rzenie, nadawanie, wprowadzenie egzemplarza utworu do obrotu, jego najem 
lub użyczenie czy też udostępnienie go w Internecie [Szczotka 2020, s. 146]. 
Czynność rozpowszechnienia utworu musi być dokonana za zgodą twórcy, 
a więc przez niego samego lub upoważnione podmioty. Nie można zatem 
za utwór rozpowszechniony uznać dzieła, którego publiczne udostępnienie 
nastąpiło bez zezwolenia twórcy.

Cel korzystania

Korzystanie z chronionych utworów na podstawie licencji określonej  
w art. 27 pr. aut. musi odbywać się na potrzeby zilustrowania treści przekazy-
wanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności nauko-
wej. Użycie przez ustawodawcę spójnika „lub” wskazuje na to, że wystarczy 
nawet spełnienie tylko jednej z alternatywnych przesłanek, ale równie dobrze 
mogą zostać jednocześnie spełnione obie. Korzystanie z utworu może odnosić 
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się zatem do jednego z celów lub służyć realizacji obydwu [Stanisławska-Kloc 
2015, s. 416; Ślęzak 2017, s. 269]. 

Działalnością dydaktyczną jest przekazywanie wiedzy, zarówno teoretycz-
nej, jak i praktycznej. Szeroko rozumiane cele dydaktyczne obejmować mogą 
zatem wszelkie kwestie związane z procesem kształcenia, edukacji, nauczania, 
uczenia itp. Pojęcie „zilustrowania treści przekazywanych w celach dydak-
tycznych” nie zostało ustawowo zdefiniowane, natomiast w uzasadnieniu do 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych wskazano, że przez ilustrację 
w ramach nauczania należy rozumieć: „aktywność służącą wyjaśnieniu, pogłę-
bieniu, zilustrowaniu prezentowanych treści w celu pełniejszego i łatwiejszego 
ich przekazania korzystającym z szeroko rozumianych instytucji edukacyjnych. 
Ilustrowanie w ramach procesu edukacji służy łatwiejszemu i pełniejszemu zro-
zumieniu przez uczniów i studentów przekazywanych im treści. Przykładowo 
do korzystania z utworów w tym celu może dochodzić podczas przygotowywa-
nia i prezentowania całości lub fragmentów publikacji naukowych, popularno-
naukowych i innych utworów spełniających funkcje poznawcze, wygłaszania 
odczytów, wykładów czy prelekcji, w tym z wykorzystaniem narzędzi mul-
timedialnych, a także przygotowywania pomocy naukowych ułatwiających 
proces edukacji” [Uzasadnienie, zał. do rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach ha-
zardowych, druk sejmowy nr 3449, s. 15]. Przesłanka ta dotyczy zatem wy-
korzystania utworu jako przykładu dla ilustrowania lub wyjaśniania tego, co 
jest przedmiotem nauczania [Markiewicz 2018, s. 414; Barta i Markiewicz 
2019, s. 130]. S. Ritterman na gruncie pierwszej polskiej ustawy o prawie au-
torskim – ustawy z dnia 29 marca 1926 r. [t.j. Dz.U. 1935 nr 36 poz. 260 ze 
zm.], wskazywał, że utwór, z którego się korzysta ma pogłębić wiedzę uczących 
się, a racją ustawową ograniczenia monopolu autorskiego twórcy jest w tym 
wypadku rozpowszechnianie wiedzy [Ritterman 1937, s. 102]. Poza zakresem 
dozwolonego użytku z art. 27 pr. aut. pozostaje udostępnianie materiałów, 
które nie realizują celu dydaktycznego, a jedynie uatrakcyjniają lub umilają 
udział w zajęciach. 

Druga z przesłanek, tj. prowadzenie działalności naukowej, swoje ak-
tualne brzmienie zawdzięcza nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 3 lipca  
2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce [Dz.U. 2018 poz. 1669]. Z tego względu dla wyjaśnienia pojęcia „dzia-
łalności naukowej” pewną wskazówką może być art. 4 p.s.w.n. Zgodnie z ust. 
1 tego przepisu, działalność naukowa obejmuje badania naukowe (art. 4 ust. 2 
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p.s.w.n.), prace rozwojowe (art. 4 ust. 3 p.s.w.n.) oraz twórczość artystyczną 
(art. 4 ust. 4 p.s.w.n.). Przed wspomnianą nowelizacją drugi z dopuszczal-
nych celów eksploatacji utworów w ramach analizowanej postaci dozwolo-
nego użytku ograniczony był wyłącznie do prowadzenia badań naukowych. 
Rozszerzenie tego celu na cel bardziej ogólny, mimo zgłaszanych trudności 
interpretacyjnych, wydaje się być słusznym posunięciem. Jeszcze na grun-
cie poprzednio obowiązującej ustawy autorskiej, tj. ustawy z dnia 10 lipca  
1952 r. o prawie autorskim [Dz.U. 1952 nr 34 poz. 234 ze zm.], A. Kopff 
pisał: „bez uwzględnienia cudzych osiągnięć nie można by było w gruncie 
rzeczy prowadzić działalności naukowej, która wymaga czerpania z cudzego 
dorobku” [Kopff 1973, s. 159].

Odnotowania wymaga, że dokonywanie czynności objętych dozwolo-
nym użytkiem z art. 27 pr. aut. nie może być ukierunkowane na uzyskanie 
korzyści majątkowych. Zwrócił na to uwagę już ustawodawca unijny w art. 5 
ust. 3 lit. a dyrektywy 2001/29/WE, który wyraźnie wskazuje na niehandlowy 
cel dozwolonego użytku edukacyjnego i naukowego. Jednakże, mając na uwa-
dze zarówno ten przepis, jak i przywoływany we wcześniejszych rozważaniach 
motyw 42 preambuły dyrektywy 2001/29/WE, należy podzielić pogląd wy-
rażony przez B. Błońską, zdaniem której „korzystanie z utworu samo w sobie 
nie powinno być źródłem korzyści majątkowych (niehandlowy cel samej dzia-
łalności), jednak może być elementem takich działań, które ostatecznie mają 
cel gospodarczy (np. udostępnianie uczniom utworu w ramach prowadzonej 
przez szkołę odpłatnej działalności dydaktycznej – z wyłączeniem możliwo-
ści osiągania zysku z samego udostępniania utworu)” [Błońska 2019, s. 600]. 
Ponadto wskazuje się, że wymagany prawem unijnym cel niehandlowy został 
osiągnięty przez precyzyjne określenie kręgu instytucji uprawnionych do ko-
rzystania z utworów [Pacek 2019, s. 245-246]. Pobieranie przez uprawnioną 
instytucję wynagrodzenia za naukę (np. w formie czesnego) nie stoi zatem na 
przeszkodzie korzystaniu z utworów na podstawie art. 27 pr. aut.

Zakres korzystania

W ramach dozwolonego użytku z art. 27 pr. aut. uprawnione instytucje 
mogą korzystać z utworów w oryginalne i w tłumaczeniu oraz zwielokrot-
niać w celu korzystania drobne utwory lub fragmenty większych utworów. 
Należy w tym miejscu przypomnieć, że korzystanie z utworów w ramach 
omawianej postaci dozwolonego użytku dotyczyć może tylko utworów roz-
powszechnionych. Korzystanie z utworów w licencji użytku z art. 27 pr. aut. 
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jest nieodpłatne, gdyż ustawodawca nie statuuje na rzecz uprawnionych prawa 
do wynagrodzenia [por. art. 34 zd. 3 pr. aut.]. 

Korzystać z utworów można zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu. 
Wskazuje się, że termin „oryginał” został w art. 27 ust. 1 pr. aut. użyty w zna-
czeniu potocznym (nie w sensie „oryginalnego egzemplarza”) i w opozycji do 
tłumaczenia, czyli jednej z postaci opracowania cudzego utworu [art. 2 ust. 1 
pr. aut.; por. Stanisławska-Kloc 2015, s. 418-419; Ślęzak 2017, s. 259]. Inne 
formy opracowania (np. przeróbki czy adaptacje) nie zostały jednak objęte 
analizowaną postacią dozwolonego użytku. W literaturze przedmiotu podnosi 
się, że korzystanie obejmuje nie tylko istniejące już tłumaczenia, bo w takiej 
sytuacji zbędne byłoby ich wyraźne wymienienie w art. 27 ust. 1 pr. aut., ale 
także te tworzone na potrzeby realizacji celów dydaktycznych i naukowych 
[tak Stanisławska-Kloc 2015, s. 419; Gienas 2016, s. 289]. Korzystanie z tłu-
maczenia w ramach omawianej licencji ustawowej nie wymaga uzyskania zgo-
dy twórcy utworu pierwotnego, o której mowa w art. 2 ust. 2 pr. aut. [por. 
Gienas 2016, s. 289; Pacek 2019, s. 245].

Korzystanie z utworów na podstawie art. 27 ust. 1 pr. aut. może odbywać 
się na dowolnym polu eksploatacji, o ile tylko korzystanie to służy realizacji 
celów przewidzianych tym przepisem. Utwór można zatem publicznie wyko-
nywać, udostępniać czy odtwarzać [Stanisławska-Kloc 2015, s. 419; Błońska 
2019, s. 596]. W przypadku nauczania na odległość utwory udostępniane 
będą publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miej-
scu i czasie przez siebie wybranym (art. 27 ust. 2 pr. aut.). Jest to odrębne 
pole eksploatacji utworu, wskazane przez ustawodawcę w art. 50 ust. 3 pr. aut. 
Jego treść obejmuje pozostawienie utworu do dyspozycji publiczności w taki 
sposób, aby odbiorcy mogli ściągnąć (wywołać) ten utwór na ekran wybrane-
go przez siebie urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu itp.) w dowolnym 
czasie. Taka konstrukcja omawianego pola eksploatacji zakłada aktywność 
odbiorcy i wiąże się z dostępem do dzieła w sposób nieograniczający jego eks-
ploatacji w czasoprzestrzeni [Załucki 2017, s. 424-425]. Publiczność, której 
udostępnia się utwór, składa się z indywidualnych odbiorców, którzy mają 
możliwość uzyskania dostępu do utworu w różnych miejscach i w różnym 
czasie [Szyjewska-Bagińska 2016, s. 490; Traple 2017, s. 257].

Przypomnieć w tym miejscu należy, że korzystanie z utworów w naucza-
niu na odległość w ramach analizowanej postaci dozwolonego użytku jest do-
zwolone wyłącznie w przypadku form nauczania przeznaczonych dla ograni-
czonego kręgu osób zidentyfikowanych przez korzystającego. Przepis art. 27 
ust. 2 pr. aut. nakłada na uprawnioną instytucję obowiązek zidentyfikowania 
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odbiorców i zastosowania mechanizmów kontrolnych np. poprzez wprowa-
dzenie różnego rodzaju loginów, kont i haseł dostępowych, które ograniczają 
dostęp do utworów tylko dla nich. W konsekwencji można udostępniać sto-
sowne materiały w Internecie, ale tylko uczniom (studentom) z danej klasy 
(grupy) i tylko na czas niezbędny do realizacji celu dydaktycznego, a więc np. 
na okres jednego roku szkolnego czy też semestru [Stanisławska-Kloc 2015, 
s. 417]. Natomiast wykluczone jest prowadzenie otwartych kursów online 
dostępnych dla nieograniczonej liczby uczestników, nieznanych prowadzącej 
kurs instytucji. 

W przepisie art. 27 ust. 1 pr. aut., obok korzystania, odrębnie wskazano 
możliwość dokonywania zwielokrotnień utworów. Zwielokrotnienie utworu, 
mówiąc najogólniej, polega na sporządzeniu jego kopii jakąkolwiek techniką, 
także cyfrową. Czynność zwielokrotnienia może różnić się metodą bądź rodza-
jem nośnika od tej wykorzystanej przy pierwszym utrwaleniu utworu. Przykłado-
wo zwielokrotnieniem utworu malarskiego będzie sporządzenie jego fotografii,  
a dzieła architektonicznego – wykonanie budowli [zob. Szczotka 2020, s. 85]. 
Rozumienie pojęcia „zwielokrotnianie” ewoluuje w miarę postępu techniki  
i rozwoju nowych technologii. Początkowo termin ten obejmował wyłącznie 
tworzenie kopii oryginału utworu, którą łatwo było odróżnić od pierwszego 
egzemplarza z uwagi na znaczną utratę jakości. Obecnie stosowanie techniki 
zapisu cyfrowego niweluje różnice pomiędzy kopią a oryginałem do tego stop-
nia, że często nie sposób ich właściwie rozpoznać. Dlatego przyjmuje się, że 
każde następne utrwalenie utworu (niezależnie od tego, czy później wymaga 
ono użycia do odczytu specjalnego urządzenia, np. komputera) stanowi formę 
jego zwielokrotnienia.

Ustawodawca w art. 27 ust. 1 pr. aut. zezwala uprawnionym podmio-
tom zwielokrotniać drobne utwory lub fragmenty większych utworów, jeżeli 
zwielokrotnianie jest dokonywane w celu wykorzystania zwielokrotnionych 
utworów na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydak-
tycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej. Możliwe jest zatem 
zwielokrotnienie przez wykładowcę, na potrzeby zilustrowania treści przeka-
zywanych w celach dydaktycznych, utworu plastycznego lub fotograficznego 
w całości.  Nie oznacza to jednak, że dozwolone jest zwielokrotnianie całych 
książek lub podręczników naukowych, gdyż – podobnie jak w przypad-
ku innych postaci dozwolonego użytku – również do użytku edukacyjnego 
zastosowanie znajduje art. 35 pr. aut., zawierający tzw. trzystopniowy test 
[Uzasadnienie, zał. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, druk 
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sejmowy nr 3449, s. 16; por. Osmańska 2014, s. 197; Trzebiatowski 2015,  
s. 155]. 

Dozwolone zwielokrotnianie całych drobnych rozpowszechnionych 
utworów i fragmentów utworów większych dotyczy nie tylko tworzenia 
egzemplarzy analogowych, ale także kopii elektronicznych. W uzasadnie-
niu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych wskazano: „Posłu-
żenie się w treści art. 27 ust. 1 pr. aut. pojęciem zwielokrotniania umożliwi 
wykorzystywanie rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów 
większych utworów w różnych formach nauczania na odległość (e-learning), 
jeżeli są one prowadzone przez instytucje wskazane w treści art. 27 ust. 1 pr. 
aut.” [Uzasadnienie, zał. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, 
druk sejmowy nr 3449, s. 16].

Zakres dozwolonego użytku (rodzaj utworów i wielkość wykorzystanych 
fragmentów, czas rozpowszechniania, ilość kopii) oraz jego forma (sposób roz-
powszechniania i zwielokrotniania utworów) powinny być zdeterminowane 

– w każdym konkretnym przypadku – przez cel, jakiemu to korzystanie z utwo-
rów ma służyć, tj. ilustrowanie treści przekazywanych w celach dydaktycznych 
[tak Szczotka 2020, s. 146]. 

Ogólne wymogi dozwolonego użytku  
(art. 34 i 35 PR. AUT.)

Warunkiem sine qua non korzystania z chronionych utworów w ramach 
dozwolonego użytku jest poszanowanie autorskich praw osobistych podmio-
tów uprawnionych. Prawa te odnoszą się do sfery niemajątkowych interesów 
twórcy, związanych z konkretnym utworem. Ochronie podlega więź twórcy  
z utworem, rozumiana jako stosunek twórcy do dzieła wynikający z psychicz-
nego, emocjonalnego i intelektualnego jego związku z utworem [Zoll 1929,  
s. 300]. Więź ta jest nierozerwalna, nie podlega zrzeczeniu się ani zbyciu i jest 
nieograniczona w czasie [por. wyrok SN z dnia 21 marca 2014 r., IV CSK 
407/13; Poźniak-Niedzielska 2020, s. 70]. Tak ukształtowanej konstrukcji 
autorskich praw osobistych nie może naruszyć nawet przeciwna wola samego 
twórcy [Ferenc-Szydełko 2016, s. 179]. 

Zgodnie z art. 16 pr. aut., twórcy przysługuje w szczególności prawo do: 
1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudoni-
mem albo do udostępniania go anonimowo; 3) nienaruszalności treści i formy 
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utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym 
udostępnieniu utworu publiczności; 5) nadzoru nad sposobem korzystania 
z utworu. Wyliczenie to nie jest wyczerpujące. Inne prawa osobiste twórcy 
zostały wskazane w dalszych przepisach ustawy, np. art. 32 ust. 2, 60 czy  
73 pr. aut. 

Funkcję limitującą zakres korzystania z cudzych utworów w ramach do-
zwolonego użytku w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych pełni 
art. 34 zd. 1 i 2. Korzystanie z utworów w granicach dozwolonego użytku jest 
możliwe pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. 
Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Przepis 
ten wyraża konieczność poszanowania autorskich praw osobistych w przypad-
ku korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku i stanowi realizację 
zasady, w myśl której twórca ma prawo do oznaczenia utworu swoim nazwi-
skiem (art. 16 pkt 2 pr. aut.). Wskazane w nim reguły eksploatacji utworów 
mają zastosowanie do wszystkich form dozwolonego użytku uregulowanych 
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Traple 2011, s. 287; 
Preussner-Zamorska, Marcinkowska, Laskowska 2017, s. 601; Ślęzak 2017, 
s. 329].

Konieczność podania danych o twórcy i źródle wymagana jest także 
prawem międzynarodowym. Przepis art. 10 ust. 3 konwencji berneńskiej  
o ochronie dzieł literackich i artystycznych [Akt paryski sporządzony w Pa-
ryżu dnia 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1990 nr 82 poz. 474, zał.] statuuje obo-
wiązek podania źródła i nazwiska autora, jeżeli to nazwisko jest zamieszczone 
w źródle. Nadto, zgodnie z art. 10 bis tego aktu, źródło powinno być zawsze 
wyraźnie wskazane, a obowiązek podania go powinien być usankcjonowany 
przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się ochrony.

Ustawodawca w art. 34 pr. aut. posługuje się dwoma terminami: „wy-
mienienie” oraz „podanie”. Wskazuje się, że zwroty te zastosowano, aby unik-
nąć w przepisie powtórzenia [Ślęzak 2017, s. 330]. Wymóg wymienienia 
imienia i nazwiska twórcy ma na celu ochronę jego interesów niemajątko-
wych – przede wszystkim prawa do autorstwa utworu. Obowiązek wskazania 
imienia i nazwiska twórcy przy utworach współautorskich oznacza koniecz-
ność wymienienia imion i nazwisk wszystkich współtwórców, a w przypad-
ku dzieł zależnych – np. twórcy tłumaczenia. Nazwisko twórcy należy podać 
zawsze w pełnym brzmieniu, a oznaczenie imienia można ograniczyć do jego 
pierwszej litery. Jako obowiązek wymienienia imienia i nazwiska twórcy na-
leży też rozumieć – choć nie wynika to expressis verbis z treści art. 34 pr. aut. – 
obowiązek podania pseudonimu, jeżeli twórca się nim posługuje. Pseudonim, 
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choć przesłania tożsamość twórcy, pełni funkcję oznaczenia autorstwa utworu, 
tak jak imię i nazwisko [Stanisławska-Kloc 2015, s. 572-573; Ślęzak 2017,  
s. 330]. Oczywistym jest, że gdy utwór został rozpowszechniony z jawnym 
oznaczeniem autorstwa (podano imię i nazwisko twórcy) lub pod pseudoni-
mem to obowiązek z art. 34 pr. aut. jest możliwy do spełnienia. Jeżeli jednak 
utwór został rozpowszechniony bez jawnego oznaczenia autorstwa to ujawnie-
nie go mogłoby naruszyć prawo do autorstwa. 

Od wymogu wymienienia imienia i nazwiska twórcy należy odróżnić 
obowiązek podania źródła. Ustawa nie określa bliżej jak należy oznaczyć źró-
dło, co w praktyce może rodzić pewne problemy. Wskazuje się, że sposób 
oznaczenia źródła wynika najczęściej z przyjętych w tym zakresie zwycza-
jów [Traple 2011, s. 288; Preussner-Zamorska, Marcinkowska, Laskowska  
2017, s. 602]. Istotną wskazówkę stanowią też zasady dotyczące poszanowa-
nia autorskich praw osobistych. Przykładowo cytat musi zostać tak wybrany, 
aby nie zniekształcił przewodniej myśli dzieła, podobnie przedruk fragmentu.  
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że do spełnienia omawianego wymogu 
konieczne jest podanie minimum informacji, które umożliwiają identyfika-
cję źródła [Stanisławska-Kloc 2015, s. 574]. Do takich informacji należeć bę-
dzie z pewnością: tytuł (nazwa) utworu, tytuł (nazwa) publikatora (dziennika, 
czasopisma, periodyku, strony internetowej), w przypadku dzieł zbiorowych 

– nazwisko redaktora, nazwa (firma) wydawcy (producenta), miejsce i rok wy-
dania (nadania, nagrania, wystawienia), a odnośnie utworu umieszczonego na 
stronie internetowej – data dostępu [Ślęzak 2017, s. 330-331; Stanisławska-

-Kloc 2015, s. 574]. Wymienienie źródła może nastąpić także w innej formie 
(np. zapowiedzi ustnej). Sposób podania źródła wynika przede wszystkim ze 
specyfiki dziedziny, do której ten utwór należy, a ocena prawidłowości sposo-
bu podania źródła możliwa jest dzięki konfrontacji ze zwyczajami panującymi 
w danej dziedzinie [Preussner-Zamorska, Marcinkowska, Laskowska 2017,  
s. 602]. W obowiązku podania źródła widoczne są także pewne elementy 
ochrony autorskich praw majątkowych. Należy bowiem zauważyć, że czerpa-
nie korzyści z cudzego utworu bez podania źródła może naruszać interesy ma-
jątkowe podmiotu autorskouprawnionego. 

Ustawą o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
z dnia 1 kwietnia 2004 r. [Dz. U. 2004 nr 91 poz. 869] w art. 34 pr. aut. do-
dano: „Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości”. 
Było to podyktowane koniecznością implementacji dyrektywy 2001/29/WE 
i miało na celu złagodzenie bezwzględnego obowiązku wymienienia imienia  
i nazwiska twórcy oraz źródła w sytuacjach, gdy uzyskanie tych danych nie jest 
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możliwe. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, że z uwagi na wyma-
gającą regulację unijną, która zezwala na odstępstwo od wymogu wymienienia 
nazwiska twórcy i podania źródła tylko w przypadkach, w których okaże się 
to niemożliwe (art. 5 ust. 3 lit. a dyrektywy 2001/29/WE), należy art. 34 zd.  
2 pr. aut. interpretować bardzo restrykcyjnie [Barta i Markiewicz 2019,  
s. 105]. Przy ocenie, czy podanie twórcy i źródła uwzględnia istniejące możli-
wości nie należy odwoływać się do panujących zwyczajów, ale do racjonalno-
ści wymogu i możliwości technicznych [por. wyrok SA w Warszawie z dnia 
28 czerwca 2007 r., VI ACa 447/07; Traple 2011, s. 289]. Konsekwencją 
niepodania, błędnego podania bądź podania niepełnych informacji o twórcy  
i źródle jest naruszenie autorskich praw osobistych twórcy. 

Korzystanie z chronionych utworów w ramach dozwolonego użytku 
doznaje również ograniczeń wynikających z art. 35 pr. aut., który wskazuje,  
że dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub 
godzić w słuszne interesy twórcy. Przepis ten wprowadza do polskiego prawa 
autorskiego odpowiednik tzw. testu trójstopniowego (three-step test) – insty-
tucji międzynarodowego i wspólnotowego prawa autorskiego [por. Szczot-
ka 2013, s. 382-383; Preussner-Zamorska, Marcinkowska, Laskowska 2017,  
s. 604]. Pełny test zawiera, od czasu konferencji sztokholmskiej w 1967 r., kon-
wencja berneńska. Zgodnie z art. 9 ust. 2 tego aktu, ustawodawstwu państw 
należących do Związku zastrzega się możność zezwolenia na reprodukcję dzieł 
w pewnych szczególnych wypadkach, pod warunkiem że reprodukcja ta nie 
wyrządzi szkody normalnemu korzystaniu z dzieła ani nie przyniesie nieuza-
sadnionego uszczerbku prawowitym interesom autora. Test składa się z trzech 
kryteriów: 1) korzystanie z utworu odbywa się w ramach konkretnej instytucji 
dozwolonego użytku przewidzianej przez przepisy prawa krajowego, 2) postać 
użytku nie narusza normalnej eksploatacji utworu, 3) postać użytku nie godzi 
w sposób nieuzasadniony w słuszne interesy twórcy. Aby korzystanie z utworu 
mieściło się w ramach dozwolonego użytku wszystkie trzy stopnie testu muszą 
być spełnione łącznie [por. Niezgódka 2020, s. 172]. W przypadku zakwe-
stionowania którejkolwiek z przesłanek nie jest możliwe korzystanie z danej 
postaci dozwolonego użytku. 

Początkowo test trzystopniowy miał zastosowanie jedynie do dozwolo-
nego użytku w zakresie prawa zwielokrotniania. W kolejnych aktach prawa 
międzynarodowego, a mianowicie w Porozumieniu w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej [Agreement on Trade-Related Aspects 
on Intellectual Property Rights, TRIPS; Dz.U. 1996 nr 32 poz. 143, zał.]  
i traktatach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual 
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Property Organization, WIPO) – traktacie o prawie autorskim [Dz.U. 2005 nr 
3 poz. 12] oraz traktacie o artystycznych wykonaniach i fonogramach [Dz.U. 
2004 nr 41 poz. 375], rozszerzono pole zastosowania testu trójstopniowego. 
Najpierw, w Porozumieniu TRIPS, na wszystkie postaci eksploatacji utworu,  
a w traktatach WIPO – wszystkie postaci eksploatacji praw wyłącznych, łącz-
nie z ochroną dóbr osobistych [Barta i Markiewicz 2009, s. 5]. 

W prawie wspólnotowym pełny test trójstopniowy zawiera dyrektywa 
2001/29/WE. Zgodnie z jej art. 5 ust. 5, wyjątki i ograniczenia majątkowych 
praw autorskich powinny być stosowane tylko w niektórych szczególnych 
przypadkach, które nie naruszają normalnego wykorzystania dzieła lub innego 
przedmiotu objętego ochroną ani nie powodują nieuzasadnionej szkody dla 
uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich. Przepis ten ma zastoso-
wanie do wszystkich postaci doswolonego użytku przewidzianych w dyrekty-
wie. Ponadto, dyrektywa rozszerza stosowanie testu trzystopniowego także na 
prawa pokrewne [szerzej na temat testu trójstopniowego w prawie wspólnoto-
wym zob. Gienas 2009, s. 55-58; Niezgódka 2020, s. 277-323]. 

Z kolei w polskim prawie autorskim próbę wyważenia interesów twór-
ców (oraz innych podmiotów uprawnionych z tytułu autorskich praw mająt-
kowych) i osób zainteresowanych korzystaniem z utworu w ramach wyjątków 
i ograniczeń monopolu prawnoautorskiego stanowi art. 35 pr. aut., zgod-
nie z którym dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania  
z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Zauważyć można, że przepis 
ten pomija pierwsze kryterium, a więc zawiera dwa z trzech elementów testu 
trzystopniowego. Wskazuje się, że pierwszy element został zrealizowany po-
przez właściwe uregulowanie różnych postaci dozwolonego użytku w ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Stanisławska-Kloc 2015, s. 591]. 
Przepis art. 35 pr. aut. ma zastosowanie do wszystkich postaci dozwolonego 
użytku zawartych w ustawie i dotyczy wszystkich uregulowanych w niej kate-
gorii utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych. Zakres podmiotowy art. 
35 pr. aut. obejmuje nie tylko samego twórcę, którego wskazano expressis verbis 
w treści przepisu, ale wszystkie podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw 
majątkowych do danego utworu, w tym następców prawnych [Gienas 2016, 
s. 353]. 

Przepis art. 35 pr. aut. zawiera w istocie dwie klauzule generalne – klau-
zulę „normalnego korzystania z utworu” i klauzulę „słusznych interesów 
twórcy” [Stanisławska-Kloc 2015, s. 592-593; Ślęzak 2017, s. 333; Preussner- 
Zamorska, Marcinkowska, Laskowska 2017, s. 604]. A. Wolter, J. Ignatowicz  
i K. Stefaniuk wskazują, że przez klauzule generalne należy rozumieć: „przepisy 
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prawne, w których nie są dokładnie sprecyzowane wszystkie elementy składa-
jące się na hipotezę czy dyspozycję normy prawnej, a ocena konkretnego stanu 
faktycznego zostaje przerzucona na organ stosujący prawo” [Wolter, Ignato-
wicz, Stefaniuk 2011, s. 76]. Istotą i funkcją klauzul generalnych w prawie cy-
wilnym jest możliwość uwzględnienia w ocenie różnego rodzaju okoliczności 
faktycznych, które nie mogą – w oderwaniu od konkretnego stanu faktycz-
nego – być według jakiegoś schematu mającego walor bezwzględny oceniane 
raz na zawsze i w sposób jednakowy [zob. postanowienie SN z dnia 29 marca 
1979 r., III CRN 59/79].

Przez normalne korzystanie z utworu należy rozumieć taką jego eksplo-
atację, wobec której podmiot autorskouprawniony mógł oczekiwać, że przy-
niesie mu pewien dochód [por. Machała 2003, s. 96-97; Małek 2011, s. 39; 
Ślęzak 2017, s. 333]. Naruszać normalne korzystanie będą działania, które 
skutkują tym, że utwór nie może być w dalszym ciągu eksploatowany albo 
może być eksploatowany, ale nie tak, jakby można było się tego spodziewać. 
Chodzi więc o takie sposoby eksploatacji dokonywane w ramach dozwolo-
nego użytku, które pozostają niejako „w konkurencji” z eksploatacją objętą 
monopolem prawnoautorskim [zob. Stanisławska-Kloc 2015, s. 597; Ślęzak 
2017, s. 333-334]. Badanie, czy eksploatacja objęta zakresem dozwolonego 
użytku szkodzi normalnemu korzystaniu z utworu, musi być przeprowadzane 
zawsze w stosunku do konkretnej sytuacji faktycznej. 

Ostatnia przesłanka trzystopniowego testu, tj. zastrzeżenie, że korzysta-
nie z utworu nie może godzić w słuszne interesy twórcy, sprowadza się do 
weryfikacji istnienia słusznego wynagrodzenia dla podmiotu autorskoupraw-
nionego [Ślęzak 2017, s. 334]. Godzenie w słuszny interes twórcy może skut-
kować brakiem wynagrodzenia dla uprawnionych, ale należy podkreślić, że 
nie oznacza to uznania za niedopuszczalne całkowicie nieodpłatnych licencji 
ustawowych. Mając na uwadze treść art. 35 pr. aut. można by ograniczyć 
wykładnię pojęcia „słuszne interesy twórcy” wyłącznie do interesów majątko-
wych. Jednak w doktrynie podkreśla się, że posłużenie się przez ustawodawcę 
pojęciem „twórca”, a nie „podmiot uprawniony” było zabiegiem celowym, 
który skutkuje tym, że art. 35 pr. aut. obejmuje zarówno interesy majątko-
we, jak i niemajątkowe podmiotu autorskouprawnionego [tak Gienas 2016, 
s. 353; Ślęzak 2017, s. 334]. Konwencja berneńska odnośnie trzeciego stop-
nia testu wskazuje, że reprodukcja nie powinna przynosić „nieuzasadnionego 
uszczerbku prawowitym interesom autora” (art. 9 ust. 2). Sformułowanie tej 
przesłanki w konwencji wydaje się być bardziej realistyczne, bowiem tak na-
prawdę każdy wyjątek od monopolu prawnoautorskiego w jakiś sposób godzi 
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w słuszne interesy podmiotu autorskouprawnionego. Natomiast istotnym jest, 
by uszczerbek w tych interesach był uzasadniony koniecznością ochrony inte-
resów innych osób [Traple 2011, s. 291]. Właśnie w takim kierunku powinna 
zmierzać wykładnia art. 35 pr. aut., który stanowić ma przecież próbę pogo-
dzenia interesów podmiotów autorskouprawnionych i osób zainteresowanych 
korzystaniem z utworu. 

Uwagi końcowe

Instytucja dozwolonego użytku w celach edukacyjnych i naukowych 
ukształtowana jest w polskim prawie autorskim na zasadzie ustawowego wy-
jątku od monopolu prawnoautorskiego (licencja ustawowa). Regulacja tej 
postaci dozwolonego użytku jest próbą wyważenia interesów trzech grup za-
interesowanych podmiotów: 1) osób uprawnionych z tytułu praw autorskich 
i praw pokrewnych, 2) instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i na-
ukową, nauczycieli i wykładowców oraz 3) osób uczących się, a więc uczniów 
i studentów. Chcąc pogodzić te interesy ustawodawca dopuścił możliwość 
nieodpłatnego korzystania z utworów chronionych w celach dydaktycznych  
i naukowych, ale jednocześnie określił precyzyjnie zarówno zakres podmio-
towy tej licencji (przez wskazanie kręgu podmiotów uprawnionych do korzy-
stania z utworów), jak i przedmiotowy (przez wskazanie kategorii utworów, 
których dotyczy licencja) oraz zakres dozwolonych czynności korzystania  
z chronionych utworów.

Licencja z art. 27 pr. aut. dostępna jest jedynie dla ściśle określonego gro-
na uprawnionych instytucji, co powoduje, że wiele podmiotów prowadzących 
podobną działalność nie może korzystać z tej postaci dozwolonego użytku. Po-
nadto, korzystanie z chronionych utworów w ramach nauczania na odległość 
jest dozwolone wyłącznie w przypadku form nauczania przeznaczonych dla 
ograniczonego kręgu osób zidentyfikowanych przez korzystającego. W kon-
sekwencji uprawniona instytucja, aby móc korzystać z utworów w nauczaniu 
zdalnym, musi mieć kontrolę nad kręgiem osób uczących się. Eksploatacja 
utworów możliwa jest tylko w ramach realizacji celów dydaktycznych i ogra-
nicza się do dzieł uprzednio rozpowszechnionych. Zwielokrotniać w celu ko-
rzystania można w całości tylko utwory drobne, większe natomiast – jedynie 
we fragmentach. Funkcję dodatkowo limitującą zakres tej postaci licencji, po-
dobnie jak w przypadku pozostałych form dozwolonego użytku, pełni art. 34 
i 35 pr. aut. Korzystanie z utworu jest możliwe pod warunkiem wymienienia  
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imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Nadto, nie może ono naruszać normal-
nego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. 

Odnotowania wymaga, że zasady korzystania z utworów chronionych 
na potrzeby nauczania zdalnego będą w najbliższym czasie modyfikowane  
z uwagi na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autor-
skiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dy-
rektyw 96/9/WE i 2001/29/WE [Dz. Urz. UE L 130, s. 92, dalej: dyrektywa 
2019/790]. Ustawodawca unijny dostrzegł potrzebę wprowadzenia nowego 
obowiązkowego wyjątku lub ograniczenia, aby placówki edukacyjne mogły 
odnieść korzyści z całkowitej pewności prawa, korzystając z utworów lub 
innych przedmiotów objętych ochroną w cyfrowej działalności edukacyjnej,  
w tym w Internecie i ponad granicami.

Przepis art. 5 dyrektywy 2019/790 dotyczy dozwolonego użytku publicz-
nego w zakresie korzystania z utworów i innych przedmiotów objętych ochro-
ną w cyfrowej i transgranicznej działalności dydaktycznej. Przewiduje on ogra-
niczenie praw wyszczególnionych w art. 5 lit. a, b, d i e i art. 7 ust. 1 dyrektywy 
96/9/WE [Dz. Urz. WE L 77, s. 20, ze zm., dalej: dyrektywa 96/9/WE], art. 
2 i 3 dyrektywy 2001/29/WE, art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/24/WE [Dz. Urz. 
UE L 111, s. 16] oraz art. 15 ust. 1 dyrektywy 2019/790 [szerzej na temat 
art. 5 dyrektywy 2019/790 wraz propozycjami jego implementacji zob. Oże-
galska-Trybalska i Stanisławska-Kloc 2020, s. 49 i n.; Markiewicz 2021, s. 68  
i n.]. Zaproponowana przez prawodawcę unijnego postać dozwolonego użyt-
ku rozszerza i dookreśla zakres tej instytucji przewidziany w art. 5 ust. 3 lit. a 
dyrektywy 2001/29/WE – w zakresie prawa do zwielokrotniania, publicznego 
udostępniania i podawania do publicznej wiadomości, oraz art. 6 ust. 2 lit. b  
i art. 9 lit. b dyrektywy 96/9/WE – w zakresie zezwolenia na korzystanie z baz 
danych oraz na pobieranie istotnej części ich zawartości w charakterze ilustra-
cji w celach dydaktycznych [Markiewicz 2021, s. 69].

W motywie 19 preambuły dyrektywy 2019/790 wskazano, że dotychczaso-
we rozwiązania, przyjęte w dyrektywie 2001/29/WE oraz dyrektywie 96/9/WE,  
są niewystarczające, gdyż zakres zastosowania przewidzianych w nich przepi-
sów o dozwolonym użytku do cyfrowych sposobów korzystania jest niejasny, 
a ponadto w obecnych ramach prawnych nie przewidziano skutku transgra-
nicznego. Zdaniem ustawodawcy unijnego taki stan rzeczy może utrudniać 
rozwój działalności edukacyjnej, w której wykorzystuje się materiały cyfro-
we, i nauczania na odległość. Implementacja dyrektywy będzie dobrą oka-
zją do tego, aby poddać szczegółowej analizie obecnie obowiązujące przepisy  
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i wypracować rozwiązania prawne, które ułatwią zgodne z prawem korzystanie  
z utworów chronionych na potrzeby nauczania na odległość.
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BADANIE SKUTECZNOŚCI 
ZDALNEGO COACHINGU 

W DOBIE PANDEMII

WPROWADZENIE

W Polsce działa, wg danych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych około  
70 tys. podmiotów, zatrudniających łącznie ponad 100 tys. pracowników. 
Branża uslug rozwojowych od początku wybuchu pandemii mierzy się, po-
dobnie jak inne gałęzie gospodarki, z kryzysem wywołanym ograniczeniami 
społecznymi. Jak alarmuje Polska Izba Firm Szkoleniowych, blisko 70% firm 
działających na rynku zagrożonych jest upadłością. 

Firmy branży rozwojowej wprowadziły system szkoleń zdalnych za po-
średnictwem sieci internetowej oraz urządzeń cyfrowych. Jest to rozwiązanie, 
które sprawdza się w przypadku szkoleń teoretycznych, np. z dziedziny rozwo-
ju osobistego, ubezpieczeń, administracji, etc. Trudno jednak wyobrazić sobie 
szkolenie on-line w zakresie obsługi obrabiarek CNC, kursu spawalnictwa czy 
też obsługi wózka widłowego.

Dlatego zasadne jest wykonanie badania wskazującego skuteczność szko-
lenia prowadzonego on-line. Jeśli respondenci uznają, iż taka forma szkole-
nia w ich opinii jest skuteczna, pozwoli to na pozyskanie nowych klientów  
i minimalizację skutków kryzysu. 

Rozważania definicyjne

Etymologia terminu coaching wskazuje pochodzenie terminu od węgier-
skiego miasteczka Kocs, gdzie produkowane wygodne resorowane powozy 
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kołowe – koczi [Wujec 2011, s. 5]. W 1830r. na Uniwersytecie Oxfordz-
kim terminem coach zaczęto określać tutorów czyli osoby opiekujące się 
studentami i przeprowadzające ich przez zawiłości edukacji uniwersyteckiej.  
W 1861r. termin coach pojawił się w słownictwie sportowym jako określenie 
trenera. Polska literatura przedmiotu w sposób jednoznaczny określa, iż nie-
możliwe jest stworzenie polskiego odpowiednika tego terminu [Szmidt 2009,  
s. 41, Oleksyn 2006, s. 218].

W literaturze przedmiotu istnieje szeroki zakres definicyjny coachingu. 
Definicja stworzona przez International Coach Federation, traktująca co-
aching jako proces, brzmi: 

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym oso-
bom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu 
efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych  
z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interper-
sonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, opty-
malizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzysta-
ją ze swoich naturalnych umiejętności. [ICF 2006].

 Autorzy książki „Menedżer jako coach” definiują coaching jako:

Coaching jest sztuką ułatwiania drugiej osobie uczenia się, rozwoju i dzia-
łania. Podnosi samoświadomość i pozwala dostrzegać dokonywane wybo-
ry. Dzięki coachingowi ludzie znajdują własne rozwiązania, rozwijają 
umiejętności oraz zmieniają nastawienie i zachowanie. Celem coachingu 
jest zasypanie przepaści między potencjałem a działaniem.[Rogers, Whit-
tleworth, Gilbert 2014, s. 65].

Początki coachingu nie są dobrze udokumentowane. Badacze upatrują 
początków coachingu w poradnictwie psychologicznym w latach 60. w Sta-
nach Zjednoczonych [Kampa-Kokesh, Andersson 2001, s. 207]. Coaching wy-
rósł także na gruncie sportu, ponieważ prekursorzy coachingu w zarządzaniu 
wywodzili się ze środowisk sportowych. Analizując literaturę coachingu  
lat 80., można zauważyć, że w tym okresie stopniowo dokonała się specjaliza-
cja coachingu w  jego dwóch głównych nurtach –  biznesowym oraz osobistym 
[Kampa-Kokesch, Anderson 2001, s. 207]. Coaching w  obszarze biznesowym, 
dotyczący rozwoju kompetencji menedżera niezbędnych do osiągania celów 
organizacyjnych, ze względu na zakres zastosowań podzielił się na: professional 
coaching, executive coaching, lidership coaching i inne. Coaching w obszarze 
prywatnym, dotyczący takich sfer życia jak: rozwój osobisty, relacje, zdrowie, 
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rozwój intelektualny, finanse czy duchowość, podzielił się na: personal  
coaching, life coaching, health coaching i inne.

Skuteczność wg nurtu prakseologicznego, reprezentowanego przez  
Tadeusza Kotarbińskiego, utożsamiona jest z celowością [Kotarbiński, 2019, 
s. 154] Skuteczność jest to to relacja zgodności uzyskanego wyniku działania  
z celem dla niego określonym [Pszczółkowski, 1977, s. 45]. Skuteczność mo-
żemy zatem określić jako relację zgodności uzyskanego wyniku zakończonego 
działania z celem określonym dla tego działania. Przy czym cel jest rozumiany 
jako stan rzeczywistości, do którego podmiot chce doprowadzić poprzez dzia-
łanie. Różnica pomiędzy celowością a skutecznością dotyczy momentu rozpa-
trywania wyniku działania. W przypadku skuteczności ocena jest dokonywana 
po wykonaniu czynności, a w przypadku stosowania pojęcia celowości − doty-
czy ona planowanych działań.

Efektywność z kolei definiowana jest poprzez zasoby wykorzystane do 
uzyskania pożądanego rezultatu. Za działanie efektywne uważa się takie, któ-
re jest wydajne i pozwala osiągnąć pozytywne wyniki, przynosi spodziewane 
rezultaty, jest skuteczne i sprawne. Działanie efektywne wymaga, by korzyść 
netto z jego podjęcia – tj. korzyść po potrąceniu kosztu – była dodatnia i naj-
większa z możliwych. Pojęcie efektywności odnosi się wiec wprost do sposobu 
wykorzystanie zasobów przypisanych do działań. Kolokwialnie rzecz ujmując 
skuteczność można opisać jako „robienie właściwych rzeczy”, natomiast efek-
tywność to „robienie rzeczy we właściwy sposób”.

Ocena skuteczności jest uwarunkowana samą formułą celu. Jeżeli zatem 
cel ma cechy mierzalne, to organizacja ma możliwość sprawnej oceny sku-
teczności jego realizacji. Można przyjąć, że skuteczność odnosi się bardziej do 

„binarnego” sposobu oceny w sensie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie czy 
cel został zrealizowany. Nie wyklucza to oczywiście możliwości stopniowania 
poziomu realizacji poszczególnych celów.

W określeniu skuteczności bierze się pod uwagę głównie efekt końcowy 
i działania mające na celu jego osiągnięcie. W takim ujęciu definicyjnym za-
soby, czyli włożony wysiłek (czas, nakłady materialne, praca, know how, etc.) 
schodzą na dalszy plan. Norma ISO 9000:2005 definiuje skuteczność jako 
stopień , w jakim planowane działanie zostało zrealizowane, a zakładane wy-
niki – osiągnięte [Melton, Hes-Smith, Yates 2001, s. 243]. Skuteczność zatem 
wynika z przemyślanych działań, mających z góry określone mierniki osiągnię-
cia zamierzonego celu.

Inaczej rzecz ujmując, efektywne (sprawne) działanie to minimalizowanie 
kosztów nakładów zużytych do osiągniętych celów. Przy takim podejściu do 
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efektywności i skuteczności może okazać się, że niektóre działania realizowane 
w organizacji mogą być skuteczne, ale nieefektywne. 

Czas pandemii wymusza na branży coachingowej wykorzystanie mediów 
cyfrowych, Zwiększająca się ciągle fragmentaryzacja rynku, poszukiwanie jesz-
cze niezaspokojonych, specyficznych potrzeb grup klientów staje się w chwili 
obecnej możliwe przy wykorzystaniu mediów elektronicznych. Nowe media 
nie wymagają od nadawcy spełnienia kryterium odpowiedniego nakładu, któ-
ry będzie uzasadniał ekonomiczność podjętych działań komunikacyjnych. Na 
płaszczyźnie komunikacyjnej możliwość personalizacji nowych mediów zno-
szą ograniczenia dotyczące wielkości obsługiwanego segmentu rynku. Media 
elektroniczne pozwalają tworzyć przekaz do stosunkowo nielicznych, ale bar-
dzo homogenicznych grup odbiorców, bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
komunikacji, niepomiernie zwiększając odczuwaną, subiektywną satysfakcję 
klienta z takiej formy przekazu. Konsument w tym momencie przestał być 
biernym odbiorcą komunikatu. W nowych mediach odbiorca ma możliwość 
aktywnego uczestnictwa w procesie komunikacji społecznej.

Cel badania, hipoteza, metodologia badania

 Celem badania jest określenie skuteczności coachingu on-line w cza-
sach obostrzeń obowiązujących w okresie pandemii. Hipoteza główna brzmi: 
jeżeli coaching on-line jest równie skuteczny jak coaching prowadzony w spo-
sób stacjonarny, to branża rozwojowa ograniczy skutki kryzysu. Zauważalnym 
problemem badawczym jest ocena skuteczności prowadzenia zajęć coachingo-
wych za pomocą sieci internetowej przy wykorzystaniu urządzeń cyfrowych. 
W chwili obecnej brakuje kompleksowego opracowania dotyczącego prowa-
dzenia coachingu on-line z punktu widzenia kursanta. Wstępny etap badań 
to przygotowanie bibliografii do teoretycznej częsci pracy. Zgromadzona  
literatura obejmuje pozycje związane z coachingiem, kapitałem ludzkim, sku-
tecznością i efektywnością. Literatura zawiera zarówno pozycje klasyczne, jak 
i najnowsze opracowania polsko i angielskojęzyczne.

W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego – badanie 
ankietowe. Stworzony kwestionariusz ankiety przetestowano na grupie stu-
dentów. Po zebraniu i uporządkowaniu wypowiedzi respondentów zastoso-
wana została metoda heurystyczna służąca stworzeniu rozwiązań mających na 
celu stworzenie rekomendacji dla branży coachingowej. W badaniu wykorzy-
stano następujące narzędzia badawcze:
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• Arkusz ankiety
• Arkusz analizy danych
• Arkusz syntezy danych
• Arkusz wnioskowania

Specyfika technik badawczych stosowanych w naukach o zarządzaniu wy-
nika z kilku kwestii. Jedną z nich jest niewątpliwie charakter praktyczny tych 
nauk oraz powiązanie z innymi gałęziami nauki, takimi jak: psychologia, so-
cjologia, demografia, ekonomia oraz inne nauki społeczne. W wykonywanym 
procesie badawczym występują zmienne zależne i niezależne. Do zmiennych 
zależnych zaliczyć można stosunek respondentów do formy przeprowadzone-
go szkolenia, poziom zaufania do organizatora, liczbę internautów korzystają-
cych z tej formy nauczania oraz poziom ich atrakcyjności dla odbiorcy. Zmien-
ne niezależne to wiek, płeć, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania (miasto/
wieś) respondentów. Wskaźnikiem danej zmiennej jest takie zjawisko, które 
można zaobserwować. 

Na wskaźniki w badaniach nadają się przede wszystkim zjawiska, sta-
ny rzeczy i zdarzenia (zachowania) łatwo dostępne obserwacji, i to takie, 
których właściwa psychologiczno– kulturowa interpretacja rozumiejąca jest 
stosunkowo niezawodna. [Nowak 2020, s. 153]

Przyjęta miara skuteczności w badaniu to procent zadowolonych z formy 
przeprowadzenia szkolenia respondentów. 

Ankiety prowadzone były metodą CAWI – uczestnicy badania otrzymali 
link do kwestionariusza ankiety zamieszczonego w Internecie. Grupa respon-
dentów składała się z reprezentatywnej grupy uczestników szkoleń on-line  
o różnej tematyce w okresie od kwietnia 2020 do grudnia 2020. Liczba re-
spondentów wynosi 253 osoby zamieszkałe na terytorium Polski, w różnym 
wieku, o różnych poziomach wykształcenia. Strukturę respondentów obrazuje 
poniższa tabela.

Tabela nr 1 Struktura respondentów do badania skuteczności coachingu on-line

Struktura respondentów Liczba Procent %

Kobiety 155 61%

Mężczyźni 98 39%

Wykształcenie wyższe 111 44%
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Wykształcenie średnie 123 49%

Wykształcenie podstawowe 19 7%

Miasto powyżej 250 tys. 
mieszkańców 78 31%

Miasto od 100 – do 250 tys 
mieszkańców 121 48%

Miasto poniżej 100 tys. 
Mieszkańcow 44 17%

Wieś 10 4%

Źródło: opracowanie własne

Skuteczność coachingu on-line –  
konkluzje z badań

Badanie prowadzone było w sposób ciągły od kwietnia 2020 do grud-
nia 2020, obejmowało zatem obydwie fale pandemii. Kwestionariusz ankiety 
zawierał pytanie otwarte i zamknięte. Badanie stanowi część większej całości. 

Pierwsze pytanie dotyczyło osobowości respondenta w ujęciu Jungow-
skim [Jung 2015, s. 57]. Pytanie jest zasadne ponieważ osoby określające się 
mianem introwertyka mogą preferować zajecia zdalne bez kontaktu z więk-
szym audytorium. Ankietowani w większości (67%) uwazają się za ekstrawer-
tyków, introwertycy stanowią 33% badanej grupy. 

Drugie pytanie dotyczyło ilości szkoleń on-line odbytych przez re-
spondentów w okresie pandemii. Większość (72%) odbyła jedno szkolenie,  
17% - dwa szkolenia, 11% - trzy i więcej szkoleń. W ostatniej grupie re-
spondentów dominują osoby z miast powyżej 250 tys. mieszkańców z wy-
kształceniem wyższym, deklarujące, iż szkolenia odbyły w ramach pełnienia 
obowiązków służbowych. 

Kolejne pytanie dotyczyło miejsca, w którym respondent uczestniczył  
w szkoleniu. Zgodnie z przewidywaniami związanymi z wdrożeniem pracy 
zdalnej w okresie pandemicznym większość (67%) ankietowanych wskazało 
dom jako miejsce odbywania szkolenia, 29% wskazało miejsce pracy, nato-
miast 3% respondentów wybrało odpowiedź: inne.
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Czwarte pytanie dotyczyło mocnych i słabych stron coachingu on-line. 
Było to pytanie wielokrotnego wyboru. Wyniki pokazuje poniższy wykres.

Wykres nr 1 Mocne i słabe strony coachingu on-line

Źródło: opracowanie własne

Jak widać w z wyników badania pozytywy przeważają nad negatywami. 
Większość ankietowanych ceni komfort i wygodę rozwiązania., co wynika  
z definicji mediów cyfrowych, które charakteryzuje wielofunkcyjność czyli 
przenośność. którą rozumieć należy jako łatwość odczytania informacji czy 
komunikatu na wielu przenośnych środkach przekazu (telefon, tablet, laptop). 
Dostępność do informacji bez barier przestrzennych i czasowych jest z kolei 
warunkowane mobilnością mediów elektronicznych. Odbiorcy komunikatu 
mogą w dowolnym dogodnym dla siebie miejscu i czasie dotrzeć do interesu-
jącej ich informacji.

Respondenci podkreślają też mniejszy stres związany z uczestniczeniem 
w szkoleniu. Jest to istotne dla 65% ankietowanych. Ze słabych stron respon-
denci wskazują na dekoncentrację. Odpowiedź tą wybrali przede wszystkim 
respondenci uczestniczący w szkolenia w domu. Ze względu na lock-dawn  
i zdalne nauczanie, a co za tym idzie obecność dzieci w domu jest to zrozumiałe. 

Trudności w komunikacji werbalnej zgłasza 11% respondentów. Bada-
nie nie precyzuje z czego mogą one wynikać. Czy jest to związane z formułą  
i procedurami coachingu czy też może z kłopotami technicznymi związanymi 
ze sprzętem. 
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Obniżony poziom rozumienia przekazu deklaruje 16% respondentów. 
Wynikać to może z niemożliwości zadawania pytań z taką częstotliwością jak 
w trakcie szkolenia stacjonarnego. Są to jednak spekulacje wymagające szcze-
gółowych badań.

Jak wynika z przedstawionych wyników – mocne strony dominują nad 
słabymi. Jest to pozytywny sygnał dla całej branży usług rozwojowych.

Piąte pytanie, kluczowe dla badania zawierało określenie poziomu satys-
fakcji z odbytego coachingu. W pytaniu przyjęto skalę procentową: 0% - 20%, 
21% - 40%, 41% - 60%, 61% - 80%, 81% - 100%. Wyniki pokazuje wykres 
nr 2.

Wykres nr 2 Poziom satysfakcji z coachingu

Źródło: opracowanie własne

Jak widać z wykresu przeważają opinie pozytywne, tylko u 36% respon-
dentów pojawiły się opinie do 40% satysfakcji. Zdecydowana większość okre-
śliła się jako „grupa środka” (35%) z poziomem satysfakcji na poziomie 41% 
- 60%. Dobrą i bardzo dobrą opinię ma 19% ankietowanych.

Pytanie szóste dotyczyło ponownego uczestnictwa w coachingu  
on-line przy założeniu, że temat szkolenia czy to biznesowego czy też interper-
sonalnego lub duchowego byłby interesujący dla respondenta. Zdecydowana 
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większość (67%) udzieliła odpowiedzi twierdzącej, 21% ankietowanych udzie-
liło odpowiedzi negatywnej, a niezdecydowanych było 12%. 

Podsumowanie

Ze specjalnej, 39. edycji realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad 
badania „Monitor Rynku Pracy”, wynika, że w związku z epidemią koronawi-
rusa, znacząco wzrosła niepewność Polaków o pracę. 1 na 4 zatrudnionych 
ocenia ryzyko utraty posady jako duże. Prawie połowa pracowników obawia 
się zmniejszenia pensji, 25% zwolnienia, a 16% likwidacji firmy [Instytut 
Badawczy Randstat 2020]. W opinii Piotra Cieleckiego, coacha i właściciela  
firmy coachingowej: 

Z pewnością wiele firm będzie musiało zwolnić pracowników i przejść  
w tryb przetrwania, toteż budżety mogą zostać ograniczone, co zaowocuje 
spadkiem popytu na niektóre rodzaje szkoleń. Z drugiej strony wsparcie 
coachingowe i psychologiczne nigdy wcześniej nie było tak potrzebne jak 
teraz: warsztaty z budowania zespołu, efektywnej komunikacji, kompeten-
cji menadżerskich i zarządzania sobą znajdą się na liście życzeń większości 
firm, gdy tylko będzie można z powrotem zgromadzić ludzi na sali szkole-
niowe [Cielecki 2020]

Z przeprowadzonego badania wynika, iż większość respondentów zaak-
ceptowała nową formułę coachingu. Teraz od firm usług rozwojowych zależy, 
czy potrafią dostosować się do nowych warunków rynkowych. Należy zwrócić 
uwagę na indywidualne potrzeby klienta i dostosować coaching do jego ocze-
kiwań. Społeczeństwo szybko przystosowało się do nowych warunków pracy 
mając świadomość, że być może nieprędko wrócimy do starej rzeczywistości. 
W ślad za tym – firmy branży rozwojowej powinny wdrożyć procedury co-
achingu zdalnego, ponieważ – jak wynika z badania – istnieje zapotrzebowanie 
na tego typu usługi. Wygra ten, kto będzie w stanie zaproponować innowacyj-
ne rozwiązania i tematy szkoleń, dostosowane do czasów pandemii. 
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Lockdown  
a edukacja zdalna w Polsce: 

trudności i szanse

Nowa codzienność: edukacja zdalna

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym 11 marca 2020 roku w okre-
sie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze całej Polski 
ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu 
oświaty. Jak pokazały kolejne dni, dwutygodniowe zawieszenie stacjonarnej 
działalności placówek edukacyjnych spowodowane pandemią COVID-19 
przedłużono do końca roku szkolnego 2019/2020. Natomiast powrót uczniów 
oraz nauczycieli do pracy stacjonarnej w kolejnym roku szkolnych okazał się 
jedynie pozorny. Otwarte we wrześniu szkoły ponownie zamknięto bowiem 
19 października 2020 roku i już teraz można stwierdzić z całą pewnością,  
że rok szkolny 2020/2021 będzie czasem, w którym większość uczniów będzie 
korzystała przede wszystkim ze zdalnej edukacji. 

Zawieszenie stacjonarnej działalności placówek oświatowych stało się 
bezprecedensowym wydarzeniem, które wpłynęło nie tylko na uczniów i na-
uczycieli, ale na funkcjonowanie całego państwa. Gwałtownie zmieniła ono 
bowiem życie nie tylko 4,6 mln polskich uczniów, ale i ich rodzin. To wyda-
rzenie pokazało, w jak ogromnym stopniu funkcjonowanie szkoły wpływa na 
organizację naszej codzienności. Jednocześnie nie tylko doprowadziło to do 
powstania szeregu nowych problemów związanych z organizacją pracy szkół, 
ale przede wszystkim obnażyło wszelkie bolączki, z którymi od lat zmaga 
się polski system edukacji. Nauczyciele natomiast zostali pozostawieni sami  
sobie – bez odpowiedniego sprzętu i odpowiedniego systemowego wsparcia.  
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W momencie wprowadzenia edukacji zdalnej w większości szkół nie było 
szybkiego internetu, który umożliwiłby prowadzenie zajęć ze szkolnych klas 
przy użyciu szkolnego sprzętu. Praca pedagogiczna przeniosła się więc z reguły 
do nauczycielskich mieszkań, w których umożliwiało ją jedynie wykorzysta-
nie domowego łącza internetowego i prywatnego sprzętu komputerowego. 

Zbyt optymistycznym założeniem byłoby jednak uznanie, że wystarczy 
skupić się na zapewnieniu nauczycielom odpowiedniego sprzętu, a większość 
problemów wynikających ze zdalnej edukacji zniknie. Choć w momencie  
pisania tego artykułu upłynęło praktycznie dwanaście miesięcy od pierwszego 
ogólnopolskiego zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19, to wciąż 
brakuje nam usystematyzowanej wiedzy na temat tego, jak prowadzić zaję-
cia w rzeczywistości wirtualnej. Wiedzy nie tylko na temat pomocnych do 
kontaktu z uczniami aplikacji internetowych, ale przede wszystkim na temat 
metodyki, która mogłaby wspierać proces edukacyjny w rzeczywistości innej 
niż szkolna klasa. Metodyki, która musi uwzględniać i akceptować trudności  
z jakimi zmagają się uczniowie podczas nauki zdalnej oraz ich naturalne 
potrzeby wynikające z okresu dorastania czy dojrzewania. Nie jest bowiem 
możliwe przełożenie w znacznym stopniu zasad rządzących edukacją zdalną 
dorosłych na realia szkoły, w której uczą się dzieci i młodzież.   

Wyzwaniem okazał się nie tylko brak pomysłu na to, jak szkoła powinna 
wyglądać, ale i nowy świat, w którym musiała zaistnieć. Mówiąc uczciwiej 

– nowe światy. Mnogość światów naszych uczniów i uczennic, które towa-
rzyszyły im w procesie uczenia się okazała się bowiem kolejnym ogromnym 
pedagogicznym wyzwaniem. Część uczniów i uczennic miała do dyspozycji 
własne pokoje, szybkie łączę internetowe i własny komputer; inni jedynie tele-
fon komórkowy z ograniczonym limitem danych transferowych oraz wspólną  
z rodzeństwem czy opiekunami przestrzeń. Z pewnością te różnice w dostęp-
ności nie tylko do odpowiedniego sprzętu, ale i wspierających proces uczenia 
się warunków będą miały duży wpływ na pogłębienie się lub utrwalenie różnic 
edukacyjnych uczniów także po powrocie do stacjonarnej edukacji. Podobnie 
jak i obecna w domach atmosfera oraz stosunek pozostałych członków rodzi-
ny do szkolnych obowiązków czy też wartości jaką niesie za sobą edukacja.

Kolejne miesiące zmagań z pandemią nie przyniosły żadnych znaczących 
ministerialnych ustaleń dot. systemowego wsparcia uczniów, nauczycieli czy 
rodziców. Szkoły funkcjonujące bez wskazówek  oraz merytorycznego wspar-
cia ze strony ministerstwa działały na własną rękę, starając się metodą prób  
i błędów, odnaleźć się w nowej rzeczywistości zdalnej edukacji. Doprowadzi-
ło to do sytuacji, w której niemal każda placówka działała na nieco innych 
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zasadach zarówno w zakresie organizacji i długości lekcji czy wyboru aplikacji 
umożliwiającej kontakt z uczniami. W wielu placówkach uczniowie codzien-
nie komunikowali się z nauczycielami za pomocą aplikacji takich jak Teams, 
Meet czy Zoom; w innych natomiast zamiast uczestniczyć w lekcjach, które 
odbywały się w czasie rzeczywistym, otrzymywali jedynie przesłane informacje 
za pomocą emaila czy dziennika elektronicznego z wykazem kolejnych zadań, 
które uczniowie mają samodzielnie zrobić w ramach lekcji. Te różnice dostrze-
galne były nie tylko między placówkami oświatowymi, ale bardzo często po-
między sposobem prowadzenia lekcji przez nauczycieli pracujących w jednej 
szkole. 

Uczniowie zostali postawieni przed niezwykle trudnym zadaniem, które 
tak naprawdę w dużej mierze odsłoniło braki polskiej edukacji z czasów przed 
pandemią. Okazało się, że zdecydowana większość uczniów ma duży problem 
z działaniami, które wymagają samodzielnego planowania oraz dobrej orga-
nizacji własnej pracy. Dodatkową trudnością okazał się także fakt, że choć 
uczniowie bardzo dużo czasu poświęcają na funkcjonowanie w rzeczywistości 
różnorodnych aplikacji internetowych to ta kompetencja nie przełożyła się na 
znajomość platform edukacyjnych czy umiejętność wyszukiwania oraz weryfi-
kowania pojawiających się w internecie informacji. 

Do nowych zasad funkcjonowania szkoły musieli niezwykle szybko przy-
zwyczaić się nie tylko uczniowie, uczennice oraz ich rodziny, ale i nauczyciele, 
na których barki niespodziewanie spadł obowiązek wymyślenia na nowo rze-
czywistości lekcyjnej w systemie online. W mediach pojawiło się do tej pory 
wiele informacji na temat „znikających uczniów” (po wprowadzeniu edukacji 
zdalnej zniknęli oni ze szkolnych klas), równie ważnym tematem, jest zjawisko 

„znikających nauczycieli”, które jednak niezwykle trudno zbadać. 
Od lat w przestrzeni medialnej pojawiało się wiele głosów sygnalizujących, 

że nauczyciele pracujący w polskich szkołach w większości nie mogą pochwalić 
się wysokimi kompetencjami w zakresie obsługi i rozumienia nowoczesnych 
technologii czy rzeczywistości wirtualnej. Fakt, że w niektórych placów-
kach oświatowych dochodziło do sytuacji, w których to z winy nauczyciela 
uczniowie nie mogli uczestniczyć w zajęciach, jedynie potwierdza wnioski dot.  
niskich kompetencji cyfrowych części nauczycieli.

Wydatki i brak finansowego wsparcia 

Edukacja zdalna okazała się nie tylko wyzwaniem merytorycznym oraz 
organizacyjnym, ale i finansowym. Szacuje się, że koszty własne związane  
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z wprowadzeniem edukacji zdalnej poniosło 94% nauczycieli. Około 29% 
nauczycieli deklaruje, że z własnych środków poniosło koszty powyżej 2000 
zł. Możliwość otrzymania rządowego wsparcia finansowego dedykowanego 
dla nauczycieli pojawiła się dopiero w listopadzie 2020 roku. Pracownicy 
placówek oświatowych mogli starać się jednak o dofinansowanie wynoszące 
maksymalnie 500 zł1. 

Obserwując działania ministerstwa od marca do czerwca 2020 roku, 
trudno było nie odnieść wrażenia, że sprawą najważniejszą dla polskiego 
systemu edukacji nie jest dobrostan uczniów, ale organizacja i wyniki eg-
zaminów maturalnych oraz ósmoklasisty. Można było odnieść wrażenie, że 
ministerstwo kieruje do uczniów następujący przekaz: „Niezależnie od tego,  
w jak trudnej sytuacji w życiu się znajdziesz Twoim priorytetem powinien być 
wynik egzaminu”. Działania ministerstwa pokazały więc jedno: władze mini-
sterialne, myśląc o edukacji, nie myślały o dobrostanie psychicznym uczniów 
oraz uczennic i o dopasowaniu wymagań podstawy programowej do nowej 
rzeczywistości, ale o wypełnieniu narzuconych sobie wcześniej egzaminacyj-
nych procedur. 

Koszty związane z nauczaniem online2:

1 Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną, https://www.gov.pl/web/eduka 
cja-i-nauka/rzadowe-wsparcie-dla-nauczycieli .
2  JK, GN, Zdecydowana większość nauczycieli poniosła koszty w związku z nauczaniem online. 
Wyniki ankiety ZNP, https://glos.pl/zdecydowana-wiekszosc-nauczycieli-poniosla-wlasne-kosz 
ty-zwiazane-z-nauczaniem-online-wyniki-ankiety-znp.
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Uczyć czy egzaminować?

Dopiero 24 kwietnia 2020 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna opu-
blikowała szczegółowy harmonogram egzaminów zewnętrznych kończących 
rok szkolny 2019/2020. Zgodnie z zapowiedzianymi zmianami egzamin ma-
turalny rozpoczął się 8 czerwca 2020. W celu ograniczenia możliwości trans-
misji wirusa COVID-19 zrezygnowano z przeprowadzenia w roku szkolnym 
2019/2020 egzaminów ustnych. Natomiast egzamin ósmoklasisty 26 czerwca 
2020. 

Do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egza-
minu maturalnego w czerwcu 2020 roku przystąpiło 259 272 absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych, w tym 160 954 osoby z liceów ogólnokształ-
cących oraz 98 318 osób z techników3. Ostatecznie spośród absolwentów  
z 2020 r., którzy w pierwszym terminie przystąpili do egzaminów obowiązko-
wych, świadectwo dojrzałości uzyskało 74% zdających4. Jest to wynik niższy od 
tego, który mogliśmy obserwować w latach ubiegłych. Z grupy absolwentów  
z 2019 przystępujących do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo 

3 Sprawozdanie za rok 2020: egzamin maturalny, red. W. Kozak, CKE, https://cke.gov.pl/im 
ages/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2020/sprawozdanie/
EM_Og%C3%B3lne_sprawozdanie.pdf.
4 Sprawozdanie za rok 2020: egzamin maturalny, red. W. Kozak, CKE, https https://cke.gov.
pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2020/sprawo 
zdanie/EM_Og%C3%B3lne_sprawozdanie.pdf.
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dojrzałości uzyskało 80,5% zdających5. W 2018 r. natomiast świadectwo doj-
rzałości uzyskało 79,7% zdających6. Spośród absolwentów z 2017 r., którzy 
w maju przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, świadectwo 
dojrzałości uzyskało natomiast 78,5% zdających7.   

Czy niższy wynik z roku 2020 należałoby powiązać z trudnościami,  
z którymi uczniowie zmagali się po wprowadzeniu edukacji zdalnej? Podczas 
konferencji prasowej, której tematem były między innymi wyniki matur na-
pisanych w czerwcu 2020 roku, Dariusz Piontkowski – pełniący w tym czasie 
funkcję ministra edukacji – nie dostrzegał wyraźnego związku pomiędzy wy-
nikami egzaminów i chaosem edukacyjnym związanym z nagłym wprowadze-
niem edukacji zdalnej oraz trudnościami, które za sobą niosła. Jak mówił:  

Możemy tutaj snuć podejrzenia, że być może na wyniki wpłynęła sytu-
acja strajkowa, że być może jakiś wpływ miała ta inna forma kształcenia  
w tym roku, ale na pewno nie da się postawić znaku równości, że jak 
epidemia to gorsze wyniki8.

Przeprowadzenie egzaminów w 2020 r. (bez zmian w zakresie ich wy-
magań czy dostosowania podstawy programowej, a jedynie z pominięciem 
organizacji egzaminów ustnych) uznano za  ministerialny sukces. W 2021 r. 
już jednak nie możemy spodziewać się powtórzenia go w takiej formie. Choć 
działania Ministerstwa Edukacji w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie 
przeprowadzenia egzaminów uznano za prawidłowe, to w roku 2020/2021 
wprowadzono znaczące zmiany. 16.12.2020 r. opublikowano bowiem ograni-
czone wymagania egzaminacyjne dla uczniów, którzy podejdą do egzaminów 
maturalnych oraz egzaminu ósmoklasisty w roku 2021. Co ciekawe, choć  
w roku ubiegłym informacje dot. terminów egzaminów podano niemal  
w ostatniej chwili, podkreślając, że nie będzie to dużym problemem dla uczniów; 
w tym roku w komunikatach ministerstwa eksponowany jest fakt, iż Polska  
 

5 Sprawozdanie za rok 2019: egzamin maturalny, red. W. Kozak, CKE, https://cke.gov.pl/im 
ages/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2019/sprawozdanie/
Sprawozdanie%202019%20-%20Og%C3%B3lne.pdf.
6 Sprawozdanie za rok 2018: egzamin maturalny, red. W. Kozak, CKE, https://cke.gov.pl/im 
ages/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2018/sprawozdanie/
Sprawozdanie%202018%20-%20Og%C3%B3lne.pdf.
7  Sprawozdanie za rok 2017: egzamin maturalny, red. W. Kozak, CKE, https://cke.gov.pl/im 
ages/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2017/sprawozdanie/
Sprawozdanie%202017%20-%20Og%C3%B3lne.pdf.
8 Strajk nauczycieli rozpoczął się 8 kwietnia 2019. Według danych ZNP do strajku przystąpiło 
blisko 2/3 wszystkich placówek publicznych. 
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jest jednym z pierwszych krajów, który określił zasady przeprowadzania egza-
minów w roku szkolnym 2020/2021.

Średnie wyniki egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów w roku 
szkolnym 2019/20209: 

9  Sprawozdanie za rok 2020: egzamin maturalny, red. W. Kozak, CKE, https://cke.gov.pl/ima-
ges/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2020/sprawozdanie/ 
EM_Og%C3%B3lne_sprawozdanie.pdf 
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Średnie wyniki egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów w roku 
szkolnym 2018/201910:

10  Sprawozdanie za rok 2019: egzamin maturalny, red. W. Kozak, CKE, https://cke.gov.pl/im 
ages/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2019/sprawozdanie/
Sprawozdanie%202019%20-%20Og%C3%B3lne.pdf.
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Trudności i wyzwania

Świadomość zagrażającej zdrowiu pandemii z pewnością nie wpływa 
i nie wpływała pozytywnie na proces uczenia się. Dlatego przede wszystkim 
szkoły w tym trudnym czasie powinny skupić się na emocjonalnym wsparciu 
uczniów oraz nauczycieli i zapewnieniu im poczucia bezpieczeństwa. Bez tego 
bowiem nie możemy spodziewać się jakiegokolwiek efektu kształcenia. Takim 
działaniom z pewnością nie sprzyjało położenie największego nacisku na re-
alizacje podstawy programowej i niepewność dotycząca terminów czy formy 
egzaminów. 

Nie jest tajemnicą, że nagła zmiana zasad gry na edukacyjnym polu za-
równo wśród uczniów jak i nauczycieli zapoczątkowała szereg różnorodnych 
reakcji. Z jednej strony wielu nauczycieli wykazało się ogromną pomysło-
wością i kreatywnością, szukając nowych dróg dotarcia do swoich uczniów;  
z drugiej strony część nauczycieli komunikowała się z uczniami jedynie za po-
mocą wiadomości tekstowych, w których przekazywała swoim klasom kolejne 
dyspozycje, redukując do minimum swój wpływ oraz obecność. Znikali więc 
nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Znikali, stając się nieobecni w uczniow-
skiej codzienności, wychodząc ze zbudowanych z uczniami relacji. Ten rozpad 
relacji w obrębie wielu szkolnych społeczności z pewnością jest ogromną stratą, 
którą trudno będzie w jakikolwiek sposób zrekompensować. 

Nauczanie zdalne z całą siłą pokazało nam nie tylko, jak ważne w pracy 
pedagogicznej w XXI wieku są kompetencje cyfrowe, ale i podkreśliło, jak waż-
ne jest zbudowanie dobrych relacji między uczniami a nauczycielami. Bez tego 
nie możemy bowiem mówić o stworzeniu atmosfery wzajemnej współpracy, 
szacunku i zrozumienia, która jest konieczna, aby przeprowadzić wartościową 
e-lekcję. Szczególnie boleśnie przekonali się o tym nauczyciele, którzy musieli 
zmagać się nie tylko z technicznymi trudnościami wynikającymi z przenie-
sienia swojej pracy do innej, wirtualnej rzeczywistości, ale i z tzw. rajdami na 
e-lekcje, które definiowane są jako:

 dołączanie do lekcji i uniemożliwianie jej przeprowadzenia. Osoby trze-
cie dołączają do lekcji on-line i zaburzają je w karygodny sposób. Wie-
le nagrań rajdów opublikowanych jest na Youtubie, na Facebooku lub  
Instagramie. Podczas takiego „rajdu” dochodzi do puszczania głośno mu-
zyki, wyzywania nauczycieli, wysyłania obraźliwych zdjęć lub gifów oraz 
ogólnej dezorganizacji zajęć11. 

11  Rajdy na e-lekcje, CIK, https://cik.uke.gov.pl/news/rajdy-na-e-lekcje,210.html.
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Wprowadzenie edukacji zdalnej stało się także kolejnym krokiem pogłę-
biającym różnice ekonomiczne w polskim systemie edukacji. Po pierwsze, do 
wprowadzenia edukacji zdalnej lepiej były przygotowane bowiem w większo-
ści szkoły prywatne, dysponujące lepszym zapleczem informatycznym oraz 
statystycznie młodszą kadrą, która częściej wykorzystuje w swojej pracy na-
rzędzia cyfrowe. Po drugie, to uczniowie pochodzący z zamożniejszych rodzin, 
którzy dysponują odpowiednim sprzętem, szybszym łączem internetowym 
oraz własnym pokojem, w którym mogą spokojnie skupić się na treści lekcji 
w najmniejszym stopniu odczują trudności wynikające z przeniesienia rzeczy-
wistości szkolnej do swojego domu. 

Problemy techniczne, ograniczony zakres metod, trudność budowania  
i utrzymywania relacji czy obniżenie nastroju uczniów to jedynie kilka czynni-
ków, które skutkują mniejszą efektywnością nauki zdalnej w porównaniu do 
lekcji prowadzonych w szkolnej klasie. Polscy uczniowie oraz nauczyciele od 
kilku lat muszą mierzyć się także z  nową podstawą programową, której prze-
ładowanie i anachroniczny charakter treści  uniemożliwiają jej uczciwe i rze-
telne zrealizowanie. Wszystko to powoduje, że coraz większa liczba uczniów 
przygotowuje się do egzaminów poza szkołą – w ramach dodatkowych kur-
sów czy korepetycji. 

Szansa na nowe?

Większość polskich szkół wygląda bardzo podobnie. Uczniowie spędzają 
w nich czas w podobnie wyglądających klasach, siedzą w ławkach ustawio-
nych w ten sam sposób, na lekcjach języka polskiego czytają od lat podobne 
lektury. Taki obraz szkoły w żaden sposób nie oddaje złożoności i różnorod-
ności świata, który funkcjonuje poza jej murami. Jest on iluzją, oderwaną od 
życia, które czeka na młodych ludzi po jej ukończeniu.  

Paradoksalnie e-lekcje umożliwiły wielu placówkom oświatowym oraz 
uczniom i nauczycielom wyjście z tego znanego od lat schematu i zobaczenie, 
że edukacja poza nim także jest możliwa. Sprawi to być może, że poza ko-
niecznym rozwojem kompetencji cyfrowych do dostrzeżenia wartości metod 
pracy, które stoją w opozycji do tego co często nazywane jest „tradycyjną edu-
kacją”, ale jednocześnie bliższe są temu, jak funkcjonuje obecnie rzeczywistość 
poza szkołą. 

Edukacja zdalna z pewnością zostanie z nami na dłużej szczególnie 
jako wartościowy element kształcenia starszych uczniów oraz dorosłych. 
Pozwoliła ona bowiem w wielu przypadkach urozmaicić tradycyjne lekcje  
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np. o spotkania z osobami, z którymi – ze względu np. na odległość – rozmo-
wa podczas tradycyjnej stacjonarnej lekcji byłaby niemożliwa. 

Z mojej praktyki nauczycielskiej wynika także, że nie zawsze zmiana 
rzeczywistości lekcyjnej na przestrzeń online wpływa negatywnie na uczniów  
i uczennice. Wielu z nich w przestrzeni własnego domu czy mieszkania czu-
je się o wiele bezpieczniej i swobodniej. Sprawia to, że chętniej angażują się  
w tok lekcji. Dlatego wierzę, że zdalna edukacja będzie mieć niezwykle interesu-
jącą przyszłość, ponieważ odpowiedziała ona na potrzeby wielu uczniów i stu-
dentów. Choć z jednej strony wymaga ona większych nakładów finansowych 
na zakup odpowiedniego sprzętu, to z drugiej: umożliwia ona uczestniczenie  
w zajęciach w szkole czy na uniwersytecie na drugim końcu świata bez pono-
szenia wysokich kosztów podróży czy przeprowadzki. 

Wyjście poza to, co znamy zawsze wiąże się z lękiem oraz z niepewno-
ścią. Jednocześnie jest doświadczeniem otwierającym na nowe, a tym samym 
w wielu wymiarach wzbogacającym. Tak też patrzę dziś na nauczanie zdalne 
w Polsce. Z jednej strony było doświadczeniem niezwykle trudnym, słusznie 
budzącym lęk oraz obawy. Wierzę jednak, że w dłuższej perspektywie może 
stać się początkiem nowej jakości w polskiej edukacji. Pomóc stworzyć szkolną 
rzeczywistość tworzoną przez ludzi świadomych zachodzących w społeczeń-
stwie przemian. Ta zmiana ma szansę pomóc zbliżyć rzeczywistość szkoły do 
świata, który już od dawna w nowym kształcie istnieje poza nią.
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Zmiany w przepisach dotyczących 
szkolnictwa wyższego  

i nauki w obliczu COVID-19

Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zmian w przepisach 
dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki wprowadzonych w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ich wpływu na funkcjonowanie 
uczelni, także mundurowych. W artykule przedstawione zostały zarówno wy-
zwania, z jakimi uczelnie muszą mierzyć się w czasie epidemii, jak i rozwiąza-
nia wdrożone w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  
W dalszej części przybliżona została problematyka nauczania w modelu hy-
brydowym oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
a w odniesieniu do tej drugiej – wpływ takiego kształcenia na efekty uczenia 
się. 

Asumptem do przeprowadzenia analizy w przedmiotowej tematyce jest 
potrzeba dokonania oceny, czy zaproponowane przez ustawodawcę dotych-
czas rozwiązania prawne w związku z COVID-19 w sposób wystarczający 
usprawniły funkcjonowanie uczelni.

Przeprowadzona w ramach niniejszego artykułu analiza zmian w prze-
pisach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz aspektu praktycznego 
ich wdrażania w uczelniach pozwala na dokonanie ogólnej oceny skuteczności 
poszczególnych unormowań w procesie stosowania prawa.

Omawiane zmiany w przepisach w zakresie szkolnictwa wyższego i na-
uki w obliczu COVID-19 stanowią problematykę nową, co wiążę się z ogra-
niczonym dostępem do literatury z tego obszaru. Dostępne opracowania 
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dotyczą przepisów, które weszły w życie przed ogłoszeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wiru-
sem SARS-CoV-2. Sformułowane w niniejszym artykule wnioski są zatem  
w dużej mierze autorskie i zapewne dopiero po dłuższym czasie funkcjonowania 
uczelni na podstawie nowych przepisów będzie można dokonać dogłębnej 
wielopłaszczyznowej analizy i w konsekwencji szczegółowej oceny. 

Do przeprowadzenia analizy zastosowano przede wszystkim prawno-dog-
matyczną metodę badawczą, właściwą dla przeprowadzonej analizy przepisów 
prawnych oraz metodę empiryczną. Na wybór teoretycznej i empirycznej me-
tody badawczej wpłynęła wieloaspektowość analizowanego zagadnienia.

Najważniejsze nowe regulacje  
dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki

Z dniem 28 lutego 2020 r. sytuacja zakażenia koronawirusem SARS-
-CoV-2 została objęta przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi1. Przedmiotowy akt prawny stał się przyczynkiem 
do wprowadzenia szeregu nowych przepisów, w tym także w zakresie szkol-
nictwa wyższego i nauki. Zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce2 zostały wprowadzone ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych3. Ustawa COVID-19 wprowadziła do PSWN normę prawną umoż-
liwiającą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,  
w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi 
okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu członków wspólnoty uczel-
ni, czasowe ograniczenie lub czasowe zawieszenie funkcjonowania uczelni na 
obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym 
obszarze. Analogiczna regulacja znalazła się także w przepisach szczególnych 
PSWN, przyznająca takie uprawnienie właściwemu ministrowi nadzorują-
cemu uczelnie: wojskowe, służb państwowych, artystyczne, medyczne oraz 
morskie. Na tej podstawie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego4 oraz 

1  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27.02.2020 r. w sprawie zakażenia korona-
wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325 z późn.zm.).
2  Ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 
i 619.) – dalej zwana „PSWN”.
3  Ustawa z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.1842 z późn. zm.) – dalej zwana „Ustawą COVID-19”. 
4  Od dnia 1 stycznia 2021 r. uczelnie są nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki. 
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właściwi ministrowie nadzorujący podległe im uczelnie wydali rozporządzenia  
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z wyda-
nymi aktami wykonawczymi do PSWN na obszarze kraju czasowo ograniczone 
zostało funkcjonowanie uczelni5 przez zawieszenie kształcenia na studiach, na 
studiach podyplomowych, w innych formach, a także kształcenie doktorantów 
realizowane w ramach zajęć. Rozporządzenia umożliwiły także realizowanie 
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie 
od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia, zwalniając przy 
tym uczelnie z obowiązku stosowania ograniczeń w zakresie liczby punktów 
ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.

Z dniem 20 marca 2020 r. ogłoszono na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stan epidemii6, obowiązujący w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do od-
wołania, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, co w konsekwencji 
przełożyło się na prolongowanie okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni7. 
W nowych aktach wykonawczych zawarte zostały regulacje dotyczące ograni-
czenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, 
z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości 
funkcjonowania uczelni. Istotną wprowadzoną zmianą, ułatwiającą funkcjo-
nowanie uczelni w okresie epidemii, było zapewnienie możliwości podejmo-
wania uchwał przez organy kolegialne uczelni, organy kolegialne samorządu 
studenckiego i samorządu doktorantów w trybie obiegowym albo za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb 

5  Uczelni nadzorowanych przez: MNiSW, MON, MSWiA, MKiDN, MZ oraz MGMiŻŚ 
– w okresie od dnia 12.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r., uczelni nadzorowanej przez MS –  
w okresie od dnia 14.03.2020 r. do dnia 13.04.2020 r. 
6  Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.).
7  Uczelni nadzorowanych przez: MNiSW, MON, MSWiA, MKiDN, MZ, MGMiŻŚ – do 
30.09.2020 r., uczelni nadzorowanej przez MS – do 24.05.2020 r.; Funkcjonowanie uczelni 
nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministra Infrastruktury ponownie zostało czasowo 
ograniczone z dniem 19.10.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19; w przypadku uczelni nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 
27.10.2020 r. W aktach wykonawczych wydanych przez rzeczonych ministrów wprowadzone 
zostały konkretne rozwiązania, uzależnione od obszaru kraju, w którym znajduje się podmiot 
prowadzący kształcenie, tj. obszaru kraju będącego obszarem czerwonym albo obszarem żółtym 
w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy  
z 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).; W przypadku uczelni nadzorowanych przez Ministra Obrony 
Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji funkcjonowanie uczelni zostało 
ograniczone odpowiednio od 17.10.2020 r. oraz 10.11.2020 r. do 28.02.2021 r. 
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ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni. Ponad-
to, umożliwiono – w odniesieniu do zajęć realizowanych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość – weryfikację osiągniętych efektów 
uczenia się określonych w programie danego kształcenia, odbywającą się poza 
siedzibą uczelni lub jej filią, z wykorzystaniem technologii informatycznych 
zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia 
się oraz jego rejestrację. 

Inną ważną zmianą związaną z zapewnieniem ciągłości funkcjonowa-
nia uczelni w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni 
było wprowadzenie do PSWN8 przepisu umożliwiającego wydawanie zarzą-
dzeń przez rektora w sprawach należących do kompetencji senatu. Zarządze-
nia takie wymagają jednak zatwierdzenia przez senat uczelni na najbliższym 
posiedzeniu. Ponadto wprowadzono regulację9, zgodnie z którą posiedzenia 
senatu mogą być przeprowadzane, z zachowaniem niezbędnych zasad bez-
pieczeństwa, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniają-
cych w szczególności transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między 
jego uczestnikami oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym,  
w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku. 
Analogiczne rozwiązanie wprowadzono odnośnie do przeprowadzenia obrony 
rozprawy doktorskiej poza siedzibą podmiotu doktoryzującego czy przepro-
wadzenia egzaminu dyplomowego poza siedzibą uczelni lub poza jej filią .

Wśród pozostałych zmian, które zostały wprowadzone do PSWN, nale-
ży wyróżnić te związane z zakazami, do których zaliczają się: zakaz przepro-
wadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich oraz zakaz kierowania 
nauczycieli akademickich na badania okresowe oraz badania w celu wydania 
orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. Oba wska-
zane zakazy obowiązują w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowa-
nia uczelni, mają charakter generalny i dotyczą każdej sytuacji (zob.: Komen-
tarz do art. 51b PSWN, Balicki 2020). 

Możliwość ustalenia wymiaru praktyk zawodowych przewidzianych 
w programie studiów o profilu praktycznym na niższym poziomie niż   
6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich oraz 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia, to 

8  Na mocy ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. zm.).
9  Na mocy ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postę-
powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086  
z późn. zm.). 
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jedna z ostatnich zmian wprowadzonych do ustawy PSWN10, z której uczelnie 
mogą skorzystać w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania 
uczelni. Wówczas senat dokonuje zmian w programie studiów, w tym ustala 
wymiar praktyk zawodowych, mając na względzie konieczność zapewnienia 
wysokiej jakości kształcenia i umożliwienia osiągnięcia efektów uczenia się 
określonych w programie studiów.

Istotne zmiany, jakie zostały wprowadzone do PSWN11 w ramach działań 
prawnych podejmowanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, związane są z wydawaniem absolwentowi dyplo-
mu ukończenia studiów, jego odpisu czy odpisu suplementu do dyplomu oraz  
z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, którym umożliwiono korzysta-
nie ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Ponadto, 
wobec wprowadzenia stanu epidemii i trudnej sytuacji finansowej części stu-
dentów związanej z ograniczonymi możliwościami zarobkowania, do PSWN 
wprowadzono również regulację zapewniającą studentom uzyskanie pomocy 
finansowej w uczelniach w ramach stypendiów i zapomóg wypłacanych z fun-
duszu stypendialnego, zasilanego dotacją z budżetu państwa oraz środkami 
własnymi uczelni. Zmiana w tym zakresie ma na celu wskazanie explicite spo-
sobu postępowania w przypadku zwiększania funduszu stypendialnego środ-
kami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie i rozwój potencjału dydak-
tycznego – w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości odnośnie do 
ujmowania tej operacji w ewidencji księgowej. Powyższe rozwiązanie powinno 
pozytywnie przełożyć się na realizację zadań uczelni obejmujących wsparcie 
finansowe studentów.

Zmiany w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki zostały także dokonane 
także w przepisach wprowadzających PSWN12, zgodnie z którymi wydłużone 
zostały między innymi terminy do dnia 31 grudnia 2022 r. odnoszące się do 
zmiany nazwy uczelni publicznej działającej w dniu wejścia w życie ustawy 
PW PSWN czy umorzenia postępowań habilitacyjnych i postępowań o na-
danie tytułu profesora oraz zamknięcia przewodów doktorskich, które zostały 
wszczęte i niezakończone przed dniem 1 października 2018 r. oraz wszczęte 
pomiędzy 1 października 2018 r. a 30 kwietnia 2019 r. Ponadto wydłużony 

10  Na mocy ustawy z 21.01.2021 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. 159). 
11  Na mocy ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.).
12  Na mocy ustawy z 03.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) – dalej zwanej „PW PSWN”.
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został termin w odniesieniu do rozpoczęcia pierwszej ewaluacji jakości dzia-
łalności naukowej obejmującej lata 2017-2020, który ustalony został na dzień 
1 stycznia 2022 r. 

Ustawa COVID-19  
a funkcjonowanie uczelni mundurowych

O ile funkcjonowanie uczelni państwowych nadzorowanych przez mini-
stra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zostało czasowo ogra-
niczone, w tym poprzez zawieszenie wykładów i innych zajęć dydaktycznych, 
to ograniczenie to zostało wyłączone wobec części uczelni służb munduro-
wych. Przykładem są uczelnie morskie nadzorowane przez ministra właści-
wego do spraw gospodarki morskiej13, na których pomimo ogłoszonego sta-
nu epidemii realizowano zajęcia w ramach prowadzonych praktyk morskich. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że zakres autonomii uczelni publicznych nad-
zorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
jest szerszy od autonomii uczelni służb mundurowych. W odniesieniu do tych 
pierwszych, Minister Edukacji i Nauki nie określa zasad organizacji procesu 
kształcenia w poszczególnych uczelniach. Prawo do określania organizacji stu-
diów jest bowiem jednym z autonomicznych uprawnień uczelni. Organizację 
tę oraz prawa i obowiązki studentów określa natomiast regulamin studiów da-
nej uczelni. Rektor, będąc przełożonym wszystkich studentów, doktorantów 
i pracowników uczelni, wykonuje swoje ustawowe zadania, w tym zarządza 
uczelnią. Tym samym PSWN kreuje rektora jako zdecydowanie najważniej-
szą osobę na uczelni, wprowadzając zasadę jednoosobowego kierownictwa 
(Zieliński 2019, s. 89). 

Przepisy działu XIV PSWN mające charakter lex specialis wobec przepi-
sów ogólnych wprost wskazują, w jakich aspektach autonomia uczelni służb 
mundurowych podlega ograniczeniom. Odnosząc powyższe do organizacji 
kształcenia na uczelniach w okresie epidemii, w przypadku uczelni publicz-
nych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyż-
szego i nauki, ostateczna decyzja dotycząca funkcjonowania uczelni należy do 
rektorów, natomiast odnośnie do uczelni służb mundurowych, w szczególno-
ści uczelni wojskowych i uczelni służb państwowych będących jednocześnie 
odpowiednio jednostkami wojskowymi i organizacyjnymi tych służb, wpływ 
na funkcjonowanie uczelni mają właściwi ministrowie nadzorujący uczelnie 

13  Od dnia 6.10.2020 r. ministrem nadzorującym uczelnie morskie jest Minister Infrastruktury. 
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mundurowe. Przepisy o charakterze ogólnym, zawarte w pozostałych działach 
PSWN, powinny mieć bowiem zastosowanie z uwzględnieniem tożsamości 
instytucjonalnej uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej i uczelni służb 
państwowych jako jednostki organizacyjnej właściwej służby państwowej 
(Degtyarova 2019, s. 1206)

Brak regulacji na poziomie aktu wykonawczego o czasowym ograniczeniu 
albo zawieszeniu funkcjonowania uczelni wydanego przez ministra nadzoru-
jącego uczelnię przesądza o konieczności wznowienia funkcjonowania uczelni  
w obszarze kształcenia i wdrożenia tym samym odpowiednich procedur bez-
pieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa SARS-CoV-2. Pro-
cedura taka została wdrożona14 w uczelni służb państwowych nadzorowanej 
przez Ministra Sprawiedliwości, tj. Wyższej Szkole Kryminologii i Peniten-
cjarystyki w Warszawie15, która z dniem 25 maja 2020 r. wznowiła kształ-
cenie stacjonarne funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej. 
Zasady postępowania w okresie epidemii zostały opracowane na podstawie 
wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższe-
go i zawierają szereg uregulowań dotyczących w szczególności pracowników  
i funkcjonariuszy uczelni, studentów, słuchaczy oraz osób korzystających z wy-
żywienia, funkcjonowania Centralnej Biblioteki Więziennictwa, zasad zakwa-
terowania, przemieszczania się oraz korzystania z pomieszczeń wspólnych, za-
sad prowadzenia zajęć dydaktycznych, sportowych i interwencyjnych, a także 
reguł postępowania w celu zapobiegania zakażeniu w przypadku podejrzenia 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Wdrożenie wewnętrznej procedury postępowania było niezbędne nie tyl-
ko z uwagi na powrót do tradycyjnego modelu prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych, ale także ze względu na pełnienie służby przez funkcjonariuszy Służby 
Więziennej w służbie kandydackiej w systemie skoszarowanym. Tym samym 
niezbędne było opracowanie i wdrożenie w życie kompleksowych reguł po-
stępowania na terenie kampusu mundurowego, począwszy od ustalenia zasad 
przebywania w pomieszczeniach i przemieszczania się, kończąc na zasadach 
organizacji czasu wolnego od zajęć czy spożywania posiłków. Oprócz kształce-
nia funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, kontynuowano także kształcenie 
w formie szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk 

14  Na podstawie zarządzeń Rektora-Komendanta.
15  Uczelnia utworzona z dniem 31.08.2018 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z 20.07.2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki  
w Warszawie (Dz. U. poz. 1461).
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chorążych w Służbie Więziennej oraz studia podyplomowe przygotowujące 
do zajmowania stanowisk oficerskich w Służbie Więziennej. Sporym przed-
sięwzięciem, wymagającym zastosowania odpowiednich środków bezpieczeń-
stwa, było przeprowadzenie egzaminów praktycznych w zakresie chociażby 
umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy czy egzaminów wstępnych dla kan-
dydatów na przyszłych oficerów Służby Więziennej. 

Wprowadzone rozwiązania prawne na czas epidemii w polskich uczel-
niach stanowią nadal spore wyzwanie, nie tylko dla kierownictwa danej 
uczelni, ale całej jej społeczności. Wdrożone i sprawdzone dotychczas zasady 
postępowania posłużą z pewnością jako wzorzec działania w sytuacjach kry-
zysowych, przygotowując jednocześnie uczelnie do następnej fali zachorowań 
na COVID-19. 

Ustawa COVID-19 a dobre praktyki uczelni

Lockdown, wymuszony przez zagrożenie epidemiologiczne, sprawił, że 
uczelnie musiały szybko przestawić się na nowe tory. Wprowadzenie nauki 
zdalnej stanowiło pierwszy, konieczny etap działań. Uczelnie stanęły przed 
wieloma wyzwaniami związanymi chociażby ze studentami zagranicznymi 
pozostającymi w Polsce i tymi, którzy wrócili na czas pandemii do swoich 
krajów. Koniecznym było podjęcie działań związanych z ich bezpieczeństwem, 
a także objęcie społeczności akademickiej bieżącym wsparciem i pomocą.

Przekładając powyższe na praktykę, uczelnie niezwłocznie po ogłosze-
niu lockdownu rozpoczęły działania antykryzysowe polegające na opracowa-
niu i wdrożeniu w życie nowych przepisów mających na celu zapewnienie 
studentom możliwości kontynuacji nauki oraz bezpieczeństwa. W odniesie-
niu do studentów zagranicznych, uczelnie udzielały pomocy w prolongacie 
wiz, uzyskaniu biletów lotniczych, w transporcie czy w uzyskaniu środków 
sanitarnych. Wychodząc naprzeciw zarówno studentom, jak i wykładow-
com, zajęcia zostały przeniesione na platformę online funkcjonującą w uczelni,  
a w działania niejednokrotnie zaangażowana była cała społeczność uczelniana. 
Uczelnie zapewniały także wsparcie psychologów oraz uruchamiały specjalne 
linie wsparcia psychicznego w kryzysie emocjonalnym związanym z pandemią 
COVID-19. Ciekawą, a zarazem istotną inicjatywę o wymiarze praktycznym, 
jako pierwsze miasto w Polsce, podjął Lublin, który wprowadził procedury 
związane z uzyskaniem numeru PESEL i meldunku dla cudzoziemców, które 
zostały dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
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Hybrydowy model kształcenia  
od nowego roku akademickiego

Z informacji publikowanych na stronach podmiotowych uczelni wy-
nika, że od nowego roku akademickiego nie powróciły one do kształcenia  
w modelu tradycyjnym, w siedzibie danej uczelni. Jak już zostało wspomniane,  
w przypadku uczelni państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ostateczna decyzja dotycząca organiza-
cji kształcenia i funkcjonowania uczelni należy do rektorów. Uczelnie do czasu 
rozpoczęcia nowego roku akademickiego stały przed decyzją, czy kształcenie 
będzie kontynuowane w formie zdalnej, w trybie tradycyjnym czy też będzie 
stanowiło kompilację tych dwóch form. 

Przykładowo Szkoła Główna Handlowa z siedzibą w Warszawie ogłosiła, 
że w semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne ze studentami, doktorantami  
i słuchaczami studiów podyplomowych będą odbywać się zdalnie16. Podobnie 
na Uniwersytecie w Białymstoku władze uczelni postanowiły o prowadzeniu 
zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 w formie zdalnej, z za-
strzeżeniem, że w siedzibie uczelni mogą być prowadzone zajęcia przewidziane 
w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stop-
nia, studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz zajęcia, które 
nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość17. Model mieszany znalazł zastosowanie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, gdzie w odniesieniu do poszczególnych wydziałów kształcenie prowa-
dzone jest w ramach jednej z trzech form18. Przekładając powyższe na praktykę, 
chodzi o kształcenie stacjonarne z elementami kształcenia zdalnego, zgodnie  
z którym studenci uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni przez cały 

16  Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 24 z 19.03.2020 r. w sprawie zmian w organizacji 
kształcenia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycz-
nych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego 
chorobę COVID-19, zmienionego zarządzeniem Rektora nr 108 z dnia 12 listopada 2020 r., 
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/oferta/doktoranckie/Documents/ZR_24_2020_zmia 
na_organizacji_ksztalcenia_w_SGH_w_okresie_przeciwdzialania_zakazeniu_koronawirusem.
pdf 
17  Na podstawie Zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z 16.10.2020 r.  
w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz 
przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie 
w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem nr 92 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  
z 20.10.2020 r., https://filozofia.uwb.edu.pl/images/91_-_nauczanie_zdalne.pdf.
18  Na podstawie Komunikatu nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz 
Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28.07.2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze 
zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19 (z wyłączeniem Colle-
gium Medicum); https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144229043/kom_16_2020.pdf/ 
00d87ead-88dc-45f1-ad00-5649b3b6ba04
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semestr i co najmniej 25 procent godzin zajęć dydaktycznych odbywa się sta-
cjonarnie. Niewykluczone jest też kształcenie zdalne z elementami kształcenia 
stacjonarnego. W tym przypadku organizacja zajęć nie wiąże się z konieczno-
ścią uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie uczelni przez 
cały semestr. Brany pod uwagę jest także wariant tylko kształcenia zdalnego. 
Szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków 
studiów pozostawiono do decyzji dziekanom wydziałów, przy uwzględnieniu 
aktualnych zaleceń sanitarnych i uwarunkowań zdrowotnych nauczycieli aka-
demickich i studentów.

Uwagę poświęcić należy również uczelniom, które wstępnie zakładały re-
alizację zajęć w formie blending learning, której istotą jest nauczanie w formie 
tradycyjnej, z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego wynikających 
z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, a także nauczanie zdalne 
z wykorzystaniem platform i narzędzi cyfrowych. Z kolei na Uniwersytecie 
Opolskim, w semestrze zimowym, wprowadzone zostało nauczanie zdalne  
z elementami stacjonarnego, w przypadku laboratoriów na medycynie czy 
chemii. Konsekwencją takich działań jest odbywanie się wszystkich wykładów 
i niektórych ćwiczeń online. 

Prowadzenie nauczania w modelu z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość nie jest pozbawione wad, nie tylko w wymiarze spo-
łecznym, ale także i techniczno- organizacyjnym. Istotnym problemem, przed 
którym stoją uczelnie, jest konieczność utrzymania całej infrastruktury ta-
kiej jak stołówki, akademiki czy sale treningowe, które obecnie są wyłączone  
z używania. Dotychczasowe rozwiązania prawne w związku z epidemią wpro-
wadzone przez polskiego ustawodawcę nie regulują przedmiotowej materii,  
w związku z czym uczelnie w tej kwestii zmuszone są radzić sobie w ramach 
własnych zasobów. Inny, bardziej prozaiczny problem związany jest z prędko-
ścią i jakością łącza internetowego. 

Pomimo jednak szybkiego przystosowania się uczelni do nauczania zdal-
nego, wymuszonego na taką skalę stanem epidemii, nie sposób pominąć ne-
gatywnych konsekwencji kształcenia w modelu hybrydowym. Do ujemnych 
skutków takiego kształcenia należy zaliczyć chociażby mniejsze interakcje  
w ramach społeczności uczelnianej. 



273

ZMIANY W PRZEPISACH ...

Nauka online a wpływ na efekty uczenia się

Biorąc pod uwagę, że wiele uczelni zapowiadało wprowadzenie od 
roku akademickiego 2020/2021 większej liczby zajęć prowadzonych z wy-
korzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego przygotowało zmianę przepisów, której celem jest 
zwiększenie maksymalnej liczby punktów ECTS, jaka może być uzyska-
na w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość na studiach o profilu ogólnoakademickim. Zgodnie z projektem  
z dnia 28 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów19, liczba punktów ECTS, 
jaka będzie mogła być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem me-
tod i technik kształcenia na odległość, nie będzie mogła być większa niż 50% 
liczby punktów ECTS określonych w programie studiów dla danego kierun-
ku – w przypadku studiów o profilu praktycznym oraz 75% liczby punktów 
ECTS określonych w programie studiów dla danego kierunku – w przypadku 
studiów o profilu ogólnoakademickim. Projektowana zmiana weszła w życie  
z dniem 1 października 2020 r.20

Autorzy projektowanej zmiany podnosili, że obowiązujący limit mak-
symalnej liczby punktów ECTS możliwych do uzyskania w ramach kształ-
cenia na odległość wynoszący do 50% mógł przekładać się na ograniczenie 
konkurencyjności polskich uczelni w skali międzynarodowej. Ponadto, pro-
ponowane zmiany umożliwiają także wprowadzenie nowoczesnych, zaawan-
sowanych technologicznie metod kształcenia. Obserwowane w społeczeń-
stwach informacyjnych zwiększenie zapotrzebowania na edukację na poziomie 
wyższym, rosnąca mobilność studentów z zagranicy, a także zaawansowany 
rozwój nowoczesnych technologii przeznaczonych do komunikacji i przeka-
zywania wiedzy sprawiają, że również wiele polskich uczelni zauważa potrze-
bę rozszerzenia oferty dydaktycznej realizowanej z zastosowaniem różnych 
metod i technik kształcenia na odległość, w tym adresowanej do odbiorców 
zagranicznych. Innym ważnym czynnikiem jest wzrost roli wiedzy na rynku 
pracy, który przyczynił się do pojawienia się w dydaktyce nowych pojęć, cha-
rakteryzujących zmianę paradygmatu nauczania: chodzi o naukę permanentną  

19  Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany rozporządzenia MNiSW z 27.09. 
2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.) jest dostępny w serwisie Rządowy 
Proces Legislacyjny pod numerem z wykazu: 38.
20  Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14.08.2020 r. zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1411). 
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(lifelong learning) oraz uczenie się w momencie zapotrzebowania na określo-
ną wiedzę (just-in-time learning). Wypracowanie nowego paradygmatu w za-
kresie przekazywania wiedzy, jako jednego z priorytetowych założeń polityki  
w obszarze szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, niewątpliwie przemawia 
za zwiększeniem maksymalnej liczby punktów ECTS możliwej do uzyskania 
w ramach kształcenia na odległość. 

O ile zmiana w przepisach omawianego rozporządzenia – na wypadek 
wystąpienia kolejnej fali zakażeń lub w przyszłości innych nieprzewidzianych 
zdarzeń – wydawała się potrzebna, to rozważyć należy, czy przyjęcie różnej 
liczby punktów w odniesieniu do studiów o różnych profilach jest słuszne. 
Stanowisko w tej sprawie, w ramach uzgodnień w procesie legislacyjnym, za-
jęła między innymi Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich21, 
która postulowała ustalenie liczby punktów ECTS, jaka będzie mogła być 
uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, na poziomie do 75% liczby punktów ECTS określonych w pro-
gramie studiów dla danego kierunku, zarówno w przypadku studiów o profilu 
ogólnoakademickim, jak i studiów o profilu praktycznym. W ocenie KRZaSP 
niejednakowe traktowanie uczelni akademickich i zawodowych nie ma żad-
nego merytorycznego uzasadnienia („praktyczne nauczanie to nie nauczanie 
manualne!”), a ponadto znacząco pogłębi różnice międzysektorowe. Taki sam 
postulat wysunęła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego22, podkre-
ślając niezasadność różnicowania profili. Projekt rozporządzenia został także 
negatywnie zaopiniowany przez Komisję do spraw Kształcenia Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, stojącą na stanowisku, że omawiane 
uregulowanie doprowadzi do incydentalnego w praktyce kontaktu studenta 
z uczelnią macierzystą oraz przełoży się na niższą wartość kształcenia. Projekt 
rozporządzenia spotkał się natomiast z aprobatą wyrażoną przez Komitet Po-
lityki Naukowej23 oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Choć zdania wśród instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa 
wyższego i nauki są podzielone, zarówno co do treści przyjętej zmiany, jak 
i samej zasadności jej wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie studiów, 

21  Dalej zwana „KRZaSP”.
22  Stanowisko wyrażone w uchwale nr 148/2020 z 18.06.2020 r. 
23  Pozytywna ocena uzasadniona jest w aspekcie kształcenia obcokrajowców i wymiany mię-
dzynarodowej. Ponadto wysunięte zostały następujące postulaty: 1) stworzenia przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazu rekomendowanych platform edukacyjnych 
lub komunikatorów umożliwiających realizację zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość, metodą synchroniczną; 2) uwzględnienia w subwencji prze-
kazywanej uczelniom dodatkowych środków związanych ze zwiększeniem kosztów w okresie 
wprowadzania rozszerzonej oferty kształcenia zdalnego. 
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to jednak przez pryzmat dynamiki zmian technologicznych, wzrostu konku-
rencyjności uczelni oraz nauki, nowych wyzwań gospodarczych i społecznych, 
samą konieczność wprowadzenia zmiany w zakresie efektów uczenia się należy 
oceniać pozytywnie. Przedmiotowa zmiana nie wyklucza możliwości prowa-
dzenia zajęć w tradycyjny sposób w siedzibie lub w filii uczelni, nie grozi więc 
obniżeniem poziomu kształcenia na tych studiach. Zmianę należy zatem po-
strzegać jako szansę dla uczelni, z której – o ile będzie to konieczne – będzie 
mogła skorzystać, bez uszczerbku dla osiąganych efektów uczenia się. 

Kolejną, istotną zmianą do rozporządzenia w sprawie studiów, któ-
ra weszła w życie 1 października 2020 r., jest przepis § 13a24, stanowiący,  
że w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, 
zajęcia na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane  
w programie studiów. Co ważne, liczby punktów ECTS przypisanych do zajęć 
prowadzonych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie wlicza się do 
liczby punktów ECTS określonej w § 13 tegoż rozporządzenia, tj. odpowied-
nio do 50% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na 
danym poziomie – w przypadku studiów o profilu praktycznym albo do 75% 

– w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim. 

Zakończenie

Pojawienie się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 postawiło przed 
uczelniami wiele nowych wyzwań i zadań związanych z dostosowaniem uczel-
ni i instytucji naukowych do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego. 
Wobec istniejącego zagrożenia, zgodnie ze swoimi zasobami technicznymi  
i infrastrukturalnymi, uczelnie z powodzeniem organizują nauczanie, wy-
korzystując metody i techniki kształcenia na odległość oraz przeprowadzają 
informatyzację szeregu procesów. Wprowadzenie elektronicznego obiegu 
dokumentów, interaktywnych systemów egzaminowania online, platform do 
kształcenia online, elektronicznej rekrutacji, zdalnych systemów głosowania 
organów uczelni to tylko niektóre z nich. We wszystkich tych obszarach szkoły 
wyższe powinny planować działania zgodnie z przyjętą strategią informatyzacji 
danego podmiotu.

24  Dodany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29.09. 
2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1679). 
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Wdrożenie nowych regulacji prawnych, w tym tzw. procedur bezpieczeń-
stwa, w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, ustalających 
reguły funkcjonowania uczelni, postępowania w społeczności uczelnianej, 
funkcjonowania bibliotek, siłowni, zakwaterowania, przemieszczania się czy 
korzystania z pomieszczeń wspólnych, było przejawem działań antykryzyso-
wych uczelni, które umożliwiły dalsze funkcjonowanie społeczności uczelnia-
nej w warunkach reżimu sanitarnego. Celem wprowadzonych rozwiązań była 
minimalizacja negatywnych konsekwencji związanych z sytuacją kryzysową,  
z jaką mamy do czynienia w czasie epidemii, np. poprzez wprowadzenie 
względniejszych rozwiązań czy wydłużenie niektórych terminów. Podda-
jąc wstępnej ocenie omawiane w artykule regulacje prawne i ich wpływ na 
funkcjonowanie uczelni, należy wskazać, że wprowadzone w 2020 r. zmiany  
w obrębie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki w związku  
z COVID-19 pozytywnie wpłynęły na działalność uczelni, przede wszystkim 
umożliwiając im dalsze funkcjonowanie i realizowanie zadań statutowych. 
Należy jednakże podkreślić, że na kompleksową ocenę regulacji prawnych  
i ich wpływu na funkcjonowanie uczelni jest jeszcze za wcześnie. Dopiero 
kilkuletnia, dogłębna analiza, poprzedzona badaniami na wielu płaszczy-
znach, pozwoliłaby na pełną ocenę wprowadzonych przez ustawodawcę roz-
wiązań prawnych. Będzie jednak to możliwe w sposób najpełniejszy dopiero 
po zakończeniu stanu epidemii i dokonaniu przeglądu literatury przedmiotu  
i orzecznictwa, których na chwilę obecną brak, ale w szczególności wyników 
najbliższej ewaluacji, obejmującej także okres trwającej epidemii. 

Obecna sytuacja uświadomiła całemu środowisku akademickiemu, że 
uczelnia prowadząca kształcenie w dotychczasowym modelu, w którym na-
cisk kładziony jest na bezpośredni udział nauczyciela akademickiego i stu-
dentów, może być miejscem szczególnego ryzyka. W związku z powyższym, 
powrót do tradycyjnego kształcenia powinien być poprzedzony analizą ryzyka 
potencjalnego zagrożenia. Każdorazowo decyzję w sprawie przywracania zajęć 
podejmują – co do zasady – rektorzy lub kierujący innymi podmiotami pro-
wadzącymi kształcenie, ponosząc odpowiedzialność za bezpieczeństwo kie-
rowanych podmiotów. Jednocześnie we wszystkich przypadkach, w których 
możliwe jest kształcenie zdalne, powinno ono być realizowane w tej formie, 
bowiem bezpieczeństwo studentów i pracowników powinno zawsze stanowić 
priorytet podejmowanych działań.
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1679).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1411).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie 
utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie 
(Dz. U. poz. 1461).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. 
zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów ban-
kowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związ-
ku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. 
zm.).

Ustawa z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.1842  
z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 
poz. 875 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21.01.2021 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. 159).

Ustawa z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 03.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.). 

Zarządzenia nr 24 Rektora Szkoły Głównej Handlowej z dnia 19 marca  
2020 r. w sprawie zmian w organizacji kształcenia w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciw-
działaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 
COVID-19, zmienionego zarządzeniem Rektora nr 108 z dnia 12 listopada 
2020 r., https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/oferta/doktoranckie/Docume 
nts/ZR_24_2020_zmiana_organizacji_ksztalcenia_w_SGH_w_okresie_
przeciwdzialania_zakazeniu_koronawirusem.pdf .

Zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji 
osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplo-
mowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku, 
zmienionego zarządzeniem nr 92 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku  
z dnia 20 października 2020 r., https://filozofia.uwb.edu.pl/images/91_-_ 
nauczanie_zdalne.pdf .
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Zarządzenia Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencja-
rystyki w Warszawie w sprawie ustalenia procedury bezpieczeństwa w związku 
z zagrożeniem wystąpienia wirusa COVID-19 w Wyższej Szkole Kryminologii 
i Penitencjarystyki w Warszawie.
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Edukacji Narodowej w Krakowie

Zmiany dotyczące obowiązku 
złożenia wniosku  

o ogłoszenie upadłości  
wynikające z przepisów 
tarczy antykryzysowej

Wprowadzenie

Wystąpienie wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszenie wywoływanej przez 
niego choroby COVID-19 pandemią, spowodowało wieloaspektowe zmia-
ny w życiu społecznym. Zaistniała sytuacja wymusiła przystosowanie regu-
lacji prawnych do nowej rzeczywistości. Odpowiedzią polskiego rządu na 
kryzys była inicjatywa wprowadzenia tzw. „tarczy antykryzysowej”, w skład 
której wchodzi ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Usta-
wa ta, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, poddawana była licz-
nym nowelizacjom. Zmiany dotknęły również prawa upadłościowego, które 
ma istotne znaczenie dla kształtowania struktury podmiotów gospodarczych  
w Polsce. W wyniku wprowadzenia tarczy antykryzysowej bieg trzydziestod-
niowego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna 
się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Opracowanie stanowi próbę dokonania 
analizy wprowadzonych w prawie upadłościowym zmian, które determinowa-
ne były wystąpieniem pandemii COVID-19. Jego celem jest ukazanie dotych-
czasowego stanu prawnego, dotyczącego obowiązku niewypłacalnego dłużnika 
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do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz skonfrontowanie go ze zmia-
nami wprowadzonymi przez tarczę antykryzysową. 

Podmioty zobowiązane  
do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe, w art. 21, 
nakłada na dłużnika obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadło-
ści w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym stał się on niewypła-
calny. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązek ten nie dotyczy tzw. upa-
dłości konsumenckiej. Oznacza to, że osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej, przepis ten nie obowiązuje. Objęci są nim 
natomiast wszyscy pozostali dłużnicy, którzy mają zdolność upadło-
ściową. Ponadto, w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której odręb-
na ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten ciąży na każdym, 
kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do pro-
wadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub 
łącznie z innymi osobami. Obowiązek do złożenia wniosku o ogłosze-
nie upadłości spoczywa także na likwidatorze oraz zarządcy sukcesyj-
nym przedsiębiorstwa. Gdy podstawa do złożenia wniosku powstała 
przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego, trzydziestodniowy termin 
rozpoczyna swój bieg od dnia jego ustanowienia.  

Wobec tego, co zostało powyżej przedstawione w spółce jawnej 
zobowiązanym do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest każ-
dy ze wspólników. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy wspólnik na 
mocy umowy pozbawiony jest prawa do reprezentacji spółki lub gdy 
pozbawienie to nastąpiło na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 
(art. 30 Kodeksu spółek handlowych). Analogicznie sytuacja kształtuje 
się w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych, gdzie 
prawo do reprezentacji posiadają komplementariusze. W spółkach 
partnerskich natomiast każdy z partnerów ma prawo do reprezento-
wania spółki, a co za tym idzie, również i obowiązek do złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości. Prawo reprezentacji może być im jednak 
odebrane z ważnych powodów, na mocy uchwały spółki. Warto za-
znaczyć, że umowa spółki partnerskiej może przewidywać powołanie 
zarządu. W takiej sytuacji partnerzy pozbawieni są prawa reprezentacji 
spółki, a obowiązek złożenia wniosku leży po stronie członków zarządu 
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[Janda 2020]. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby prawnej lub tzw. 
ułomnej osoby prawnej, może być złożony jednoosobowo, niezależnie 
od wewnętrznie ustalonych zasad reprezentacji wieloosobowej dłużnika 
[Adamus 2019]. Dlatego też w spółkach kapitałowych, uprawnionym 
do złożenia wniosku jest każdy z osobna członek zarządu, nawet gdyby 
sprzeciwiali się temu pozostali jego członkowie. Nie będzie też mieć 
znaczenia w tym kontekście podział kompetencji wewnątrz przedsię-
biorstwa, jak np. członek zarządu delegowany do działu spraw kadro-
wych lub marketingowych. Pogląd ten wyraził Sąd Apelacyjny w War-
szawie, w stosunku do art. 299 Kodeksu spółek handlowych, jednak 
przepis ten zawiera w sobie podobne przesłanki egzoneracyjne, co art. 
21 prawa upadłościowego, dlatego też możliwe jest tutaj odwołanie 
się do tego orzeczenia [Witosz 2017]. W wyroku sąd uznał: „Odpowie-
dzialności członka zarządu nie uchyla umowa łącząca członków zarządu 
co do sposobu kierowania sprawami spółki, w szczególności ustalony 
umownie podział czynności. Tego rodzaju umowa ma znaczenie tyl-
ko wewnątrzorganizacyjne” [VI ACa 299/15]. Uprawnień, jak również 
obowiązku do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie posiadają 
natomiast członkowie organów nadzorczych. Problem może pojawić 
się jednak przy zastosowaniu art. 143 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 
który stanowi, że w przypadku gdy żaden z komplementariuszy upra-
wionych do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania nie może 
sprawować swoich czynności, rada nadzorcza może delegować swoich 
członków do czasowego wykonywania czynności komplementariuszy. 
Członkiem rady nadzorczej w tego typu spółce może być akcjonariusz 
lub komplementariusz pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki lub 
jej reprezentowania. Wobec tego stajemy przed dwoma możliwościami. 
Pierwszą z nich jest delegacja komplementariusza-członka rady nadzor-
czej do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Wówczas od-
delegowanie to kreuje lub przywraca prawo do ustawowej reprezentacji. 
Może ono mieć jednak tylko charakter okresowy. Oznacza to, że w cza-
sie delegacji komplementariusz, będący członkiem rady nadzorczej, jest 
obowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Inaczej będzie 
natomiast w przypadku, gdy to akcjonariusz zostanie oddelegowany do 
czasowego wykonywania czynności komplementariuszy. Delegacja ta 
powinna dokonać się poprzez udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 
akcjonariuszowi. Wynika to z art. 138 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
który stanowi, że: „Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie 
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jako pełnomocnik”.  Wobec tego, źródłem jego umocowania nie jest 
ustawa, umowa spółki lub statut, czego wymaga art. 21 ust. 2 prawa 
upadłościowego. Akcjonariusz-członek rady nadzorczej poprzez delega-
cję nie zmienia swojego statusu, nie staje się on komplementariuszem, 
a jedynie przejmuje określone kompetencje do prowadzenia spraw. Po-
nadto, źródłem jego umocowania jest pełnomocnictwo lub prokura, co 
zasadniczo wyklucza nałożenie na niego obowiązku złożenia wniosku  
o ogłoszenie upadłości [Kidyba 2020].

Kolejnym zagadnieniem, które może być problematyczne w kon-
tekście omawianego art. 21 prawa upadłościowego, jest kwestia od-
powiedzialności prokurenta za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości w terminie trzydziestu dni. Nowelizacja prawa upadłościowego  
z 2015 r. miała jednoznacznie ustalić sytuację prokurenta w tej ma-
terii prawa. Wprowadzone zmiany nie rozstrzygnęły jednak sporów  
w tym zakresie, w dalszym ciągu bowiem pojawiają się argumenty  
za i przeciw. Przeważające wydają się być w tym dylemacie głosy 
doktryny uznające, że prokurent nie jest zobligowany do złożenia 
takiego wniosku. Wynika to z faktu, iż obowiązek ten dotyczy jedynie 
osób, którym kumulatywnie przysługuje prawo do reprezentowania 
dłużnika i prowadzenia jego spraw. Prokurent natomiast reprezen-
tuje przedsiębiorcę w stosunkach zewnętrznych, nie ma natomiast 
uprawnień do prowadzenia jego spraw, których natura ma charakter 
wewnętrzny [Adamus 2019]. Ponadto, obowiązek ten powinien mieć 
swoje źródło w ustawie, umowie spółki lub statucie, natomiast proku-
ra powstaje na mocy czynności prawnej. W analizie przedmiotowego 
problemu duże znaczenie ma również istota prokury, której regulacje 
znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Stanowi ona bowiem szczególny ro-
dzaj pełnomocnictwa i w kwestiach nieuregulowanych należy wobec 
niej stosować przepisy ogólne o przedstawicielstwie. Prokurent, jako 
pełnomocnik składa własne oświadczenia woli, ale w imieniu i na rzecz 
mocodawcy. Przeciwnicy przyznania prawa prokurentowi do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości podnoszą również, że skoro nie jest on 
uprawniony do złożenia wniosku, to tym bardziej nie będzie posiadał 
takiego obowiązku. Specjaliści prawa handlowego podkreślają także, iż 
prokura w swojej istocie jest instytucją ze sfery reprezentacji i związana 
jest z obrotem. Nie dotyczy ona natomiast spraw wewnętrznych przed-
siębiorstwa, jak również spraw zmierzających do ustania przedsiębiorcy 
jako podmiotu prawnego, a zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, 
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definitywnie do tego zmierza [Janda 2020]. Przeciwnicy tych poglądów 
podnoszą natomiast, że choć prokura powstaje poprzez czynność praw-
ną, to jednak jej zakres nie podlega uznaniu mocodawcy, ale mieści się 
on w ramach wyznaczonych w Kodeksie cywilnym. Ponadto, należy 
mieć tu na względzie wykładnię funkcjonalną, która prowadzi do wnio-
sku, iż nałożenie obowiązku na prokurenta będzie spełniało cel ustawy, 
w sytuacji gdyby zarząd w określonym czasie nie mógł funkcjonować 
[Kamieński 2019]. 

Odpowiedzialność  
z tytułu niedopełnienia obowiązku

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie trzydzie-
stu dni od dnia wystąpienia ku temu przesłanek, opatrzony został sankcjami 
o różnorakim charakterze. Przede wszystkim, osoby zobligowane do złożenia 
wniosku ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną o charakterze deliktowym. 
Konieczne jest jednak wystąpienie szkody w rozumieniu art. 415 Kodeksu 
cywilnego oraz związek przyczynowy pomiędzy niezłożeniem wniosku w ter-
minie, a powstaniem szkody. Z tego względu, iż odpowiedzialność ta opiera 
się na zasadzie winy, zostało wprowadzone domniemanie winy osoby, która 
nie spełniła obowiązku w wymaganym terminie. Dlatego też ciężar dowodowy 
spoczywa na pozwanym, który musi udowodnić swoją niewinność. Może to 
zrobić chociażby przez wykazanie, że w czasie biegu terminu zostało wszczę-
te postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu [Janda 2020]. Warto wspomnieć, że szkoda wynikła 
z powodu uchybienia ustawowego terminu, polega na uszczupleniu majątku 
dłużnika, który posłużyłby wierzycielowi do zaspokojenia w drodze egzekucji. 
Jeżeli majątek ten nie uległ pomniejszeniu lub wystarcza w całości na zaspo-
kojenie zobowiązań, nie mamy do czynienia ze szkodą [Zimmerman 2019]. 
Potwierdził to Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków: „Pełna wysokość 
wierzytelności, której zaspokojenia wierzyciel nie może uzyskać od dłużnika, 
mogłaby zostać uznana za szkodę wyłącznie, gdyby wykazane zostało, że w ra-
zie terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel uzyskałby 
całkowite zaspokojenie swojej wierzytelności. W praktyce sytuacje, w których 
wierzyciel w postępowaniu upadłościowym uzyskuje pełne zaspokojenie wie-
rzytelności, należą do wyjątkowych, jeżeli wierzytelność nie jest wierzytelno-
ścią uprzywilejowaną. Przeprowadzenie dowodu co do hipotetycznego stopnia 
zaspokojenia wierzytelności w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 



286

Artur Orzeł

wiąże się na ogół ze znacznymi trudnościami dla wierzyciela, co sprawiło, że 
ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu domniemania zawartego w art. 21 
ust. 3a ustawy prawo upadłościowe” [II CSK 19/19]. Domniemanie, o któ-
rym wspomina Sąd Najwyższy, zakłada że szkoda obejmuje wysokość nie-
zaspokojonej wierzytelności wobec dłużnika. Jest to jednak domniemanie 
wzruszalne. Oznacza to, że dłużnik może wykazać, iż szkoda jest w rzeczy-
wistości niższa niż różnica pomiędzy niezaspokojoną wartością, a kwotą, któ-
rą wierzyciel otrzymałby, gdyby wniosek o złożenie upadłości został złożony  
w terminie [Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, str. 338].

W przypadku uchybienia terminowi obowiązkowego złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości, podmiotom zobowiązanym może grozić orzeczenie 
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także odpowiedzialność kar-
na. Stanowi o tym art. 373 ust. 1 prawa upadłościowego, który daje sądo-
wi możliwość orzeczenia, na okres od jednego roku do dziesięciu lat, zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku zawinionego niezłożenia 
wniosku. Odpowiedzialność karną może natomiast ponieść członek zarządu 
spółki lub jej likwidator w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, jeżeli powstały wa-
runki uzasadniające upadłość spółki. Kodeks spółek handlowych przewiduje 
za to zaniechanie karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wol-
ności do roku.

Zmiany wprowadzone przez tarczę antykryzysową

Trzydziestodniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upa-
dłości w praktyce okazuje się często bardzo naglącym. Czasami ustale-
nie dokładnej daty powstania niewypłacalności, może okazać się pro-
blematyczne dla dłużnika. Jak wskazuje P. Zimmerman: „W wypadku 
przesłanki z art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego moment jej wykrycia 
jest częstokroć bardzo odległy od momentu zaistnienia” [Zimmerman 
2019]. Dlatego też ustawodawca zdecydował się wprowadzić pewne 
udogodnienia w omawianym zakresie. W sytuacji kryzysu spowodowa-
nego pandemią złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu trzy-
dziestu dni może wiązać się z nadmiernymi trudnościami lub być nawet 
niemożliwe. Art. 15zzra ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(dalej: ustawa covidowa) w ust. 1 wydłuża termin na obowiązkowe 
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wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli bowiem niewypłacal-
ność powstała w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i jest ona skut-
kiem panowania tej choroby, bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpo-
częty ulega przerwaniu. Stan zagrożenia epidemicznego zaczął obowią-
zywać w Polsce od 14 marca 2020 r., natomiast stan epidemii wszedł  
w życie niecały tydzień później, a dokładnie 20 marca. Dłużnicy, którzy 
osiągnęli niewypłacalność po tych dniach mogą więc liczyć na znaczne 
wydłużenie terminu na złożenie wniosku o upadłość. Istotne jest jednak 
kumulatywne wystąpienie dwóch przesłanek:

1) Powstanie niewypłacalności w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19;

2) Istnienie związku przyczynowego między powstaniem niewy-
płacalności, a wystąpieniem choroby COVID-19 [Księżyk 2020].

Przesłanki te mają zapobiegać korzystaniu z udogodnień tym dłużnikom, 
którzy powinni byli złożyć wniosek w okresie przed wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak tego obowiązku nie 
dopełnili [Księżyk 2020]. Warto też zwrócić uwagę, że podstawą do powsta-
nia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność. 
Może ona przejawiać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tzw. przesłan-
ka płynnościowa, zgodnie z którą dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie 
w wykonaniu jego zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Drugim 
sposobem jest natomiast przesłanka kapitałowa, która zakłada, że dłużnik bę-
dący osobą prawną lub ułomną osobą prawną jest niewypłacalny także wtedy, 
gdy bez przerwy przez dwadzieścia cztery miesiące jego zobowiązania pienięż-
ne przekraczają wartość jego majątku. Praktycznie rzecz biorąc niemożliwe 
jest zastosowanie art. 15zzra ustawy covidowej w stosunku do dłużnika, który 
stał się niewypłacalny z powodu przesłanki kapitałowej. Stanie się to możliwe 
dopiero wtedy, gdy od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego miną 
dwadzieścia cztery miesiące i w międzyczasie stan epidemii nie zostanie odwo-
łany. W innym przypadku uznanie, że niewypłacalność powstała z powodu 
COVID-19 byłoby absurdalne [Piłat 2020]. Wątpliwości mogą też pojawić 
się przy określeniu, czy podstawa do ogłoszenia upadłości powstała z powodu 
choroby COVID-19. Można przyjąć, że sformułowanie to obejmuje szerokie 
grono przypadków. Znajdzie ono zastosowanie zarówno wtedy, gdy niewypła-
calność powstała poprzez ograniczenia w prowadzeniu określonej działalności 
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gospodarczej, jak również wtedy gdy osoby odpowiedzialne za działalność 
przedsiębiorstwa zachorowały z powodu zarażenia koronawirusem i przez 
to miały ograniczone możliwości w generowaniu przychodów. Wątpliwości 
mogą również pojawić się w sytuacji, gdy epidemia była tylko jedną z wielu 
przyczyn powstania niewypłacalności. Chociaż ustawa nie posługuje się sfor-
mułowaniem „wyłącznie z powodu COVID-19”, to jednak biorąc pod uwagę 
wykładnię celowościową należy przyjąć, że choroba ta powinna być jedyną 
przyczyną powstania niewypłacalności, by bieg terminu nie rozpoczął się lub 
uległ przerwaniu [Piłat 2020]. 

Należy zaznaczyć, że przepis art. 15zzra nie wyłącza możliwości złożenia 
wniosku, a tym bardziej nie zwalnia dłużnika z jego obowiązku. Na mocy 
ustawy covidowej wydłuża się jedynie czas, w którym czynność ta może zostać 
dokonana. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ten wniosek złożyć, mimo 
że bieg terminu został wstrzymany lub przerwany. Należy również pamiętać, 
iż po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ustawowe 
terminy będą biegły na nowo [Księżyk 2020]. Ustawodawca wprowadził rów-
nież w omawianym przepisie domniemanie, zakładające iż niewypłacalność, 
która powstała w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
powstała z powodu choroby COVID-19. Z tego względu po stronie wierzy-
ciela będzie leżał ciężar dowodowy [Księżyk 2020]. 

Zmiany w sposobie liczenia terminów ustawowych

Art. 15zzra ust. 2 ustawy covidowej wprowadził zmianę w sposobie licze-
nia terminów ustawowych, dla których znaczenie ma dzień zgłoszenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości. Jest to przede wszystkim ukłon w stronę wierzycie-
la. Przepis ten będzie miał przede wszystkim zastosowanie w stosunku do art. 
124-130 prawa upadłościowego (przepisy te dotyczą m.in. uznania pewnych 
czynności dłużnika za bezskuteczne). Terminy te są uzależnione od daty wnie-
sienia wniosku o ogłoszenie upadłości. Podlegają one wydłużeniu wówczas, 
gdy dłużnika obowiązuje przedłużony czas na wniesienie wniosku o ogło-
szenie upadłości i gdy w tym terminie dopełni on tego obowiązku. Sytuacja 
ta może zaistnieć tylko wtedy, gdy nie został wcześniej już złożony wniosek. 
Terminy te wydłużają się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku  
o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym dłużnik mógłby to zrobić 
zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, jednak już bez uwzględnienia  
w tym przypadku ustawy covidowej [Księżyk 2020].
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Zakończenie

Wystąpienie choroby COVID-19 i wprowadzone, jako ochrona przed 
nią, obostrzenia ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej, na 
masową skalę pogorszyły sytuację finansową przedsiębiorców. Zmiana nawy-
ków konsumenckich, zamknięcia poszczególnych sektorów gospodarki, niż-
szy popyt na określone produkty i usługi, doprowadziły w krótkim czasie do 
stanu niewypłacalności wiele przedsiębiorstw. Wprowadzenie stanu zagroże-
nia epidemicznego, jak również później stanu epidemii nie zniosło obowiąz-
ków nałożonych na określone podmioty przez ustawę prawo upadłościowe.  
Z tego względu konieczne było wprowadzenie prawnych instrumentów, które 
nie tylko znacznie odciążą sądy, ale również znacznie ułatwią życie osobom 
zarządzającym przedsiębiorstwami [Piłat 2020]. Czy okażą się one skuteczne  
i efektywne, zweryfikuje to czas. Pandemia w swojej dynamice jest jednak na 
tyle nieprzewidywalna, że jeszcze wiele jej konsekwencji może nas w przyszło-
ści zaskoczyć.
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Wyrok dla przedsiębiorczości 
- problem odpowiedzialności 

Skarbu Państwa względem 
przedsiębiorców pokrzywdzonych 

przez lockdown

Wykaz skrótów

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 
poz. 483) - Konstytucja RP

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740) - KC

- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) - u. z. z. 

- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1856) - u.z.k.

- ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1897) - u.s.k.ż.

Wstęp

W marcu 2020 r. pojawił się w Polsce problem, z jakim nasze państwo 
nie mierzyło się od lat - globalna pandemia wirusa Sars-CoV-2. W odpowie-
dzi na wysoki wzrost zakażeń spowodowanych tym wirusem rząd natychmiast 
przedsięwziął środki mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się cho-
roby. Jednym z nich było wprowadzenie na podstawie u.z.z. stanu epidemii,  
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w którym wprowadzono różnorakie ograniczenia w życiu społeczno- 
gospodarczym, mające na celu powstrzymać dalszy rozwój pandemii (tzw. loc-
kdown). Ograniczenia te wprowadzano kolejno w: rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U z 2020 r., poz. 433) 
oraz rozporządzeniach Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:  
z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U z 2020 r., poz. 566), z dnia 9 października 
(Dz. U z 2020 r., poz. 1758) i z dnia 23 października (Dz. U z 2020 r., poz. 
1871), a także rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 marca zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r., poz. 
1829). Wskutek ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej wielu 
przedsiębiorców zostało zmuszonych do likwidacji swoich przedsiębiorstw  
i straciło dorobek wieloletniej pracy. Z uwagi na to, że głębokość oraz le-
galność ograniczeń wprowadzonych lockdownem od początku budziły wiele 
kontrowersji oraz wątpliwości, zasadnym stało się zbadanie, czy osoby, które 
straciły w ten sposób swoje majątki, mogą zrealizować swoje prawo podmio-
towe określone w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że “każdy ma 
prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgod-
ne z prawem działanie organu władzy publicznej”, oraz dochodzić naprawie-
nia tej szkody na podstawie odpowiednich przepisów KC. Autorzy w niniej-
szym opracowaniu zajmą się zbadaniem dwóch kwestii: pierwszej - zbadaniem 
przesłanek zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, oraz 
drugiej - określeniem zakresu tej ewentualnej odpowiedzialności. Postarają 
się również w niektórych elementach pracy zauważyć ewentualne możliwości 
argumentacji państwa w konkretnych kwestiach, i spróbują je podważyć, tak, 
by pokrzywdzony przedsiębiorca mógł zyskać kontrargumenty w ewentualnej, 
przyszłej rozprawie sądowej z powództwa cywilnego o odszkodowanie.

Ustawowe przesłanki odpowiedzialności 
odszkodowawczej Skarbu Państwa

Realizacja treści art. 77 ust. 1 Konstytucji RP na poziomie ustawowym 
znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 417, 4171, 4172 i 421 KC. Pierwszy  
z powołanych artykułów wprost stanowi, że szkoda zaistniała w takiej sytuacji 
powinna wynikać z działania lub zaniechania niezgodnego z prawem - oznacza 
to, że zasadą jest bezprawność szkodliwego działania państwa, a pociągnięcie 
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tegoż do odpowiedzialności za zachowanie legalne jest wyjątkiem wyrażonym 
w art. 4172 KC jako lex specialis względem art. 417 KC. Na wstępie do roz-
ważań dotyczących odpowiedzialności państwa za szkody spowodowane loc-
kdownem, należy zanalizować przesłanki wynikające z powołanych przepisów 
oraz ocenić, czy można podjąć się pozwania Skarbu Państwa tylko i wyłącz-
nie na podstawie samego działania, jak prima facie mogłoby to wynikać z art 
4172 KC, czy też koniecznym będzie wykazanie jego niezgodności z prawem.   
W rozważaniach nie będą uwzględnione art. 417 § 2 oraz art. 4171 § 2-4 KC1). 

Z art. 417 § 1 KC wynikają następujące przesłanki odpowiedzialności 
odszkodowawczej państwa:

- musi zaistnieć szkoda;
- szkoda musi być wyrządzona przez zachowanie (tj. działanie, bądź 

zaniechanie) wynikające z wykonywania władzy publicznej; oznacza to,  
że sprawcą szkody musi być jakiś organ wykonujący zadania z zakresu władzy 
ustawodawczej, wykonawczej bądź sądowniczej.

Art. 4171 § 1 KC wprowadza, jako lex specialis, jedną dodatkową prze-
słankę zawężającą zakres zastosowania art. 417 § 1 KC - przesłanka ta stanowi, 
że każda niezgodność z prawem aktu normatywnego, orzeczenia lub decyzji 
może stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, lecz jedynie ta 
niezgodność, która została uprzednio ustalona we właściwym postępowaniu 
[Banaszczyk, 2020; wyrok SA, I ACa 2286/15]. Związane jest to z tym, że wy-
łączną zasadną odpowiedzialności za tego typu czyny jest bezprawność, w tym 
przypadku rozumiana precyzyjnie jako niezgodne z obowiązującym porząd-
kiem prawnym zachowanie państwa. Jest to zasadnicza komplikacja, ponieważ 
procedury stwierdzające niezgodność przepisu lub przepisów z powołanymi 
wyżej aktami normatywnymi nie są proste i wymagają zarówno dobrego uza-
sadnienia merytorycznego, w jakim zakresie dana norma jest niezgodna z akta-
mi wyższego rzędu, jak i wiedzy, w jakim terminie, w jakiej formie i do jakich 
organów należy się o to zwracać. 

Jeśli chodzi o przesłanki zaistnienia tzw. szkody legalnej, zawarte w art. 
4172 KC, który to artykuł również jest lex specialis względem art. 417 § 1 KC, 
to są one następujące:

1  Art. 417 § 2 oraz art. 4171 § 2-4 KC dotyczą odpowiednio działań zleconych jednostkom 
samorządu terytorialnego lub innym osobom prawnym oraz działań podejmowanych przez 
państwo w formie decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, a także zaniechań prawo-
dawczych. Przedmiotem tej analizy są rozporządzenia, czyli akty normatywne, więc bezprzed-
miotową będzie analiza powołanych w poprzednim zdaniu przepisów.
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- szkoda musi być wyrządzona na osobie (czyli to osoba i jej zdrowie 
lub życie muszą być pierwotnym przedmiotem naruszenia);

- okoliczności występujące przy powstaniu szkody muszą wskazywać, 
że jej naprawienia wymagają względy słuszności.

Widać jasno, że możliwość dochodzenia przez przedsiębiorców odszko-
dowań za lockdown na podstawie art. 4172 KC jest wykluczona, bowiem 
pierwsza przesłanka wymaga tego, by szkoda zaistniała wskutek legalnego dzia-
łania państwa była szkodą popełnioną pierwotnie na zdrowiu lub życiu oso-
by, a wszystkie szkody polegające na konieczności likwidacji przedsiębiorstwa 
wskutek lockdownu są szkodami, których pierwotnym przedmiotem narusze-
nia jest majątek. Oznacza to, że jedyną drogą do uzyskania odszkodowania od 
państwa za utratę firmy przedsiębiorca może uzyskać tylko poprzez stwierdze-
nie niezgodności z aktami hierarchicznie wyższymi rozporządzeń wprowadza-
jących lockdown, zgodnie z art. 4171 § 1 KC. Oznacza to, że należy dogłębnie 
i szczegółowo zanalizować i uargumentować trzy przesłanki wynikające z art. 
417 § 1 i 4171 § 1 KC: wykazać istnienie szkody spowodowanej działaniem 
państwa, wskazać, w jakim zakresie to działanie było bezprawne, oraz ocenić, 
w jakim trybie powinna zostać stwierdzona bezprawność zachowania.

Test legalności działań państwa podjętych  
w związku z przeciwdziałaniem  
wirusowi Sars-CoV2

Z uwagi na to, że bezprawność działań państwowych warunkuje obo-
wiązek naprawienia szkody w kategoriach prawa cywilnego, a autorzy nie 
chcieliby uprzedzać pewnych faktów i badań, badanie przypadku lockdownu 
należy zacząć od analizy legalności aktów normatywnych wprowadzających 
lockdown oraz od przywołania stanowiska doktryny w kontekście art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP, który brzmi „Ograniczenia w zakresie korzystania z konsty-
tucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wte-
dy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralno-
ści publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 
naruszać istoty wolności i praw.”. Oczywistym problemem interpretacyjnym 
jest tutaj w tym momencie nie tyle głębokość, co szerokość regulacji. Rodzi 
to pytanie, gdzie przebiega granica, która wyznacza ustawodawcy możliwość 
ingerencji w sferę wolności obywatela, oraz czy brzmienie artykułu należy 
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rozumieć expressis verbis, czy jednak ma tu zastosowanie inna wykładnia niż 
literalna. Rozpatrując ten problem, należy wziąć pod uwagę również fakt, że 
regulacja zawarta w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stworzona została w nawią-
zaniu do norm prawa międzynarodowego, które stawiają ochronę podstawo-
wych praw jednostki jako wartość najwyższą, także ich ograniczenie musiałoby 
wiązać się z naprawdę dobrym do tego powodem. Prof. Krzysztof Wojtyczek 
wskazuje cztery możliwe sposoby interpretacji owego przepisu, przywoływane 
również w licznych komentarzach do ustawy zasadniczej [Wojtyczek, 1999,  
s. 81-86]. Pierwszy ze sposobów zakłada, iż art. 31 ust. 3 Konstytucji RP może 
być stosowany jako samodzielna podstawa do ograniczania praw i wolności 
jednostki, jeśli klauzula szczegółowa, która miałaby się do danego prawa lub 
wolności odnosić nie jest zawarta w żadnym innym przepisie, a nawet wtedy, 
gdy taka klauzula istnieje, ale ustawodawca postanowi, iż nie chce szczegóło-
wej klauzuli zastosować, a dane ograniczenie ma znajdować oparcie jedynie 
w regulacji art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Druga możliwość przyjmuje zało-
żenie, że w przypadku istnienia klauzul szczegółowych, ustawodawca winien 
przestrzegać warunków w nich zawartych. Trzecie stanowisko interpretacyjne 
zakłada, iż w momencie, gdy dla poszczególnych praw i wartości nie istnieją 
szczegółowe klauzule ograniczające, należy się oprzeć na regulacji z art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP. Natomiast w sytuacji, kiedy klauzula szczegółowa istnieje, 
należy mieć na uwadze zarówno ową klauzulę, jak i klauzulę ogólną zawartą  
w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ostatnie, czwarte stanowisko, za którym optu-
ją zarówno prof. Wojtyczek, jak i profesorowie Bosek i Szydło [por. Bosek 
i Szydło, 2016], traktuje art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jako ogólną klauzulę 
ograniczającą, której jedynym zadaniem jest wyznaczenie ustawodawcy nie-
przekraczalnych granic, które jednak nie może być samodzielną podstawą dla 
ograniczania praw i wolności jednostki. Do tego bowiem służą zawarte w in-
nych przepisach szczegółowe klauzule ograniczające. Jeśli jednak dla konkret-
nego przepisu taka szczegółowa klauzula nie istnieje, wtedy oprócz regulacji 
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP należy mieć na uwadze także inne normy kon-
stytucyjne, w których zawarta jest dyrektywa do konieczności realizacji także 
innych wartości. 

Autorzy niniejszego opracowania przyjmują, jako najbardziej odpowia-
dające istocie opisywanego zagadnienia, ostatnie z wymienionych stanowisk 
interpretacyjnych. Dlatego też celem jego zilustrowania zostanie podany przy-
kład, który pozwoli lepiej zrozumieć omawiane zagadnienie. W związku z te-
matem pracy zostanie jako wzór takiej regulacji przedstawiony art. 22 Kon-
stytucji RP, który brzmi „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej 
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jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 
publiczny.”. Przepis ten zawiera tzw. klauzulę szczegółową ograniczającą, któ-
ra będzie traktowana jako lex specialis w stosunku do ogólnej klauzuli ogra-
niczającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Warto w tym momencie zwrócić 
również uwagę na koniunkcję, która zachodzi pomiędzy przesłanką formalną 
(ograniczenie dopuszczalne tylko w drodze ustawy), a przesłanką material-
ną (ograniczenie dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny), 
co oznacza, iż obie muszą być spełnione łącznie. I tak, zgodnie z przyjętym 
sposobem interpretacji, ustawodawca chcąc ograniczyć wolność działalności 
gospodarczej, musiałby to zrobić z zachowaniem drogi ustawowej, ze względu 
na ważny interes publiczny (pojęcie interesu publicznego jest w doktrynie 
traktowane jako pojęcie niedookreślone; wg prof. Adama Szafrańskiego poję-
cie „ważnego interesu publicznego” najbardziej zbliżone jest do pojęcia „do-
bra wspólnego” występującego w art. 1 Konstytucji RP [por. Bosek i Szydło, 
2016] i jednocześnie, spełniając przynajmniej jedną z przesłanek materialnych, 
zawartych w katalogu z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenie to mu-
siałoby być konieczne w demokratycznym państwie prawa oraz nie naruszać 
istoty ograniczanego prawa czy wolności.

Dodatkowo warto byłoby w tym miejscu wspomnieć, iż w oparciu  
o art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wyznaczone zostały kryteria, na podstawie któ-
rych możliwe jest sprawdzenie, czy w odniesieniu do analizowanej regulacji, 
 z punktu widzenia praw i wolności jednostki, może w ogóle zostać podnie-
siony zarzut niekonstytucyjności. Należałoby na wstępie zaznaczyć, że istotne 
jest, iż w kolejność pytań, które mają poddać pod wątpliwość legalność re-
gulacji, jest ściśle określona, a także, iż w momencie, gdy na któreś z pytań 
testujący ograniczenie nie odpowie twierdząco, jest to wystarczająca podstawa, 
by ów test przerwać, mamy bowiem do czynienia wtedy z jawną niekonstytu-
cyjnością badanej regulacji. Składa się on z następujących pytań: 

1) Czy ograniczenie jest zawarte w ustawie?
2) Czy ograniczenie służy ochronie co najmniej jednej z sześciu wskaza-

nych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przesłanek materialnych (bezpieczeństwu 
państwa, porządkowi publicznemu, ochronie środowiska, ochronie zdrowia, 
ochronie moralności publicznej czy ochronie wolności i praw innych osób)?

3) Czy ograniczenie jest konieczne w demokratycznym państwie (zasada 
proporcjonalności, która jest zagadnieniem bardziej złożonym, co wyjaśnione 
zostanie w późniejszych akapitach)? 
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4) Czy ograniczenie nie narusza istoty danego prawa? [Brzozowski i in. 
2019, s. 41].

Powyższy test zostanie przeprowadzony, za przedmiot mając regulacje 
zawarte w wydawanych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 aktach 
wykonawczych. Krok po kroku autorzy zweryfikują konstytucyjność omawia-
nych tu aktów normatywnych oraz sprawdzą czy, i jeśli tak, to gdzie ustawo-
dawca popełnił ewentualne błędy.

Jako upoważnienie ustawowe do wydawania aktów wykonawczych po-
dawany jest art. 46, 46a oraz 46b u.z.z. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że pojęcie “upoważnienia ustawowego”, czy też „upoważnienia zawartego  
w ustawie”, zawiera parę warunków, jakie muszą zostać spełnione łącznie, aby 
dane upoważnienie spełniało kryterium konstytucyjności. Zostaną one omó-
wione pokrótce poniżej, najpierw jednak, w związku z tym, iż tematem pracy 
jest ograniczanie wartości zapewnionych w ustawie zasadniczej (a więc tych 
objętych trybem kwalifikowanym, jeśli chodzi o ich ograniczenie), wyjaśnione 
zostaną jeszcze dwa pojęcia, które również należy mieć na uwadze. Mowa tu-
taj o pojęciu „prymatu ustawy” oraz „wyłączności ustawy”. Ewentualne ogra-
niczanie omawianych praw i obowiązków w sposób opisany wyżej musi być 
zgodne z obiema przywołanymi zasadami. Zasada prymatu ustawy powiąza-
na jest z hierarchią źródeł prawa, regulowaną w rozdziale III Konstytucji RP. 
Hierarchia ta wyraża zasadę, iż wyrażona w formie ustawy wola państwa ma 
pierwszeństwo prawne w stosunku do każdego innego sposobu wyrażenia tej 
woli, wyłączając bezpośrednie działania suwerena. W razie wątpliwości należy 
pamiętać, iż Konstytucja RP również nosi miano ustawy zasadniczej, a więc 
zasadę prymatu ustawy spełnia. Drugie pojęcie reguluje zasadę, według której 
pewne sprawy zastrzeżone są tylko i wyłącznie do unormowania w ustawie 

– są to m.in. sprawy dotyczące statusu jednostki w państwie, a więc regula-
cje dotyczące obywatelstwa, obowiązków, praw i wolności jednostki. Skoro 
więc wiadomo już, z jakich powodów upoważnienie ustawowe jest tak istotne 
dla nakładanych w czasie pandemii ograniczeń, należy zweryfikować, czy owo 
upoważnienie obecne było przy tzw. regulacjach covidowych.

Wracając więc w tym miejscu do tematu upoważnienia ustawowego 
należy sprawdzić, czy regulacje zawarte we wspominanej już u.z.z., spełniają 
kryterium podmiotowe, przedmiotowe i treściowe. Upoważnienie podmioto-
we polega na wskazaniu podmiotu właściwego do wydania konkretnego aktu 
normatywnego, tak więc art. 46 ust. 2 u.z.z. wskazuje ministra właściwego do 
spraw zdrowia jako organ właściwy do wydawania rozporządzeń w sytuacji 
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wystąpienia stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego o zasięgu 
większym niż obszar jednego województwa, natomiast art. 46a upoważnia 
Radę Ministrów do wydawania takich rozporządzeń, gdy obszar zagrożony 
jest obszarem większym niż obszar niż regionalny czy lokalny, a charakter 
zagrożenia i jego rozmiary są większe i jednocześnie przekraczają możliwości 
działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek sa-
morządu terytorialnego.

Warte zauważenia jest, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu zagrożenia epidemicznego wydane zostało na podstawie art. 46 ust. 2 
u.z.z., natomiast zarówno późniejsze rozporządzenia z marca, jak i te z paź-
dziernika, z czasu drugiego tzw. lockdownu wydawane są już na podstawie art. 
46a tej ustawy. W tym miejscu można zadać sobie pytanie, dlaczego ustawo-
dawca zmienił zdanie co do powoływanej podstawy ustawowej. Przypomnij-
my, że art. 46a u.z.z. reguluje sytuację niejako cięższą w stosunku do sytu-
acji z art. 46 ust. 2. u.z.z., bowiem w art. 46a ustawodawca, odnosząc się do 
stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, używa sformułowania  

„o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych 
organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialne-
go”. Autorzy są zdania, że przyczyna, dla której artykuł ten nie został powoła-
ny jako podstawa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroże-
nia epidemicznego to świadomy zabieg ustawodawcy, ponieważ 13 marca  
2020 roku nikt nie był jeszcze w stanie przewidzieć, do jakich rozmiarów 
rozwinie się epidemia. Niemniej jednak oba upoważnienia były w momencie 
wydawania rozporządzeń użyte w sposób prawidłowy.

Upoważnienie przedmiotowe polega na wskazaniu, do wydania takiego 
aktu normatywnego upoważniony jest wskazany podmiot. Zarówno w art. 
46 ust. 2 , jak i w art. 46a u.z.z. wyrażone zostało expressis verbis, iż podmio-
ty upoważnione są do uregulowania wskazywanych później treści w drodze 
rozporządzenia.

Upoważnieniem treściowym nazywane jest wymienienie kwestii pozo-
stawionych podmiotowi upoważnionemu do regulacji. Wskazuje ono zakres 
w jakim może on ingerować w sferę, która została nakreślona w ustawie. I tak 
samo, odpowiednio jak w poprzednich akapitach, upoważnienie treściowe 
do wydania pierwszego rozporządzenia zawarte jest w art. 46 ust. 4 ustawy  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nato-
miast dla późniejszych rozporządzeń znajduje się ono w art. 46b pkt. 1-6  
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i 8-12 tej samej ustawy. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Opolu, skład orzekający stwierdził, iż ustawa epidemiczna “nie określa 
wytycznych, co do wymaganych poszczególnych treści mających być przed-
miotem regulacji w rozporządzeniu” [wyrok WSA, II SA/Op 2019/20]. I jeśli 
oprzeć by się jedynie na tym wyroku, można by zakończyć w tym momencie 
test konstytucyjności. Jednak należy zwrócić uwagę, iż po pierwsze wyrok ten 
nie jest jeszcze prawomocny, a po drugie polski system prawa nie jest syste-
mem common law, więc niestosownym byłoby uzasadniać swoją rację jednym 
tylko wyrokiem. Autorzy opracowania przyjmują więc, iż nie jest to wystarcza-
jące, by było podstawą do wykazania niekonstytucyjności uprawnienia; dodat-
kowo uważają, iż podane wcześniej argumenty są wystarczające, by kwestię, czy 
ograniczenie zostało zawarte w ustawie, uznać można było w tym miejscu za 
zakończoną odpowiedzią twierdzącą.

Przedmiotem drugiego pytania testu konstytucyjności regulacji jest to, 
czy dane ograniczenie służy ochronie co najmniej jednej z sześciu wspomi-
nanych już przesłanek materialnych wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji 
RP. Nie ma chyba wątpliwości co do tego, że w sytuacji stanu epidemii na 
terenie całego kraju, ustawodawca ma na celu przede wszystkim ochronę zdro-
wia publicznego jako wartości w tym momencie narażonej na niebezpieczeń-
stwo. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, jak rozumieć pojęcie „zdrowia 
publicznego” oraz czy sytuacja, która miała i wciąż ma miejsce w Polsce jest 
naprawdę realnym zagrożeniem dla tego, co mieści się w zakresie tego pojęcia. 
Zanim jednak zdefiniowane zostanie rozumienie zdrowia publicznego, należy 
zwrócić uwagę na koniunkcję, jaka zachodzi w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 
pomiędzy pojęciem „ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej”. 
Rodzi to pytanie czy zatem, ze względu na użyty spójnik „i” wartości te powin-
ny być traktowane w sposób łączny. Profesorowie Bosek i Szydło są zdania, że 

”Pomimo zatem tego, że w tekście art. 31 ust. 3 poszczególne wymienione tam 
wartości są oddzielone od siebie lub są połączone ze sobą takimi spójnikami, 
jak: "lub", "bądź", "i", "albo", nie oznacza to wcale, że np. zdrowie i mo-
ralność publiczna (połączone spójnikiem "i") muszą być zawsze powoływane  
w sposób kumulatywny i nigdy rozdzielnie.” [por. Bosek i Szydło, 2016]. 
Oznacza to, że wystarczające jest, iż od marca główną wartością z enumeratyw-
nego katalogu zawartego w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wymagającą ingeren-
cji ustawodawcy jest zdrowie publiczne. W związku z tym, skoro wątpliwości 
co do tego, czy wystarczające jest spełnienie tylko jednej z sześciu przesłanek 
materialnych (chociaż niewątpliwie zarówno ochrona środowiska, jak i wolno-
ści i praw innych osób w jakiś sposób pozostają w związku z ochroną zdrowia 
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publicznego) zostały rozwiane, zdefiniowane zostanie teraz pokrótce pojęcie 
„zdrowia publicznego”. „Samo pojęcie "zdrowie" należy rozumieć jako stan 
braku choroby i subiektywne poczucie dobrostanu i pełni sił witalnych [zob. 
Tobiasz-Adamczyk, s. 22 i n.; Głowacka, Zdanowska, s. 13–14]. Art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP mówi przy tym o "zdrowiu publicznym", a więc o zdrowiu 
większej liczby osób. Jak się w związku z tym zauważa, pojęcia zdrowia pu-
blicznego "nie można odnosić do stanu zdrowia organizmu, a tym bardziej 
traktować go jako sumę zdrowia poszczególnych osób. Chodzi tu bowiem 
o pewien stan, w przypadku zaistnienia którego może wystąpić z dużym 
prawdopodobieństwem zagrożenie zdrowia większej liczby osób jednocze-
śnie. Przy czym ustalenie tego prawdopodobieństwa powinno odbywać się na 
podstawie aktualnej wiedzy medycznej i doświadczenia życiowego" [Rakoczy,  
s. 124].” [Bosek i Szydło, 2016]. Tak więc epidemia, w rozumieniu art. 2  
pkt 9 u.z.z. jako „wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na 
chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo 
wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”, jest 
niewątpliwie zagrożeniem dla zdrowia publicznego, którego ochronę reguluje 
m. in. art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Tym samym odpowiedź na pytanie, czy 
regulacja służy ochronie co najmniej jednej z sześciu wskazanych w art. 31 ust. 
3 Konstytucji RP przesłanek materialnych jest odpowiedzią twierdzącą, co po-
zwala na kontynuację testu konstytucyjności tzw. rozporządzeń covidowych.

Trzecim kryterium, jakie powinno być spełnione, jest twierdząca od-
powiedź na pytanie, czy ograniczenie, które zostało, albo dopiero ma zostać 
wprowadzone, jest konieczne w demokratycznym państwie prawa. Mamy  
tu do czynienia z zasadą proporcjonalności, której pozytywna ocena wiąże się 
z twierdzącą odpowiedzią na wszystkie poniższe pytania:

1) Czy zastosowany środek, prowadzący do ograniczenia praw jednost-
ki, jest w stanie doprowadzić do uzyskania oczekiwanego celu (tzw. zasada 
przydatności)?

2) Czy spośród dostępnych środków pozwalających osiągnąć ów cel wy-
brano środek najmniej uciążliwy (tzw. zasada konieczności)?

3) Czy korzyści wynikające z osiągnięcia celu uzasadniają ciężar nałożo-
ny na jednostkę w związku z ograniczeniem jej praw (tzw. zasada proporcjo-
nalności sensu stricto)?

Tak samo jak test konstytucyjności, test proporcjonalności musi zo-
stać przeprowadzony podanej kolejności [Brzozowski i in., 2019]. Udziela-
jąc odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie spełnia kryterium przydatności, 
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przywołany zostanie fragment wywiadu dr hab. n. med. Jarosława Jana Pinka-
sa z dnia 2 marca 2020 roku, pełniącego wtedy funkcję Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Na pytanie o czy faktycznie jest się czego obawiać w aspekcie 
zagrożenia ewentualną epidemią, padła odpowiedź:

„Ta zakaźna choroba układu oddechowego przy ciężkim przebiegu może 
być śmiertelna. Do jej głównych objawów należą: gorączka, kaszel i duszność. 
Wirus przenosi się drogą kropelkową przy kontakcie z osobą zakażoną. Pierwsze 
doniesienia były bardzo niepokojące, mówiły bowiem o śmiertelności rzędu kil-
kunastu procent. Dziś już wiemy, że przynajmniej 80 proc. pacjentów tę postać 
infekcji przebywało w sposób łagodny. U ok. 5 proc. występowała ostra niewy-
dolność oddechowa. Zapalenie płuc i duszność wystąpiła w 14 proc. przypad-
ków. Ryzyko ciężkiej postaci choroby i zgonu rośnie wraz z wiekiem oraz u osób  
z chorobami współwystępującymi. W kolejnych doniesieniach eksperci po-
twierdzają, że śmiertelność jest mniejsza. Światowa Organizacja Zdrowia 
szacuje, że w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 śmiertelność wynosi  
3,4 proc., czyli trzykrotnie mniej niż w przypadku SARS – 10 proc. – i dzie-
sięciokrotnie mniej niż w przypadku MERS – 34 proc. Często też porów-
nywany jest z wirusem grypy, bo chociaż są to różne wirusy, jeśli chodzi  
o budowę, to pod względem epidemiologicznym wiążą się z podobnymi pro-
blemami. Pamiętajmy jednak, że COVID-19 nadal jest przedmiotem badań 
naukowych.”[Stelmach, 2020].

W listopadzie, gdy sytuacja pandemiczna była znacznie bardziej kontro-
lowana niż na początku wiosny, władze Światowej Organizacji Zdrowia apelo-
wały, by nie zapominać o zagrożeniu, które wciąż istnieje.

“«Nawet jeśli kraje zauważą spadek liczby zakażeń koronawirusem, muszą 
zachować czujność» - powiedziała Maria Van Kerkhove, dyrektor techniczna 
WHO ds. COVID-19. «To, czego nie chcemy widzieć, to sytuacje, w których 
lockdown prowadzi do zapanowania nad wirusem, a potem zaczyna się ko-
lejny lockdown.» - dodała. «Naszym celem jest utrzymanie niskiej transmisji 

- podkreśliła. - Dziesiątki krajów pokazały nam, że można wirusa opanować  
i utrzymać pod kontrolą».”[Medonet, 2020].

Oczywistym jest, iż od początku pierwszego lockdownu problemem nie 
była śmiertelność, ale wysoka zakaźność wirusa. Celem ograniczeń było więc 
utrzymanie jego transmisji na jak najniższym poziomie. Tym samym nakaz 
znacznego ograniczenia dostępności dla klientów lokali gastronomicznych, 
centrów kultury i rozrywki, galerii handlowych (w tym sklepów, które nie 
odpowiadają za zaspokojenie kluczowych potrzeb życiowych) czy placówek 
oświatowych był przydatny w tym sensie, że w miejscach gdzie na co dzień 
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spotyka się ze sobą najwięcej obcych sobie osób, był w stanie doprowadzić 
do ograniczenia transmisji wirusa poprzez ograniczenie fizycznego kontaktu 
między ludźmi. Więc odpowiedź na pytanie, czy zastosowany środek, prowa-
dzący do ograniczenia praw jednostki, jest w stanie doprowadzić do uzyskania 
oczekiwanego celu, jest twierdząca.

Niniejszym rozważone zostanie następne pytanie testu proporcjonalno-
ści, mianowicie czy spośród dostępnych środków pozwalających osiągnąć cel 
wybrano środek najmniej uciążliwy (tzw. zasada konieczności). Zgodnie z art. 
228 ust. 1 Konstytucji RP, który brzmi: „W sytuacjach szczególnych zagrożeń, 
jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowa-
dzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan 
klęski żywiołowej.”, istnieją trzy, enumeratywnie wymienione w przytacza-
nym przepisie, stany nadzwyczajne. Żaden z nich nie został wprowadzony 
ani w okresie pierwszego, ani drugiego lockdownu. Od dnia wejścia w życie 
pierwszego marcowego rozporządzenia aż do dzisiaj na terenie Rzeczpospolitej 
obowiązuje stan zarządzania kryzysowego, zdefiniowany przez u.z.k. Zgodnie 
z art. 2 tej ustawy, pojęcie „zarządzania kryzysowego” to „działalność organów 
administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem na-
rodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygoto-
waniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, 
reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich 
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej”, gdzie mia-
nem „sytuacji kryzysowej” określa się, zgodnie z art. 3 pkt 1 u.z.k. „sytuację 
wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych 
rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu 
właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność 
posiadanych sił i środków”. W opisanym powyżej przypadku, art. 46 ust. 4 
pkt. 3 u.z.z. dopuszcza możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania 
określonych instytucji lub zakładów pracy. Porównując powyższe z ograni-
czeniami możliwymi w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na 
terenie kraju, należy przytoczyć art. 21 ust. 1 pkt 2 u.s.k.ż., który stanowi:  

„1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na (…) 2) nakazie 
lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju”. Sto-
sując tu wnioskowanie logiczne a fortiori, skoro można w stanie klęski żywio-
łowej zakazać wykonywania danej działalności gospodarczej, to tym bardziej 
można nakazać ograniczenie wykonywania tej samej działalności, co jest prze-
cież opcją możliwą także w stanie zarządzania kryzysowego, jaki to w Rzeczpo-
spolitej Polskiej został w marcu podjęty. Tak więc, formalnie został na terenie 
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kraju wprowadzony stan mniej uciążliwy dla obywatela. Jednak, by móc udzie-
lić pełnej odpowiedzi na pytanie, czy spośród dostępnych środków wybrano 
ten najmniej uciążliwy, należy rozważyć jeszcze płaszczyznę materialną. 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego bardzo wyraźnie rozróżnia 
stan zarządzania kryzysowego od konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych: 

“Konstytucja wyznacza granice pomiędzy stanami nadzwyczajnymi  
(art. 228 Konstytucji) a "normalnym" funkcjonowaniem państwa. "Sytuacja 
kryzysowa" jest czymś rodzajowo odmiennym od konstytucyjnych stanów 
nadzwyczajnych. W związku z tym powinna zostać zaliczona do "normalnego" 
funkcjonowania państwa. Najogólniej rzecz ujmując, "zarządzanie kryzyso-
we", będące elementem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, polega na 
opracowywaniu planów i programów opisujących metody działań w zakresie 
zapobiegania sytuacjom kryzysowym, a w ich trakcie na przygotowaniu do 

"przejmowania kontroli" nad sytuacjami kryzysowymi. Zarządzanie kryzyso-
we polega także na odpowiednim reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz na 

"odtwarzaniu infrastruktury" i zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania. 
Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, 
będącej następstwem zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak 
i organizatorski czy porządkowy. W literaturze wskazuje się, że ustawa o za-
rządzaniu kryzysowym to "recepta na obejście rozmaitych warunków ustano-
wionych przez Konstytucję dla stanów nadzwyczajnych, pozwalająca władzy 
publicznej na postępowanie analogiczne do działań dopuszczalnych w takich 
stanach - ale bez spełnienia konstytucyjnych wymogów przewidzianych dla 
stanów nadzwyczajnych" [por. Sadurski, 2007, s. 51; wyrok TK, K 50/07].

Ani w czasie pierwszego, ani drugiego lockdownu nie ogłoszono stanu 
nadzwyczajnego.  Przedsiębiorcy zmuszeni byli do zawieszenia swoich działal-
ności gospodarczych, takich jak prywatne placówki oświatowe, salony kosme-
tyczne i fryzjerskie, centra rozrywki, wszelkie sklepy ubraniowe czy obuwnicze 
etc., co nie byłoby możliwe w stanie zarządzania kryzysowego. Zarówno usta-
wa o zarządzaniu kryzysowym,  jak i przywołany wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego, nie dopuszczają, by ustawodawca, bez ogłaszania stanu nadzwyczajne-
go, nakładał na przedsiębiorców tak rażące ograniczenia, jak miało to miejsce 
w czasie marcowego, a następnie październikowego lockdownu. Na ten temat 
wypowiedział się w czerwcu 2020 roku Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam 
Bodnar, w oficjalnej analizie dla Premiera: “(...) upoważnienie ustawowe za-
warte w art. 46 ust. 4 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi zezwalało Ministrowi Zdrowia, a następnie Radzie 
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Ministrów (art. 46b pkt 1 tej ustawy) na ustanowienie w rozporządzeniu cza-
sowego ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów 
pracy. Rada Ministrów mogła również na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 2 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wprowa-
dzić czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorstw. 
Jednak oba te upoważnienia ustawowe pozwalają wyłącznie czasowo ograni-
czyć prowadzenie działalności gospodarczej, nie pozwalają one natomiast na 
przyjęcie zastosowanej w rozporządzeniach konstrukcji prawnej polegającej 
na ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez jej zakazanie. 
Zakaz bowiem jest zupełnie czymś innym niż ograniczenie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. W pierwszy przypadku działalność gospodarcza danego 
rodzaju w ogóle nie może być prowadzona, w drugim przypadku taka dzia-
łalność może być prowadzona po spełnieniu określonych warunków. Żaden 
przepis upoważnień ustawowych zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b u.z.z.  
u ludzi nie zawiera umocowania do określania w rozporządzeniu zakazów 
prowadzenia działalności gospodarczej. Organy wydające rozporządzenia 
upoważnione były wyłącznie do wprowadzenia w rozporządzeniach przez sie-
bie wydawanych wyłącznie ograniczeń w zakresie korzystania z wolności dzia-
łalności gospodarczej.”[Bodnar, 2020, s. 42]. W związku z tym, na pytanie  
o to, czy  spośród dostępnych środków pozwalających osiągnąć ów cel wybra-
no środek najmniej uciążliwy, nie zostanie udzielona odpowiedź pozytywna, 
ponieważ o ile formalnie wybrano najmniej uciążliwe dla obywatela rozwiąza-
nie, to przyjęte materialne rozwiązania nie odpowiadały tym przewidzianym 
w ustawie. Tym samym test konstytucyjności tzw. regulacji covidowych nale-
ży zakończyć w tym miejscu z wynikiem negatywnym. 

Procedura  
stwierdzenia bezprawności działań państwa

Po zakończeniu testu z wynikiem negatywnym do rozpatrzenia pozosta-
je kwestia, w jaki sposób ustalić można niezgodność z Konstytucją RP tzw. 
przepisów covidowych. Istnieją dwie drogi, którymi można próbować do-
magać się stwierdzenia tej niezgodności. Jest to możliwe poprzez zwrócenie 
się grupy 50 posłów lub 30 senatorów bądź Rzecznika Praw Obywatelskich 
o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego lub poprzez wszczęcie  
postępowania sądowego. W tej części rozważone zostanie, która z podanych 
dróg jest bardziej słuszna i względniejsza dla pokrzywdzonego.
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Jak już zostało wspomniane, jednym ze sposobów jest zwrócenie się do 
Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia niezgodności aktów norma-
tywnych z Konstytucją RP. Jest to możliwe albo w formie podania do organu 
uprawnionego do składania wniosków do Trybunału bądź jako subsydiarne 
stadium postępowania sądowego (skarga konstytucyjna), jednak nie ma gwa-
rancji dojścia do tego etapu w postępowaniu sądowym. W doktrynie prawa 
cywilnego zasadniczo uznaje się to stanowisko za jedyne słuszne, mając na 
uwadze autorytet wyroków Trybunału. ”Zdaniem Marka Safjana kwestii niele-
galności aktu normatywnego czy rozstrzygnięcia indywidualnego na podstawie 
art. 77 ust. 1 Konstytucji RP nie można było analizować bez uwzględnienia 
całokształtu mechanizmów systemowych (konstytucyjnych, proceduralnych  
i materialnoprawnych), gdyż tylko takie podejście pozwalało określić sposób, 
w jaki owa nielegalność mogła być ustalona. Zdecydowanie odrzucał on więc 
taką interpretację przepisu konstytucyjnego, która dopuszczałaby samodziel-
ne ustalanie przez sąd rozpoznający sprawę odszkodowawczą niezgodności  
z prawem prawomocnych orzeczeń sądowych bądź obowiązujących aktów 
normatywnych.” [Adamczyk, 2017]. Upoważnienie wspomnianych organów 
do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego znajduje się w art. 191 
ust. 1 pkt. 1 Konstytucji RP, a warunki i tryb postępowania przed Trybuna-
łem Konstytucyjnym określa ustawa z dnia 30 listopada 2016 roku o organi-
zacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 
2072 oraz z 2019 r. poz. 125). Z perspektywy przedsiębiorcy prostszą opcją 
będzie złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym wska-
że on naruszenie swojego konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej 
przez przepisy tzw. rozporządzeń covidowych, bowiem, zgodnie z art. 14 pkt 
2 w związku z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 627), ma on kompetencję, by, po zbadaniu sprawy, zło-
żyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie konkretnych prze-
pisów z konstytucją, ma ustawowy obowiązek zajęcia się sprawą, przy czym co 
prawda, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 tiret pierwsze wspomnianej ustawy, ma 
prawo nie podjąć się sprawy, ale rodzi to u niego obowiązek poinformowania 
o tym wnioskodawcy. Jest to pewniejszy sposób niż instytucja listu do posłów 
lub senatorów, bowiem art. 104 Konstytucji RP wprost stanowi o tym, że po-
słowie i senatorowie sprawują mandat wolny, a więc nie są związani żadnymi 
instrukcjami swoich wyborców (również tymi w postaci listów) i mogą je po 
prostu zignorować.

Pomimo przedstawionego w powyższym akapicie poglądu, iż jedy-
nie Trybunał uprawniony jest do decydowania o konstytucyjności aktów 
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normatywnych rangi rozporządzenia, Konstytucja RP poprzez art. 8 ust. 2 oraz  
w art. 178 ust. 1 dopuszcza możliwość kauzalnego badania przez sądy po-
wszechne konstytucyjności rozporządzeń. Profesorowie Maciej Gutowski oraz 
Piotr Kardas ujmują tę kwestię następująco: „Najnowsze orzeczenia Sądu Naj-
wyższego wyraźnie wskazują na wzrastającą akceptację koncepcji, wedle której, 
zwłaszcza w sytuacji czasowej dysfunkcjonalności Trybunału Konstytucyjne-
go, sądy są nie tylko upoważnione, ale wręcz zobowiązane do rozstrzygania  
ad casu o niekonstytucyjności przepisów, co stanowi konsekwencję wyrażo-
nej w art. 8 Konstytucji zasady jej nadrzędności i bezpośredniego stosowania 
oraz także konstytucyjnie zakorzenionej zasady związania sądów Konstytucją  
i ustawami.” [Gutowski i Kardas, 2017]. W związku z tym, alternatywną 
drogą do stwierdzenia niekonstytucyjności rozwiązań zawartych w tzw. roz-
porządzeniach covidowych, jest złożenie pozwu do sądu powszechnego w try-
bie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo  
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072). W takim przy-
padku sąd może samodzielnie orzec o ewentualnej niezgodności aktu rangi 
podustawowej z Konstytucją RP, bądź, co jest oczywistym rozwiązaniem  
w razie wątpliwości, złoży pytanie prejudycjalne do Trybunału Konstytucyj-
nego. Wartą rozważenia możliwością przy wyborze tej ścieżki jest złożenie po-
zwu zbiorowego, ponieważ należy pamiętać, iż rozstrzygnięcie w takiej spra-
wie jest rozstrzygnięciem kauzalnym, które w żaden sposób nie wiąże innych 
sądów powszechnych. Warunki i tryb składania pozwów zbiorowych określa 
ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 9 poz. 77).

Pozostałe przesłanki  
zaistnienia odpowiedzialności  
odszkodowawczej państwa

Przechodząc do analizy pozostałych, ogólnych przesłanek zaistnienia 
szkody, należy wyjść od samego jej pojęcia. Nie jest ono ustawowo unormo-
wane, ale Sąd Najwyższy z syntezy poglądów doktryny i orzecznictwa wy-
wiódł definicję szkody jako “uszczerbek poniesiony w dobrach chronionych 
poszkodowanego, wbrew jego woli, wskutek zdarzenia wyrządzającego szkodę” 
[wyrok SN, I CSK 457/10]. Z tej prostej definicji możemy wyprowadzić trzy 
przesłanki zaistnienia szkody:
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- w dobrach chronionych poszkodowanego zaistniał uszczerbek;
- uszczerbek ten zaistniał wbrew woli poszkodowanego;
- uszczerbek został spowodowany jakimś zdarzeniem, z którym przepisy 

KC wiążą odpowiedzialność.

Żeby ocenić, czy w przypadku likwidacji firm z powodu lockdownu moż-
na mówić o szkodzie, należy zanalizować każdą z wymienionych przesłanek.

Uszczerbek w dobrach jest rozumiany przez dr Agnieszkę Sinkiewicz jako 
“różnica pomiędzy stanem dóbr, jaki już istniał i jaki mógłby następnie w nor-
malnej kolei rzeczy się wytworzyć, a stanem, jaki powstał wskutek zdarzenia 
wywołującego zmianę w dotychczasowym stanie rzeczy, z którym to zdarze-
niem ustawodawca wiąże powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej” 
[Sinkiewicz, 1998, s. 62]. W kontekście uszczerbku w dobrach można mówić 
o dwóch rodzajach szkód: majątkowej (takiej, w której uszczerbek wywołujący 
ją ma miejsce w dobrach i interesach mających wartość majątkową [Sinkiewicz, 
1998, s.59]) oraz niemajątkowej (takiej, w której uszczerbku wywołującego ją 
nie da się sprecyzować finansowo). Jeśli chodzi o przedmiotową sprawę, ła-
two zauważyć, że w przypadku skutków lockdownu chodzi o szkodę mająt-
kową - stan majątkowy przedsiębiorcy, który musiał ograniczyć działalność  
z powodu lockdownu, jest ujemny względem stanu, który ten przedsiębiorca 
miał jeszcze chociażby w lutym czy wrześniu 2020 r., bowiem z ograniczeniem 
działalności nieodłącznie wiąże się spadek dochodów, a wydatki pozostały na 
niezmienionym poziomie - trzeba opłacić czynsz za lokal, zapłacić pensje pra-
cownikom i dokonać innych niezbędnych wydatków. Stan majątkowy jest do-
brem chronionym na poziomie konstytucyjnym - inną nazwą na to pojęcie jest 
własność, a art. 21 ust. 1 Konstytucji RP stanowi wprost, że Rzeczpospolita 
Polska chroni własność oraz inne prawa dziedziczenia (co precyzuje również 
doktryna, wymieniając prawo na przedsiębiorstwie, czyli m.in składniki ma-
jątkowe przedsiębiorstwa, jako jeden z pierwotnych derywatów konstytucyj-
nych [por. Zaradkiewicz, 2016]). Można więc zauważyć, że w przedmiotowej 
sprawie kryterium zaistnienia w prawnie chronionych dobrach majątkowych 
uszczerbku zostało w przypadku skutków lockdownu spełnione.

Kryterium braku woli jest bardzo łatwe do oceny - chodzi w nim o to, 
że uszczerbek majątkowy nie może być spowodowany przez działanie zgodne  
z wolą poszkodowanego, np. poprzez czynność rozporządzającą, taką jak 
sprzedaż, darowizna czy po prostu likwidacja działalności gospodarczej. Na-
leży jednak postawić pytanie, czy osoby, które samodzielnie zdecydowały się 
na zamknięcie działalności gospodarczej bezpośrednio przed lockdownem 
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bądź na samym jego początku, bo dostrzegły, że rozporządzenia zrujnują ich 
i tak, więc wolały same zejść ze sceny, z różnych przyczyn (czy to zwykłego 
poczucia honoru, czy utylitarnego stwierdzenia, że łatwiej będzie wypowie-
dzieć umowy i zobowiązania oraz zapłacić ewentualne kary teraz, póki jesz-
cze nie straciło się zysków). Prima facie, dokonali czynności rozporządzającej  
z własnej woli, zlikwidowali dobrowolnie swoją działalność gospodarczą, więc 
nie była to szkoda. Dla takich przedsiębiorców zdaniem autorów może jed-
nak istnieć pewien punkt zaczepienia: według poglądów doktryny w treści 
prawa własności zawierają się m.in pozytywne obowiązki państwa w postaci 
stworzenia dokładnych reguł prawno-instytucjonalnych funkcjonowania sto-
sunków majątkowych poprzez ukształtowanie podstawowych instytucji praw-
nych konkretyzujących treść prawa własności oraz określenie jego granic [por.  
Jarosz-Żukowska, 2014, s. 536; wyroki TK, K 23/98 i K 2/98]. Jeżeli pań-
stwo zachowuje się w sposób nieprzewidywalny i wykracza poza stworzone 
przez siebie reguły, również te dotyczące wspomnianych kwestii (o czym sze-
rzej będzie mowa dalej), to można spokojnie uznać, że takie zachowanie na-
rusza wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadę pewności prawa oraz ochrony 
zaufania obywatela do państwa. W momencie, w którym zachowanie państwa 
sprawia, że obywatel nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie z jego mająt-
kiem, może co prawda podjąć decyzję formalnie autonomiczną, jednak będzie 
ona podyktowana niepewnością stanu prawnego, a więc uszczerbek nie do 
końca nastąpił z własnej woli podmiotu. Będzie to jednak o tyle trudne do 
wykazania, że taki przedsiębiorca musi wyraźnie udowodnić, że jego decyzja 
o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej wynika w szczególności 
z lęku przed niepewnością prawa, a nie innymi czynnikami (również tymi 
powiązanymi z epidemią, chociażby kwestią lęku o własne zdrowie); poza tym, 
kwestia wewnętrznych przeżyć człowieka jest bardzo trudna do jednoznacz-
nego ocenienia, przez co sytuacja ta niekoniecznie musi zostać uznana przez 
organy stosujące prawo jako okoliczność ograniczająca autonomię decyzyjną 
jednostki.

Ostatnią z przesłanek zaistnienia szkody wyrażonych przez Sąd Najwyż-
szy jest występujący między pewnym zdarzeniem, a uszczerbkiem, związek 
przyczynowo-skutkowy. Z uwagi na to, że przepisy dotyczące odpowie-
dzialności odszkodowawczej państwa nie precyzują innej niż ogólna zasady 
związku przyczynowo-skutkowego, przy ustalaniu przesłanek tejże odpowie-
dzialności należy oprzeć się na teorii adekwatnego związku przyczynowego, 
która wynika wprost z art. 361 § 1 KC. Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
oraz doktryna zgodnie stanowią, że zgodnie z tą teorią, związek przyczynowo- 
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skutkowy istnieje wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz  
w zwyczajnym biegu rzeczy, bez szczególnego zbiegu okoliczności, szkoda jest 
typowym następstwem określonego rodzaju zdarzeń [por. wyrok SN, II CSK 
668/15; Zagrobelny, 2019; Adamczyk 2019, s. 7-16]. Oznacza to, że należy 
ocenić, czy upadek działalności przedsiębiorstw jest normalnym skutkiem zda-
rzenia, którym było wydanie rozporządzeń. W rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a-g oraz ust. 2 
pkt 1 i 2 prawodawca wymienił bardzo szeroki katalog przedsiębiorców oraz 
innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (wystarczy wymie-
nić tu m. in działalność polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków 
i napojów, z wyjątkiem dań serwowanych na wynos, prowadzeniu klubów, 
kin, basenów i siłowni czy świadczeniu usług fryzjerskich), natomiast w § 6 
ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2, całkowicie zakazał działalności podmiotom ujętym 
w tym katalogu (ograniczenie to zostało przedłużone potem rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). 
Skoro działalność wyżej wymienionych podmiotów została całkowicie lub pra-
wie całkowicie zakazana, to, nie mogąc świadczyć swoich usług, podmioty te 
nie mogły zarabiać. Koszty życia, najmu lokali przedsiębiorstw, rachunków, 
podatków i podobnych wydatków nie spadły w tej sytuacji, natomiast całko-
wicie lub prawie całkowicie ustały wpływy. Uszczerbek przedsiębiorstw stawał 
się coraz większy, aż w końcu w wielu sytuacjach stał się tak duży, że dalsze 
prowadzenie działalności gospodarczej stało się niemożliwe, a przedsiębiorcy 
zostali zmuszeni do likwidacji tych działalności. Patrząc na obiektywny wzo-
rzec przyczynowo-skutkowy, należy dostrzec po kolei następujące ogniwa łań-
cucha kauzalnego:

- jeżeli komuś zakazuje się świadczenia usług, które to świadczenie jest 
głównym środkiem wpływów, to ten ktoś traci te wpływy;

- jeżeli ktoś traci wpływy przy jednoczesnym braku utraty wydatków, to 
jego majątek doznaje coraz to silniejszego, w miarę upływu czasu, uszczerbku;

- w zależności od wielkości majątku poszkodowanego oraz jego rezerw 
finansowych, uszczerbek w pewnym momencie staje się tak mocny, że świad-
czącemu nie starcza bądź ledwo starcza środków na zapewnienie podstawo-
wych potrzeb, więc nie jest w stanie opłacić wydatków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej;



310

ANNA LEŚNIEWSKA, MICHAŁ PFANHAUSER

- jeśli ktoś nie jest w stanie opłacić wydatków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, to jedynym wyjściem jest jej zamknięcie.

Na powołanym przykładzie widać, że istnieje wyraźna korelacja między 
wprowadzeniem lockdownu a upadkiem wielu działalności gospodarczych,  
a utrata płynności finansowej i w konsekwencji zamknięcie firmy jest normal-
nym następstwem zakazu świadczenia usług.

Dodatkowym problemem, występującym poza zakresem powołane-
go wyroku, ale wiążącym się ściśle z ustaleniem odpowiedzialności Skarbu 
Państwa przy szkodzie wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie wła-
dzy publicznej, jest kwestia zasady odpowiedzialności. Zasadniczo występują  
w tym zakresie dwa poglądy: pierwszy [zob. Kuźmicka-Sulikowska, 2019; 
Szczepaniak, 2019] stanowi, że bezprawność jest zasadą samoistną, a co za 
tym idzie, samo jej wykazanie (przeprowadzone przez autorów wcześniej) po-
woduje spełnienie przesłanki zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże od-
powiedzialność deliktową; drugi [zob. Radwański i Olejniczak, 2016, s. 225], 
na który zapewne w procesach będzie się powoływać Skarb Państwa, stanowi, 
że bezprawność jest zasadą subsydiarną do zasady ryzyka, z którą to zasadą 
wiąże się problematyka vis maior, czyli siły wyższej. Doktryna kreuje pojęcie 
siły wyższej w ten sposób,, że “wynikający z art. 355 § 1 KC wzorzec postępo-
wania dla dłużnika, nazywany należytą starannością, musi być zawsze odno-
szony do konkretnej sytuacji, a konstruując go, należy uwzględniać zewnętrz-
ne (niezwiązane z osobą dłużnika i niezależne od niego) okoliczności działania 
dłużnika - jest to zatem model prawidłowego postępowania w określonych 
warunkach” [por. Machnikowski, 2019]. Jeżeli przy zdarzeniu, dla którego 
podstawą odpowiedzialności jest zasada ryzyka, warunki się zmieniają, wła-
snie m.in na skutek siły wyższej, nie można mówić o możliwości starannego 
działania przez dłużnika, co wyłącza jego odpowiedzialność w granicach tejże 
siły wyższej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, niesprecyzowany 
ustawowo termin siły wyższej należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne, 
nieuchronne, nadzwyczajne oraz niemożliwe (albo bardzo trudne) do prze-
widzenia [por. wyrok SN, III CZP 100/07]. Niewątpliwie pandemia wirusa 
Sars-Cov-2 spełnia wszystkie te przesłanki:

- nie należy ona ani do wewnętrznej kwestii przedsiębiorstw, ani apara-
tu państwowego, 

- w dobie globalizacji i masowego przemieszczania się ludzi, w związku 
z wysoką zaraźliwością wirusa, była ona nieuchronna,
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- jest to sytuacja nadzwyczajna, bowiem szerokie zachorowania i zwią-
zana z tym naturalna blokada życia społeczno-gospodarczego nie należą do 
sytuacji normalnego funkcjonowania społeczeństwa,

- w świecie, w którym czasy pustoszących społeczeństwa epidemii daw-
no odeszły już do historii, a medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie, sytu-
acja globalnej pandemii paraliżującej świat była wręcz niewyobrażalna.

Żeby podważyć tą, skądinąd słuszną, argumentację, trzeba odwołać się do 
koncepcji racjonalnego prawodawcy. Jest to konstrukt teoretyczny, którego 
cechą jest to, że kreuje prawo (nieważne w jaki sposób, może to być zarówno 
uchwalanie ustaw przez parlament, podpisywanie lub wetowanie ustaw przez 
Prezydenta czy wydawanie rozporządzeń przez rząd), oraz charakteryzuje się 
następującymi przymiotami: ma charakter systemowy (jest wyrażany w jakimś 
elemencie systemu prawnego i ustrojowego), ma aktualną i niesprzeczną wie-
dzę, jego preferencje mają charakter asymetryczny oraz przechodni, jego sys-
tem ocen jest pełny oraz dysponuje doskonałą kompetencją językową [por. 
Bator i Kozak, 2016, s. 36]. Oznacza to, że w założeniu prawodawca racjo-
nalny ma wiedzę pełną i bezsprzeczną co do tworzonego przez siebie prawa 
oraz jego skutków, więc można założyć, że w chwili jego tworzenia (w tym 
przypadku wydawania rozporządzeń) był w pełni poczytalny oraz przewidy-
wał konsekwencje swoich działań. Jak zostało już wyżej wykazane w teście 
konstytucyjności ograniczeń, rząd nie wprowadził stanu nadzwyczajnego, któ-
ry pozwala w sytuacjach trudnych na szerszą ingerencję w prawa i wolności 
obywatelskie. Skoro więc stan ten nie został wprowadzony, to należy uznać,  
że racjonalny prawodawca, wedle swojej najlepszej wiedzy, uznał, że zwykłe 
środki konstytucyjne wystarczą, by poradzić sobie z kryzysem [zob. wyrok WSA,  
II SA/Op 219/20]. Jeśli więc nie uznano, że trzeba wprowadzić nadzwyczajne 
środki, to znaczy, że sytuacja nie jest nadzwyczajna - nie można więc tu mówić 
o sile wyższej. Rząd miał pełną możliwość wprowadzić stan klęski żywiołowej  
i w ten sposób korzystać z nadzwyczajnych środków dla nadzwyczajnej sytuacji, 
skoro tego nie zrobił, to znaczy, że według niego sytuacja nie była nadzwyczaj-
na, a więc jedna z przesłanek siły wyższej odpada, co sprawia, że siła wyższa nie 
zaistniała w tym przypadku.

Reasumując tę część rozważań, można łatwo zauważyć, że jeśli chodzi  
o kwestię szkody, to jest ona tutaj bezdyskusyjna - wszystkie przesłanki za-
istnienia szkody, które w swoim orzecznictwie ujął Sąd Najwyższy, zostały 
spełnione. 
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Zakres odpowiedzialności  
odszkodowawczej państwa

Ostatnią kwestią, którą autorzy chcieliby podjąć w tym artykule, jest za-
kres odpowiedzialności państwa, czyli, krótko mówiąc, czego mogą żądać od 
państwa pokrzywdzeni przedsiębiorcy. Jest to ogólny zakres odpowiedzialno-
ści za szkodę wyrażony w art. 361 § 2, zawierający szkodę rzeczywistą (dam-
num emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans). Zasadniczo, zgodnie ze 
stanowiskiem doktryny, do wyliczania szkód obu typów stosuje się tzw. me-
todę dyferencyjną, polegającą na porównaniu aktualnego stanu majątkowego 
poszkodowanego z hipotetycznym stanem jego majątku, jaki by istniał, gdyby 
nie nastąpiło zdarzenie szkodzące [Banaszczyk, 2020]. Szkoda rzeczywista to, 
zgodnie ze stanowiskiem doktryny, każde pogorszenie się sytuacji majątko-
wej poszkodowanego, wskutek zmniejszenia się posiadanych aktywów lub też 
zwiększenia jego pasywów, przy czym zmniejszenie aktywów następuje przez 
utratę, ubytek lub zniszczenie poszczególnych elementów majątkowych, które 
dotąd przysługiwały poszkodowanemu [por. Zagrobelny, 2019]. Żeby uczci-
wie wyliczyć to pogorszenie sytuacji majątkowej poszkodowanego w kontek-
ście konieczności zamknięcia firmy, należy po prostu wycenić w sposób mająt-
kowy przedsiębiorstwo na dzień przed wejściem w życie rozporządzenia, które 
wprowadziło pierwszy lockdown, czyli 14 marca (w stosunku do kolejnego 
lockdownu również należy liczyć od 14 marca, bowiem późniejsze wylicze-
nia z uwagi na chaos pandemiczny będą po prostu niemiarodajne, a upadek 
przedsiębiorstwa i tak w dużej mierze będzie spowodowany utratą płynności 
finansowej wskutek pierwszego lockdownu). Istnieje kilka metod takiej wy-
ceny, oczywiście każdy przedsiębiorca może dokonać wyboru, która z nich 
będzie dla niego najbardziej korzystna. Pierwszą z metod jest metoda księgo-
wa, najprostsza z metod, której założeniem jest statyczne wyliczenie mająt-
ku przedsiębiorstwa na konkretną chwilę, bez uwzględniania jakichkolwiek 
innych czynników (swoiste “zatrzymanie w czasie”). Polega ona po prostu 
na wyliczeniu różnicy między aktywami przedsiębiorstwa a jego zobowiąza-
niami. Ta metoda w odniesieniu do szacowania wartości przedsiębiorstwa na 
konkretny, zatrzymany w czasie moment, jest zdaniem autorów najprostsza, 
jednak w dużej mierze nie uwzględnia przyszłych perspektyw, jakie firma mo-
głaby osiągnąć [por. Stronka, 2015]. Te przyszłe perspektywy w większym 
stopniu uwzględnia metoda odtworzeniowa, polegająca na sumie aktywów  
i różnicy istniejącej pomiędzy różnicą między nakładami, które muszą zo-
stać poniesione na odtworzenie dotychczasowego potencjału, a bilansową 



313

WYROK DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  ...

wartością aktywów, oraz stopniem zużycia technicznego aktywów. Metoda 
ta jest już nieco bardziej miarodajna, bowiem uwzględnia w większej mierze 
zarówno aktualny stan majątkowy przedsiębiorstwa, jak i jego ewentualne per-
spektywy na przyszłość oraz to, jak będzie prosperować [Stronka, 2015]. Można  
z tego wysnuć prosty wniosek, że firmy, które na początku marca 2020 r. słabo 
prosperowały, będą bardziej chętne do wykorzystania metody księgowej, nato-
miast przedsiębiorstwa prężnie się rozwijające raczej użyją metody odtworze-
niowej, żeby podkreślić wartość swojej pozycji na rynku.

Jeśli chodzi o kwestię utraconych korzyści, to sprawa trochę bardziej się 
komplikuje. Doktryna precyzuje pojęcie lucrum cessans jako odpowiedź na py-
tanie, jak kształtowałby się stan praw i interesów poszkodowanego, gdyby nie 
nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę [Zagrobelny, 2019]. Orzecznictwo 
Sądu Najwyższego wyraźnie wskazuje, że w razie dochodzenia naprawienia 
szkody w postaci utraconych korzyści, utrata korzyści musi być przez żądają-
cego odszkodowania wykazana z tak dużym prawdopodobieństwem, że prak-
tycznie w świetle doświadczenia życiowego można przyjąć, że utrata korzyści 
rzeczywiście miała miejsce [wyrok SN, IV CKN 382/00]. Na pewno będą się 
wliczały do utraconych korzyści ewentualne zyski z umów przedwstępnych  
i ramowych, które przedsiębiorstwo miało zawarte z innymi podmiotami.  
W tym miejscu już każdy pokrzywdzony musiałby indywidualnie wyliczyć, 
jaki byłby jego zysk, gdyby umowa przedwstępna doszła do skutku bądź gdyby 
w najbliższym czasie realizował zobowiązania wynikające z umów ramowych 

- zdaniem autorów, należy w tej sytuacji wyliczyć średnią zysków za ostatni 
rok (lub mniej, jeśli umowa wiązała strony krócej), i jej się domagać jako utra-
conej korzyści za każdy miesiąc do dnia wniesienia pozwu (jeżeli oczywiście 
podmiot, z którym umowa była zawarta, nie rokował w najbliższym czasie 
upadku z innych przyczyn niż pandemia). Umowy ramowe i przedwstępne 
są najlepszą gwarancją pewności korzyści, które zostały utracone, wszelkiego 
rodzaju inne metody, jak np. wycena dochodowa przedsiębiorstwa, polegająca 
na są już tylko i wyłącznie prognozami, które mogą, a nie muszą się zrealizo-
wać - oznacza to, że w rozumieniu orzecznictwa Sądu Najwyższego trudno 
będzie wykazać przekonanie graniczące z pewnością, że takie zyski by nastą-
piły, skoro nie będzie na to żadnych innych gwarancji niż prognozy; można 
to zrobić tylko wtedy, kiedy wykaże się, najlepiej na podstawie powołanej już 
metody odtworzeniowej, że firma miała duży potencjał, bądź wykorzysta się 
do tego metodę dochodową, będącą różnicą między sumą wartości całkowi-
tych wolnych przepływów pieniężnych w okresie prognozy i ilorazu wartości 
rezydualnej oraz sumy średniego kosztu kapitału i liczby 1 spotęgowanej do 
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liczby będącej odpowiednikiem okresu prognozy liczonego w latach, a zobo-
wiązaniami podmiotu [Stronka, 2015]; jeżeli wyliczenia związane z tą metodą 
wykażą, że przedsiębiorstwo przy braku ograniczeń w przyszłości osiągałoby 
sukcesywnie rosnące dochody, Należy też pamiętać, że państwo może w swo-
jej kontrargumentacji podnosić argument, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy  
o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w cza-
sie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz.U.  
z 2002 r. Nr 233, poz. 1955) odszkodowanie za lucrum cessans nie przysługuje 
w przypadku odszkodowania za straty spowodowane stanem nadzwyczajnym, 
który to przepis powinno się per analogiam zastosować - należy wtedy pod-
nieść to, co było już omawiane przy konieczności ograniczeń oraz sile wyższej, 
czyli fakt, że skoro stan nadzwyczajny nie został wprowadzony, to formalnie 
sytuacja jest “zwyczajna”, więc państwu nie przysługuje ograniczenie odpo-
wiedzialności wyłącznie do straty rzeczywistej.

Podsumowanie

Podsumowując całość rozważań, autorzy pragną podkreślić, że droga do 
odzyskania choć częściowego odszkodowania za lockdown nie będzie łatwa. 
W chwili powstawania niniejszego artykułu nie istnieje jeszcze żadna ugrun-
towana linia orzecznicza dotycząca odszkodowań za lockdown, co sprawia, że 
trudno przewidzieć zachowanie sądów, zwłaszcza w perspektywie ogromnego 
kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią Sars-Cov-2 oraz wielości 
pokrzywdzonych przedsiębiorców, którzy zechcą dochodzić swoich słusznych 
praw. Niemniej jednak, warto podjąć taką próbę, ponieważ państwo wykorzy-
stało środki, które doprowadziły do upadku wielu przedsiębiorstw i tragedii 
wielu rodzin, a w konsekwencji jedynie zahamowało rozwój transmisji wirusa 
na bardzo krótki okres, która to transmisja po zdjęciu ograniczeń zaczęła osią-
gać poziomy porównywalne do tych z I kwartału 2020 r. w państwach Europy 
Zachodniej. Art. 77 ust. 1 Konstytucji RP wprost stanowi, że każdy ma prawo 
do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez niezgodne z prawem dzia-
łanie władzy publicznej - nie należy się więc bać korzystać ze swojego prawa 
podmiotowego i realizować je, by uzyskać choć częściowe odszkodowanie.
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Praca zdalna  
podczas pandemii Covid-19 – 

efekt przejściowy  
czy nowa rzeczywistość?

Wprowadzenie

Pandemia wirusa Covid-19, która rozprzestrzeniła się na całym świecie 
spowodowała wiele zmian w różnych branżach, a także wpłynęła na pracę, 
wymuszając tym samym świadczenie jej w nowych okolicznościach. Zmiany 
dotknęły zarówno pracowników jak i pracodawców, którzy musieli zaadapto-
wać się do nowych warunków. Wykonywanie pracy w nowych warunkach 
oznaczało świadczenie jej w sposób zdalny- na odległość, co dla wielu praco-
dawców było sporym wyzwaniem, gdyż w stosunkowo, krótkim czasie musieli 
oni wprowadzić zmiany tak aby skierować pracowników do świadczenia pra-
cy w trybie zdalnym. Nie oznacza to, że wyzwanie to było tylko i wyłącznie 
po stronie pracodawców, ale przede wszystkim pracowników, którzy musieli 
zaadoptować się do nowego trybu świadczenia pracy, który z pewnością ma 
swoje zalety, ale także i wady. 

Nie wszystkie branże umożliwiają świadczenie pracy zdalnej, m.in. cięż-
ko byłoby wyobrazić sobie dentystę leczącego zęby w sposób zdalny, jednak 
pewnym novum stały się teleporady, podczas których lekarze i lekarze-denty-
ści starają się udzielić porad medycznych w sposób zdalny, po to, aby zmini-
malizować ryzyko kontaktu w przypadkach, które nie wymagają kontaktowej 
wizyty lekarskiej.  



320

PAULINA KOZIOŁ

Utrzymująca się pandemia Covid-19 sprawiła, że praca zdalna jest nadal 
kontynuowana, a w szczególności tam, gdzie istnieje taka możliwość praco-
dawcy starają się kierować pracownika do świadczenia pracy zdalnej. 

Praca zdalna nie ma jeszcze swojego kodeksowego zapisu, jednak została 
ona wprowadzona w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych [Dz. U. 2020 poz. 374]. Celem powyższej ustawy było sprecyzowanie 
czym jest praca zdalna i jej towarzyszących uwarunkowań, jednak należy pod-
kreślić, że jest to zastosowanie jedynie tymczasowe, gdyż obecnie trwają pracę 
nad nowelizacją kodeksu pracy, w którym pojawi się nowe ujęcie świadczenia 
pracy w ramach pracy zdalnej.

Powyższe informacje stanowią jedynie element krótkiego wprowadzenia 
do mojego artykułu, w którym w jego dalszej części w sposób bardziej szczegó-
łowy przedstawię czym jest praca zdalna i jakie są jej obecne uwarunkowania 
prawne. Następnie wskaże odpowiedź na postawione pytanie czy praca zdalna 
to telepraca? W kolejnej części przedstawię zalety i wady pracy zdalnej oraz 
jakie nastroje społeczne jej towarzyszą. W ostatniej części postaram się od-
powiedzieć na pytanie, które jest głównym celem mojej pracy, a mianowicie 
czy praca zdalna podczas pandemii Covid-19 a następnie po jej zakończeniu 
to efekt przejściowy czy nowa rzeczywistość. W moim artykule oprócz aktów 
prawnych i źródeł internetowych wykorzystam przede wszystkim doświadcze-
nia związane ze świadczeniem pracy zdalnej przez moich znajomych i przy-
jaciół, a zostaną one ujęte głównie w podrozdziale dotyczącym zalet i wad 
wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna – definicja i uwarunkowania prawne

Praca zdalna jest pojęciem nowym w obecnie obowiązujących regula-
cjach, a wprowadzonym w już wcześniej wspomnianej przeze mnie ustawie 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz. U. 2020 poz. 374].

Zgodnie z art. 3. ust.1. powyższej ustawy ,,W okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciw-
działania COVID-19 pracodawca może polecić́ pracownikowi wykonywanie, 
przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem 
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jej stałego wykonywania (praca zdalna) ‘’. Ponadto w art.3 ust.3 przywoła-
nej ustawy wskazano, że ,,wykonywanie pracy zdalnej może zostać ́ polecone, 
jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do 
wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca 
zdalna może być́ wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się ̨ na odległość́ lub dotyczyć́ wykonywania części wytwór-
czych lub usług materialnych.’’ Zapewnienie narzędzi, a także wszelkich nie-
zbędnych materiałów do wykonywania pracy zdalnej spoczywa na pracodawcy 
[art.3. ust.4 Dz. U. 2020 poz. 374], jednak pracownik może wykorzystywać 
własne narzędzia i materiały o ile przy ich użyciu zostanie zapewniona ochrona 
tajnych i chronionych danych związanych z przedsiębiorstwem [art. 3 ust.5 
Dz. U. 2020 poz. 374].

Zapisy artykułu 3 powyższej ustawy nakładają ponadto możliwość wy-
dania przez pracodawcę polecenia pracownikowi w związku z prowadzeniem 
ewidencji wykonanych zadań i czynności w ramach pracy zdalnej, przy dodat-
kowym ujęciu szczegółowego opisu tych czynności, a także czasu i dokładnej 
daty ich wykonania [art. 3 ust.6 Dz. U. 2020 poz. 374]

Co istotne to przede wszystkim fakt, iż na pracodawcy spoczywa moż-
liwość wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej, a także jej cofnięcia  
w każdym czasie [art. 3.ust.8 Dz. U. 2020 poz. 374]

Czy praca zdalna to telepraca?

Zagadnienie telepracy zostało ujęte w Kodeksie Pracy [Dz. U. 1974 
Nr 24 poz. 141] w Rozdziale II b. Definicja telepracy została wprowadzona  
w art. 675 § 1 zgodnie z którym ,,praca może być́ wykonywana regularnie 
poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług droga ̨ elektroniczna ̨ (telepraca).’’ 
Warto przede wszystkim podkreślić, że kodeks pracy normuje zjawisko świad-
czenia pracy w ramach telepracy w sposób szeroki, wskazując na elementy jej 
towarzyszące m.in. związane z nawiązaniem pracy w ramach telepracy, zakres 
jej świadczenia, narzędzia wykorzystane do jej świadczenia, a także elementy 
związane z zakończeniem świadczenia pracy w formie telepracy. 

Samo sformułowanie praca zdalna i telepraca mogą nieść ze sobą bar-
dzo zbliżony wydźwięk, przez co może istnieć przekonanie, że praca zdalna 
i telepraca oznacza to samo. Takie przekonanie będzie błędne, gdyż mimo 
podobieństw praca zdalna nie jest telepracą w ujęciu w jakim jest ona zapisana 
w kodeksie pracy. 
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Istnieje szereg elementów, które wskazują na różnice związane z pracą 
zdalną a telepracą, a wśród nich warto wskazać chociażby na odmienny spo-
sób powstania telepracy i pracy zdalnej. Praca zdalna jest wykonywana na 
polecenie pracodawcy, a ponadto jej wykonywanie przez pracownika nie jest 
zapisane w umowie o pracę, podczas gdy telepraca jest pracą na podstawie 
umowy o pracę, przy jej zawarciu lub podczas jej trwania [art. 677 § 1 Dz. U. 
1974 Nr 24 poz. 141].

Kolejną różnicą jest czas trwania pracy zdalnej, która ma być świadczona 
przez oznaczony czas, na polecenie pracodawcy, który ma prawo cofnąć pole-
cenie jej wykonywania w każdym czasie, a przy tym nie jest wymagana zgoda 
pracownika na jej wykonywanie, podczas gdy telepraca i jej świadczenie zależy 
od woli stron, więc tym samym zgoda pracownika jest wymagana, a zostaje 
ona wyrażona chociażby w zawartej umowie o pracę. 

Różnice pomiędzy telepracą a praca zdalną widoczne są ponadto  
w sposobie odwołania ich wykonywania, w pracy zdalnej jak już wcześniej 
wspomniałam pracodawca ma prawo cofnąć polecenie jej wykonywania  
w każdym czasie, podczas gdy zakończenie świadczenia pracy w trybie 
telepracy jest sformalizowane i zastosowanie tutaj będą miały przepisy 
kodeksu pracy, a zakończenie świadczenia pracy w formie telepracy oznaczać 
może zakończenie pracy w ogóle u danego pracodawcy w ramach rozwiązania 
umowy o pracę. W sytuacji wydania polecenia zakończenia świadczenia pracy 
w formie zdalnej nie będzie to automatycznie oznaczało zakończenia pracy  
u danego pracodawcy w ogóle.  

Konkludując warto podkreślić, że obecny kształt świadczenia pracy zdal-
nej, który jest zapisany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych [Dz. U. 2020 poz. 374] nie jest w pełni rozwinięty, tak jak defini-
cja i zagadnienia towarzyszące związane ze świadczeniem telepracy, stąd jest 
spodziewana nowelizacja kodeksu pracy, która również będzie rozstrzygała 
kwestie świadczenia pracy w sposób zdalny. 

Wady i zalety pracy zdalnej

Praca zdalna i jej świadczenie może być rozpatrywana zarówno w kon-
tekście zalet jak i wad oraz innych utrudnień związanych z jej wykonywaniem. 
W poniższej analizie zalet i wad świadczenia pracy zdalnej opieram się głównie 
o doświadczenia moich znajomych i przyjaciół, którzy zaczęli świadczyć pracę 
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zdalną niemal od samego początku rozprzestrzenienia się COVID-19 w Polsce 
– od marca 2020 roku. 

Jedną z głównych zalet wykonywania pracy w formie zdalnej wskazywa-
nych najczęściej jest oszczędność czasu związana z przygotowaniem do pracy 
jak i kwestiami logistycznymi związanymi z dotarciem do głównego miejsca 
jej świadczenia, a co za tym idzie również kosztów finansowych związanych 
chociażby z zakupem paliwa czy też biletów komunikacji miejskiej. 

Praca zdalna niesie ze sobą możliwość efektywniejszego skupienia się na jej 
wykonywaniu w porównaniu do np. pracy w biurze, w którym mógł panować 
hałas, a wykonywanie pracy utrudniać mogły rozmowy kolegów i koleżanek, 
bądź też ich telefoniczne rozmowy związane ze świadczoną pracą. Z drugiej 
strony jednak nie wszyscy posiadają warunki takie, które umożliwią efektyw-
niejsze wykonywanie pracy zdalnej, gdyż np. pokój, w którym pracują muszą 
dzielić z pracującym zdalnie małżonkiem lub uczącymi się w trybie zdalnym 
dziećmi. Co więcej nie dla każdego praca zdalna będzie efektywniejsza, gdyż 
może ulec pokusie tzw.,, rozpraszaczy’’ w postaci oglądania telewizji czy też 
grania w gry na konsoli przy jednoczesnym wykonywaniu pracy, co może skut-
kować gorszą koncentracją. 

Wykonywanie pracy w trybie zdalnym wraz z innymi domownikami 
umożliwia wspólne zaplanowanie posiłków, dzięki czemu wzmacniają się wię-
zy rodzinne czy też przyjacielskie, a ponadto jest więcej czasu na rozmowę. 

Posiadacze zwierząt w szczególności psów i kotów stwierdzają, że pra-
ca zdalna to olbrzymi plus, gdyż mogą oni więcej czasu spędzić, ze swoim 
ukochanym pupilem, gdyż obecnie istnieje jedynie niewielka część firm, która 
umożliwia przyprowadzenie do pracy swojego pupila. 

Praca zdalna oczywiście w zależności od powierzonych obowiązków może 
dać możliwość większej elastyczności związanej z jej wykonywaniem, przez co 
np. łatwiej połączyć pracę z obowiązkami rodzicielskimi lub też studiami. 

Jednak mimo wielu zalet związanych z wykonywaniem pracy zdalnej na-
leży wskazać także na jej wady lub też trudności związane z jej wykonywaniem. 
Może ona powodować m.in. trudności z rozdzieleniem życia prywatnego od 
zawodowego, a będzie to miało miejsce na skutek tego, że dom, który kojarzył 
się z odpoczynkiem i oazą spokoju stanie się biurem, przez co niektórzy mogą 
znaleźć trudności z odpoczynkiem, gdyż będą czuli się jakby cały czas praco-
wali i mieszkali w biurze. 

Trudności może sprawić brak bezpośredniego kontaktu z innymi pra-
cownikami i przełożonymi co może sprzyjać wyobcowaniu i osamotnieniu. 
Problem może stanowić ponadto chęć zmiany pracy, gdyż pracownicy mniej 
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ochoczo będą się na nią decydować, w obawie, iż w nowym miejscu pracy, 
gdzie świadczona będzie praca zdalna znacznie trudniej będzie im przejść po-
czątkowe wdrożenie do nowej roli, gdyż ono też przebiegać będzie w sposób 
zdalny. 

Przy wymienieniu zalet wspomniałam o tym, że praca zdalna pozwala 
zaoszczędzić na kosztach związanych z dojazdem do i z pracy, jednak pra-
cując w domu zdalnie ponosimy dodatkowe koszty związane z większym za-
potrzebowaniem na prąd, ale też koszty związane z Internetem, a niejedno-
krotnie dodatkowo wyższe, ze względu na wymaganą odpowiednią prędkość 
Internetu, która umożliwi wykonywanie pracy w formie zdalnej bez zakłóceń  
i zawieszenia. 

Niejednokrotnie praca zdalna jest wykorzystywana z użyciem własnego 
sprzętu i narzędzi co przyczynia się do ich szybszej amortyzacji. 

Praca zdalna, a nastroje społeczne

Nastroje społeczne i stosunek pracowników do wykonywania pracy zdal-
nej niewątpliwie zależy od wielu subiektywnych czynników. Przeważająca 
większość moich znajomych, która pracuje zdalnie lubi ten tryb świadczenia 
pracy i chciałaby go kontynuować. Co więcej nawet osoby, które na początku 
były przeciwne zdalnemu świadczeniu pracy, po kilku miesiącach zmieniły 
zdanie i obecnie niechętnie zapatrują się na powrót do biura.

Badania przeprowadzone przez Eurofund w lipcu 2020 r. wykazały,  
że ,,3/4 pracowników z obszaru Unii Europejskiej chciałoby kontynuować 
pracę zdalną co najmniej od czasu do czasu, gdy miną restrykcje związane z 
pandemią Covid-19’’ [Eurofund, 2020]. Ponadto badania przeprowadzone 
przez Eurofund wykazały, że ,,pracownicy mają pozytywny stosunek do pracy 
zdalnej, jednak nie chcieliby wykonywać jej cały czas – jako telepracy, bo 
chcieliby mieć możliwość łączenia pracy w biurze z pracą w domu’’ w ramach 
modelu hybrydowego.

Podobne badanie przeprowadził University of Sydney Business School, 
wykazując ,,że w czasie po pandemii Covid-19 pracownicy wyrażają chęć pra-
cy zdalnej średnio 2 razy w tygodniu’’ [Sydney University 2020]. 

Nastroje społeczne związane z pracą zdalną na skutek pandemii Co-
vid-19 odnaleźć można również m.in. w listach kierowanych do The New 
York Times. Wśród otrzymanych listów, niektórzy autorzy podkreślali, że 
praca zdalna może sprzyjać generowaniu mniejszej ilości zanieczyszczeń zwią-
zanych z dojazdami do pracy, więc ma pozytywny wpływ na środowisko  
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i ekologię. Pojawił się również list autora, który wskazuje, na pewną wadę pra-
cy z zdalnej, o której już wcześniej wspomniałam, a mianowicie, że pracując  
w domu zacieramy granicę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, przez co 
efektywnie cały czas jesteśmy otoczeni pracą, a dom nie kojarzy się jako miej-
sce ucieczki od pracy. [The New York Times 2020].

Perspektywy na przyszłość

Prognozy i analizy wskazują, że praca zdalna może okazać się rzeczywisto-
ścią dla wielu branż, w których pracownicy pracują obecnie w sposób zdalny  
i praca ta jest wykonywana efektywnie. Sprzyjają temu przede wszystkim czyn-
niki związane z utrzymywaniem się pandemii COVID-19, a także nowymi 
jego mutacjami, co wpływa na liczbę zachorowań i zgonów. Warto wskazać, 
że praca zdalna jest postrzegana przez niektóre przedsiębiorstwa jako element, 
który umożliwia oszczędność kosztów związanych m.in. z wynajmowaniem 
powierzchni biurowych i opłatami związanymi z ich eksploatacją. Oszczęd-
ność kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracowników 
widoczna może być również w postaci ograniczenia, a nawet zlikwidowania 
podróży służbowych wśród branż, dla których takie podróże nie są konieczne, 
jednak wcześniej były wykonywane. 

Z drugiej strony niektóre firmy wskazują, że praca zdalna, może dopro-
wadzić do zamknięcia się niektórych biznesów, które swoje usługi świadczą 
pracownikom, którzy pracują w budynkach biurowych, a chodzi tutaj przede 
wszystkim o punkty takie jak m.in. stołówki, punkty gastronomiczne oraz ka-
wiarnie. [Urlich 2020]

Analizy przeprowadzone przez Global Work Place Analytics wskazują, 
że,,25-30% pracowników będzie pracowało z domu kilka razy w tygodniu do 
końca 2021 r.’’ [Lister 2021]

Z kolei analiza firmy McKinsey oparta na badaniach ponad 2000 róż-
nych czynności związanych z wykonywaniem pracy, a także w oparciu o 800 
różnych stanowisk na 9 kontynentach wskazuje, że ,,hybrydowy model pra-
cy w następstwie pandemii Covid-19 będzie się utrzymywał, głównie wśród 
najlepiej wykształconych i dobrze opłacanych pracowników, którzy stanowią 
zdecydowaną mniejszość wśród ogółu pracowników’’. [Lund, Madgavkar, 
Manyika, Smit 2020]. 

Jednak obecna sytuacja i nieustępująca fala zachorowań i zgonów zwią-
zanych z pandemią Covid-19 sprawia, że wiele branż wciąż kontunuje zdalny 
tryb pracy, a obecne prognozy związane z dostępnością do szczepionek przeciw 
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Covid-19 sprawiają, że można założyć, że praca zdalna utrzymywać się będzie 
jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy jak nie kilkanaście. Na gruncie pol-
skiego prawodawstwa spodziewany jest rozwój przepisów prawnych dotyczą-
cych pracy zdalnej oraz nowelizacje kodeksu pracy, co świadczyć dodatkowo 
może o tym, że w niektórych branżach praca zdalna będzie rzeczywistością, 
nawet w przypadku zakończenia pandemii Covid-19, a umożliwią to kodek-
sowe przepisy. 

Konkludując warto wskazać, że pandemia Covid-19 wpłynęła znacząco 
zarówno na pracodawców jak i pracowników. Ukazała ona, że dla wielu branż, 
możliwe jest przeniesienie pracy wykonywanej w biurowcach do domów pra-
cowników, a co więcej praca ta jest wykonywana również skutecznie i efek-
tywnie. Zmiany w trybie pracy spowodowały, że wiele osób wykonujących 
pracę w trybie zdalnym wyprowadziła się z dużych aglomeracji miejskich na 
przedmieścia lub też do mniejszych miejscowości, argumentując to tym, że co-
dzienne dojazdy do pracy nie są wymagane, a mogą w ten sposób zamieszkać 
bliżej natury lub w spokojniejszym miejscu. W takiej sytuacji ciężko byłoby 
sobie wyobrazić jakie trudności generowałby powrót do poprzedniego funk-
cjonowania i codzienne dojazdy z bardziej odległych miejsc stąd rozpatrywany 
jest model hybrydowy pracy, który umożliwi świadczenie jej jak dotychczas  
w sposób zdalny, ale łączący to z pracą w biurze kilka dni w tygodniu  
np. 1 czy 2. Takie rozwiązanie będzie miało zapewne sporo zwolenników, stąd 
też ta kwestia wymaga w przyszłości uregulowania prawnego.
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Rejestracja osoby bezrobotnej  
w urzędzie pracy  

w dobie lockdown’u

Wstęp

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 negatywnie wpłynęła na polski 
rynek pracy, czego efektem był m.in. wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego 
z 5,4% w marcu 2020 r. do 6,2% na koniec grudnia 2020 r. (GUS 2021, 
s.1). Nałożyło to na administrację publiczną, obowiązek udzielenia niezbędnej 
pomocy osobom, które utraciły pracę i objęcia ich zabezpieczeniem społecz-
nym, co wiąże się z koniecznością uprzedniego nabycia statusu bezrobotnego. 
Jednocześnie, podmiotom administracji przyszło funkcjonować w ramach tzw. 
lockdown’u, który z języka angielskiego oznacza sytuację nadzwyczajną, w któ-
rej ludzie nie mogą swobodnie wchodzić, wychodzić ani poruszać się po bu-
dynku lub danym obszarze z powodu niebezpieczeństwa1. Jedynym sposobem, 
a jednocześnie ustawową przesłanką stanowiącą warunek sine qua non nabycia 
ww. statusu jest dokonanie rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie 
pracy. W kontekście powyższego istotna jest zatem problematyka sposobów 
dokonania owej rejestracji w okresie ograniczeń związanych z pandemią  
i problemów z tym związanych. Podkreślić należy, że rejestracja ma nie tylko 
walor formalnego warunku, ale dostarcza również podstawowych informacji  
o właściwościach i oczekiwaniach osób rejestrujących się, stanowi źródło staty-
styk, umożliwiających racjonalne zaplanowanie działań podejmowanych wo-
bec zarejestrowanych, a przede wszystkim uprawnia do korzystania z pomocy 

1  https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/lockdown [dostęp na dzień 16 luty 
2021 r.].
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świadczonej w urzędach pracy (Góral 2016, s. 303) . Dlatego też w dobie 
lockdown’u, tak ważne jest jej udostępnienie każdemu zainteresowanemu,  
z zastrzeżeniem spełniania pozostałych, ustawowych przesłanek uzyskania sta-
tusu osoby bezrobotnej. 

Celem artykułu jest normatywna analiza charakteru prawnego rejestracji 
w urzędzie pracy oraz jej możliwych trybów (w tym tzw. „rejestracji telefo-
nicznej”, uregulowanej specjalnie na wypadek utrudnień w funkcjonowaniu 
urzędów pracy), których skutkiem jest uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. 
Przeprowadzone badania pozwolą na określenie ewentualnych ograniczeń  
w dostępności do rejestracji, w szczególności w okresie lockdown’u.

Rejestracja osoby bezrobotnej w powiatowym 
urzędzie pracy

Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1100 ze zm.) – zwana dalej 
ustawą o promocji oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych  
i poszukujących pracy (Dz. U., Poz. 667) – zwanego dalej rozporządzeniem 
dot. rejestracji. 

Czynności rejestracyjne dokonywane są w powiatowych urzędach pracy. 
Ich właściwość określana jest poprzez miejsce zameldowania stałego lub 
czasowego klienta, a jeśli nie posiada on zameldowania, to według siedziby 
urzędu, na którego obszarze działania przebywa. Powyższe jednoznacznie de-
terminuje pierwszeństwo meldunku przed faktycznym przebywaniem, choć 
jak stwierdzono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie, zameldowanie jest jedynie rejestracją miejsca pobytu2. Określenie „lub” 
w zakresie miejsca zameldowania wskazuje natomiast na możliwość dokona-
nia wyboru właściwego urzędu pracy. Jak wskazał Naczelny Sąd Administra-
cyjny: „Miejsce zameldowania jest jasnym kryterium wpływającym zarówno 
na status bezrobotnego, jak i istotę działań, dla których powołane są urzędy 
pracy. […] Kryterium to pozwala na właściwe zaplanowanie zadań i środków 
oraz kontrolę działań podejmowanych przez zarejestrowanych, zapewnienie 
odpowiedniej ilości środków finansowych i innych instrumentów pranych.”3. 
Ustawowa zasada, o której mowa wyżej, umożliwia dokonanie rejestracji 

2  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 marca 2005 r., II SA/Wa 2502/04, Lex nr 164755.
3  Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2016 r., I OSK 1191/15, Lex nr 2106406.
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tylko w jednym urzędzie. W celu zapobieżenia próbom obejścia owej reguły, 
prawodawca nałożył na podmiot rejestrujący obowiązek weryfikacji w reje-
strze centralnym prowadzonym przez ministra właściwego ds. pracy, czy re-
jestrująca się osoba nie została już zarejestrowana (a tym samym nie nabyła 
statusu bezrobotnego) w innym urzędzie pracy. Rejestr ten udostępniany jest  
w formie elektronicznej i zawiera dane osobowe osób fizycznych przetwarzane  
w celu realizacji przez publiczne służby zatrudnienia zadań ustawowych, w tym 
weryfikacji uprawnień i danych, rejestracji i ustalania statusu, zapewnienia po-
mocy określonej w ustawie o promocji, wydawania decyzji w zakresie statusu  
i świadczeń, prowadzenia postępowań kontrolnych, realizacji obowiązków 
sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej oraz określa-
nia planów dalszych działań.

Rejestracja w urzędzie pracy jest procesem sformalizowanym. Opiera się 
o dokumenty przedstawione przez ubiegającego się, niezbędne do ustalenia 
statusu bezrobotnego i wynikających z niego uprawnień. Słusznie wskazuje się 
jednak w literaturze przedmiotu, że pracownik rejestrujący nie może pominąć 
żadnych informacji przekazywanych przez bezrobotnego, w szczególności, gdy 
zachodzą rozbieżności co do treści oświadczeń i przedłożonych dokumentów 
(Maciejko 2006, s. 17). Wymagać to będzie przeprowadzenia postępowa-
nia wyjaśniającego, opartego o zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:  
Dz. U. z 2021, poz. 735). Zgodnie bowiem z treścią art. 77 § 1 przywołanego 
aktu prawnego, organ zobowiązany jest zarówno zebrać, jak i rozpatrzyć cały 
materiał dowodowy. Data zakończenia postępowania nie zmieni przy tym daty 
dokonania rejestracji, która wynika wprost z przepisów ww. rozporządzenia  
i zależna jest od wybranego trybu zarejestrowania się, które omówione zostaną 
w dalszej części artykułu. Zakres informacyjny oraz dokumentacyjny sprecyzo-
wany został w rozporządzeniu dot. rejestracji. Osoba jest zobowiązana przed-
łożyć do wglądu:

1. dowód osobisty, a jeśli go nie posiada - inny dokument potwierdzają-
cy tożsamość;

2. odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne doku-
menty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej 
uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy o promocji;

4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określo-
nych prac, jeżeli takie posiada;
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5. dokumenty określające rodzaj i stopień niepełnosprawności - jeżeli 
jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością.

W niezbędnym zakresie dla ustalenia statusu i uprawnień pracownik 
urzędu pracy może sporządzać kopie dokumentów, o których mowa w ww. 
pkt 2-5, przedłożonych w postaci elektronicznej oraz sporządzać kseroko-
pie i wykonać skan tych dokumentów przedłożonych w postaci papierowej. 
Niezbędność musi być w tym wypadku określana także w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia  
2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. U. UE L, Nr 119 s. 1 ze zm.). Nie można zatem pominąć chociażby zasa-
dy minimalizacji danych, zgodnie z którą dane osobowe muszą być adekwat-
ne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których 
są przetwarzane4. Przykładowo więc, kserokopie dokumentów zawierających 
zdjęcia (np. dyplomy ukończenia studiów), winny być dokonywane z ich za-
słonięciem. Podobnie jak zanonimizowane powinny być informacje widnie-
jące na dokumencie, a niedotyczące bezrobotnego. Nie zmienia to faktu, że 
nieprzedłożenie dokumentów, wymienionych w pkt 1-3 oraz 5, skutkuje od-
mową rejestracji. W tym kontekście ważne jest określenie jakich dokumentów 
nie można uznać za stwierdzające tożsamość. Nierzadko bowiem dochodzi do 
sytuacji, w których osoba nie posiada dowodu osobistego lub paszportu, a le-
gitymuje się prawem jazdy bądź innym dokumentem ze zdjęciem (np. legity-
macje studenckie), stwierdzającym pewne uprawnienia. Ich funkcja w obrocie 
prawnym jest jednak inna, a w związku z tym nie mogą być traktowane jako 
potwierdzające tożsamość (Banasik 2018, s. 114). Niewątpliwie ilość doku-
mentów niezbędnych do rejestracji jest relatywnie duża, co może skutecznie 
utrudnić samą rejestrację (Łukasiewicz 2016, s. 220). Ponadto, może rów-
nież negatywnie wpłynąć na działania wobec osoby bezrobotnej. Przykładowo 
nieprzedstawienie świadectwa pracy może skutkować nieprzyznaniem prawa 
do zasiłku, a brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia będzie wiązał się  
z ofertami pracy poniżej rzeczywistych kwalifikacji.

Oprócz dokumentów, osoba ubiegająca się o rejestracje musi podać sze-
reg innych danych. Należą do nich:

4  Więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych zob. np. P. Drobek (w:) red.  
E. Bielak-Jomaa, red. D. Lubasz, RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, 
Warszawa 2018, s. 322 i nast.
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1. imię (imiona) i nazwisko oraz płeć;
2. obywatelstwo albo obywatelstwa;
3. numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, serię i numer  

dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4. imiona rodziców;
5. data i miejsce urodzenia;
6. nazwisko rodowe;
7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu 

małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
8. liczba dzieci na utrzymaniu, daty ich urodzenia oraz informacje o sa-

motnym wychowywaniu dzieci;
9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do kore-

spondencji, a także adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub inne 
dane kontaktowe, jeżeli posiada;

10. wykształcenie;
11. ukończone szkoły;
12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje cząstkowe  

w rozumieniu przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  
oraz zawód, w którym osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny 
chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje 
potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy 
w okresie minimum 6 miesięcy;

13. poziom znajomości języków obcych;
14. posiadane uprawnienia zawodowe;
15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego 

stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezro-

botnych, o których mowa w ustawie o promocji;
19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo 

stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji  
w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;

20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowana, oraz ewentualne zain-
teresowanie podjęciem zatrudnienia w państwach, o których mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy o promocji;
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21. fakty niezbędne do ustalenia spełniania przesłanek do uzyskania sta-
tusu bezrobotnego, określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji;

22. numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli posiada, w celu przekazywania przyzna-
nych świadczeń.

Co do zasady, przekazane dane muszą dodatkowo (pod rygorem odmo-
wy rejestracji) zostać poświadczone przez bezrobotnego poprzez jego podpis, 
a nadto musi on złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych 
oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu. Konieczność doku-
mentacyjno-informacyjna nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Staro-
sta może bowiem, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody 
uniemożliwiające spełnienie obowiązku, wyrazić zgodę na rejestrację osobie 
nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych 
danych. Podkreślenia wymaga jednak, że jest to kompetencja starosty, nie 
zaś dyrektora urzędu pracy czyli kierownika jednostki, w której dokonywana 
jest rejestracja (chyba, że starosta wydał ku temu stosowne pełnomocnictwo, 
ale i wtedy dyrektor nie działa w swoim imieniu). W przypadku ponownej 
rejestracji lub zmiany danych w trakcie okresu zarejestrowania wymagana jest 
ich aktualizacja. Jest to o tyle istotne, że jak wskazuje E. Bielak-Jomaa „za-
stosowanie konkretnego rodzaju pomocy jest warunkowane sytuacją bezro-
botnego aktualną w dacie jej zastosowania, a nie rejestracji.” (Bielak-Jomaa 
2013, s. 53-54). Nadmienić należy, że ustawodawca nie uregulował żadnych 
dodatkowych odstępstw od omówionych reguł na czas spowodowany stanem 
epidemii. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o status bezrobotnego w do-
bie lockdown’u spowodowanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 musi 
spełnić te same warunki w zakresie przekazywanych informacji i przedkłada-
nych dokumentów w powiatowym urzędzie pracy, jakby dokonywała rejestra-
cji w tzw. „okresie normalnym”.

Podstawowym trybem dokonania rejestracji we właściwym miejscowo 
powiatowym urzędzie pracy, w celu uzyskania statusu bezrobotnego, jest 
osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej. Bez wątpienia sposób ten  
w okresie lockdown’u doznaje najszerszych ograniczeń co do jego dostępno-
ści5. Niemniej zaliczyć należy go do możliwych i obowiązujących. W prak-
tyce sprowadza się on do wizyty w urzędzie wraz z kompletem wymaganych 

5  Np. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach całkowicie zawiesił bezpośrednią obsługę klien-
tów- https://katowice.praca.gov.pl/-/13644304-komunikat [dostęp na dzień 16 luty 2021 r.].
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dokumentów, o których mowa wyżej oraz podania pracownikowi w trakcie 
procesu rejestracji wszystkich informacji mających wpływ na ustalenie statusu 
i wynikających z niego uprawnień. Za datę zarejestrowania przyjmuje się dzień, 
w którym osoba zgłosiła się do urzędu i potwierdziła własnoręcznym podpisem 
przekazane dane i złożyła przywołane wcześniej oświadczenia. 

Kolejny tryb można określić jako „pełną rejestrację internetową”. Polega 
ona na tym, że osoba zainteresowana składa wniosek na elektroniczną skrzynkę 
podawczą właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy, wykorzystując 
do tego formularz elektroniczny udostępniony przez ministra właściwego do 
spraw pracy. Formularz ten obejmuje wskazany powyżej pełen zakres informa-
cyjny. Dodatkowo załącza się ww. dokumenty lub ich skany (jeżeli dokumen-
ty te zostały wydane w postaci papierowej), z wyjątkiem dowodu osobistego 
oraz innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Dla swej skuteczno-
ści wniosek musi zostać opatrzony w jeden z trzech sposobów, mianowicie: 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wymagającym poniesienia dodat-
kowych kosztów związanych z wydaniem certyfikatu), podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Co ważne, ostatni ze wskazanych nie jest tożsamy 
z podpisem własnoręcznym. Podpis osobisty stanowi bowiem zaawansowany 
podpis elektroniczny, stanowiący funkcję tzw. e-dowodu, tj. dowodu osobi-
stego z warstwą elektroniczną, który funkcjonuje dopiero od 2019 r.6. Jako 
błąd, uznać należy wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia podpisu własno-
ręcznego na złożonym elektronicznie formularzu. Konieczność zastosowania 
jednej z wymienionych form podpisu oraz wykonania skanów dokumentów 
są jednocześnie ograniczeniami dostępności omawianego trybu rejestracji  
w urzędzie pracy. Ich uzyskanie wymaga bowiem dokonania dodatkowych 
czynności przed odrębnymi podmiotami/organami administracji publicznej 
(które również mogą być objęte ograniczeniami w funkcjonowaniu) oraz do-
stępu do urządzeń informatycznych i internetu, a także umiejętności ich ob-
sługi. Nie zmienia to jednak faktu, że w dobie lockdown’u omówiony tryb 
rejestracji jest najbezpieczniejszym sposobem nabycia statusu bezrobotnego,  
z punktu widzenia zagrożenia epidemicznego. Datą dokonania rejestracji jest 
dzień, w którym osoba wniosła opatrzony jednym z wymienionych podpisów 
wniosek i załączone do niego dokumenty oraz ww. oświadczenia (pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).

Swoistą drogą pośrednią między dwoma opisanymi trybami rejestracji 
jest tzw. „prerejestracja”. Osoba zainteresowana może przed zgłoszeniem się 

6  https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty [dostęp na dzień 16 luty 2021 r.].
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we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu wyma-
gane dane, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego 
w systemie teleinformatycznym. Po ich przekazaniu wyznaczany jest termin 
stawiennictwa we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy, nie 
dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia złożenia formularza, celem dostarcze-
nia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów. Do zareje-
strowania dochodzi z dniem stawiennictwa i poświadczeniu własnoręcznym 
podpisem przekazanych danych i złożeniu oświadczenia o ich zgodności ze 
stanem faktycznym. Jednakże w sytuacji lockdown’u sposób ten będzie podle-
gał ograniczeniom proporcjonalnym do ograniczenia funkcjonowania danego 
powiatowego urzędu pracy w tym okresie. Wymaga ponadto dostępności do 
sieci internet i umiejętności jego użytkowania.

Odpowiedzią prawodawcy na uproszczenie nabycia statusu bezrobotne-
go w okresie pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SAR-
S-CoV-2 jest tryb uregulowany w § 13 rozporządzenia dot. rejestracji. Jeżeli 
w związku z ograniczeniem lub zawieszeniem funkcjonowania powiatowych 
urzędów pracy z przyczyn odnoszących się do przeciwdziałania COVID-19, 
osoba w celu dokonania rejestracji przekazuje niezbędne dane, o których 
mowa wyżej, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego 
w systemie teleinformatycznym. Podobnie jak w przypadku „pełnej rejestracji 
internetowej”, do formularza elektronicznego musi załączyć wymagane doku-
menty, z wyjątkiem tych potwierdzających tożsamość. W tym trybie nie ma 
jednak konieczności stawiennictwa w urzędzie pracy, w przeciwieństwie do 

„prerejestracji”. Pracownik rejestrujący opiera się natomiast na:

1. danych zawartych w przedłożonym formularzu elektronicznym;
2. dokumentach załączonych do formularza elektronicznego;
3. danych zawartych w dostępnych rejestrach;
4. informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem 

przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny.

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy w omawianym trybie następuje 
z dniem przeprowadzenia rozmowy telefonicznej osoby zainteresowanej z pra-
cownikiem rejestrującym. W omawianym trybie rejestracji nie ma konieczno-
ści składania podpisu ani oświadczeń o prawdziwości danych i dokumentów. 
W przedstawionym sposobie zwrócić należy uwagę na kilka aspektów proble-
mowych. Po pierwsze bezrobotny musi posiadać dostęp do internetu i urzą-
dzeń informatycznych (aby wypełnić formularz i dołączyć do niego niezbędne 
dokumenty, co dodatkowo wymaga niezbędnych umiejętności praktycznych) 
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oraz korzystać z telefonu. Po drugie, prawodawca nie określił, która ze stron 
winna być inicjatorem kontaktu telefonicznego oraz w jakim czasie ma się 
odbyć owa rozmowa. Wobec braku szczegółowych uregulowań przyjąć nale-
ży, że dokonanie rejestracji jest dopuszczalne zarówno, gdy podmiotem kon-
taktującym się będzie wnioskodawca, jak i urzędnik. W praktyce jednak, to 
urzędnik powinien zainicjować kontakt. Wynika to z faktu, że dopiero po 
zapoznaniu się z przesłanymi wcześniej przez bezrobotnego danymi, możliwa 
jest rzetelna ich weryfikacja i ustalenie podstaw do przyznania wnioskowa-
nego statusu. W przeciwnym wypadku może dojść do błędów wynikających  
z pospiesznej analizy dokonywanej w czasie rzeczywistym. Stwierdzić przy tym 
trzeba, że próba nawiązania kontaktu telefonicznego powinna mieć miejsce 
niezwłocznie po analizie danych. Jeżeli natomiast bezrobotny nie podał nume-
ru telefonu, wówczas musi on zostać wezwany do jego podania lub do kontak-
tu z urzędnikiem, który będzie dokonywał rejestracji. Wydaje się również, że 
dla celów dowodowych, przebieg rozmowy telefonicznej i jej ustalenia winny 
być udokumentowane w aktach sprawy. Po trzecie, tryb ten znajdzie zastoso-
wanie tylko i wyłącznie w przypadku zawieszenia lub ograniczenia funkcjo-
nowania konkretnego urzędu pracy z powodu przeciwdziałania COVID-19. 
Każdy inny powód nie będzie upoważniał do dokonania tzw. „rejestracji tele-
fonicznej”. Podkreślić również przyjdzie, że nie chodzi tu tylko o zakłócenie 
działalności w komórce organizacyjnej zajmującej się rejestracją. Wykładnia 
literalna ww. przepisu pozwala uznać, że także ograniczenie w funkcjonowa-
niu innej komórki, np. pośrednictwa pracy, nie będzie stało w sprzeczności  
z możliwością dokonania rejestracji w omawianym trybie, nawet jeżeli komór-
ka organizacyjna ds. ewidencyjnych funkcjonuje bez problemów, co należy 
ocenić negatywnie. Po trzecie zaś, dopuszczenie nabycia statusu bezrobotnego 
w drodze rozmowy telefonicznej bez konieczności składania oświadczeń o au-
tentyczności danych, może prowadzić do nadużyć w uprawnieniach wynikają-
cych z owego statusu. Przykładowo, ewentualne zatajenie pewnych informacji 
lub podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie przyznaniem nieprzy-
sługującego zasiłku dla bezrobotnych.

Analizując tryby rejestracji należy zwrócić uwagę na cyfrową dostępność 
obywateli. Warto bowiem nadmienić, że np. profil zaufany (umożliwiający 
używanie podpisu zaufanego) ma założone ponad 8 milionów osób (GOV.
pl 2021), jednakże według statystyk GUS, wśród osób w wieku 16-74 lata  
z internetu w 2020 roku korzystało ponad 24 miliony osób (na ponad  
29 milionów ogółem), a z tego jedynie ponad 12 milionów formę online wy-
korzystało w związku z usługami administracji publicznej (GUS 2020).
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Przedstawione sposoby rejestracji w powiatowym urzędzie pracy stanowią 
katalog zamknięty, a wybór konkretnego zawsze zależy od woli i możliwości 
klienta. Nie ma przy tym prawnej sposobności uzyskania statusu bezrobotne-
go w inny sposób. Niezależnie jednak od wybranego trybu, dzień dokonania 
rejestracji będzie datą właściwą dla ustalenia statusu osoby bezrobotnej7. 

Rejestr osób bezrobotnych

Powiatowe urzędy pracy nie tylko dokonują rejestracji osób zaintereso-
wanych uzyskaniem statusem bezrobotnego, ale także prowadzą ich ewiden-
cję (rejestr). Stanowi ona bazę danych o bezrobotnych i zasadniczo składa 
się z dwóch kategorii informacji, tzn. uzyskanych w trackie rejestracji oraz  
w trakcie posiadania statusu. Pierwsza z nich została precyzyjnie określo-
na w rozporządzeniu dot. rejestracji i opisana powyżej. Sytuacja kształtuje 
się odmiennie w drugim przypadku. Prawodawca wskazał bowiem jedynie 
przykładowy katalog, do którego zaliczył dane dotyczące proponowanych 
i udzielanych form pomocy określonych w ustawie o promocji, pozba-
wienia posiadanego statusu oraz jego przyczyn. Wyliczenie to sugeruje, że  
w tej kategorii mieszczą się informacje wynikające z działań podejmowanych  
w powiatowym urzędzie pracy wobec bezrobotnego, odnoszących się do jego 
kwestii aktywizacyjnych. Zwrot „kwestie aktywizacyjne” należy przy tym in-
terpretować szeroko. Oznacza to, że w jego zakres będą wchodziły także dane 
dotyczące chociażby prawnych form działania. Skoro zatem pozbawienie sta-
tusu następuje w formie decyzji administracyjnej, to ewidencja może zawierać 
również informacje w zakresie prowadzonego postępowania zmierzającego do 
wydania takiego aktu prawnego.

Co do zasady rejestr osób bezrobotnych prowadzony jest w sposób elek-
troniczny. De lege lata dopuszczone jest jednak utrwalanie wybranych danych 
w postaci papierowej. Przykładowo mogą to być składane oświadczenia, ale 
także wydane akty administracyjne (decyzje, zaświadczenia), wysłane wezwa-
nia do obowiązkowego stawiennictwa czy też wystawione skierowania do 
pracodawcy.

Osobę bezrobotną wyłącza się z rejestru w przypadku utraty przez nią 
statusu bezrobotnego. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, analogicznie jak 
dokonanie rejestracji, ma charakter czynności materialno-technicznej. Tym 
samym nie wymaga wydania odrębnej decyzji. 

7  Wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 maja 2018 r., II SA/Lu 1221/17, Lex nr 2507693.
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Nie ulega wątpliwości, że zakres informacji oraz dokumentów przeka-
zywanych w trakcie procesu rejestracyjnego oraz uzyskanych w okresie po-
siadania statusu bezrobotnego jest bardzo szeroki i stanowi obszerny katalog 
danych o osobie bezrobotnej. Stąd też od organu rejestrującego wymagane 
jest szczególna staranność o jego należyte zabezpieczenie. Minimalny zakres 
zabezpieczeń określony został w art. 33 ust. 5a w zw. z art. 4 ust. 5d ustawy 
o promocji. Obejmuje on dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez admini-
stratora danych oraz pisemne zobowiązanie osób upoważnionych do przetwa-
rzania danych osobowych do zachowania ich w poufności. Wyliczenie to nie 
jest enumeratywne, a tym samym nie tylko dopuszczalne, ale wręcz pożądane 
jest określenie dodatkowych sposobów ochrony.

Charakter prawny rejestracji  
w powiatowym urzędzie pracy  
oraz nabycia statusu osoby bezrobotnej

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy nie jest obarczona obowiąz-
kiem, czy też przymusem państwowym. Ma ona więc charakter ściśle dobro-
wolny co oznacza, że osoba sama jednoznacznie musi wyrazić wolę uzyskania 
statusu bezrobotnego poprzez zarejestrowanie8. Jednakże z chwilą jej doko-
nania osoba przyjmuje na siebie liczne obowiązki wynikające z przyznanego 
statusu bezrobotnego9. Podkreślić przy tym należy nierównoznaczność nor-
matywną między nabyciem statusu bezrobotnego a rejestracją w powiatowym 
urzędzie pracy. Przede wszystkim, status osoby bezrobotnej jest w pełni zdefi-
niowaną instytucją prawną, określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji. 
Trzeba więc dokonać wyraźnego rozróżnienia między bezrobotnym w sensie 
faktycznym, a bezrobotnym w sensie prawnym, tj. formalnie uzyskującym sta-
tus bezrobotnego, uprawniający do uzyskania pomocy w urzędzie pracy na 
podstawie przywołanego aktu prawnego10. Status nadawany jest na mocy de-
cyzji administracyjnej, co wynika expressis verbis z art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. a 
ustawy o promocji, przez właściwego miejscowo starostę (czyli organ admi-
nistracji publicznej będący jednocześnie organem zatrudnienia11), który może  

8  Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2017 r., I OSK 2058/16, Lex nr 2494335.
9  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2016 r., IV SA/Gl 405/16, Lex nr 2199749.
10  Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2017 r., II SA/Rz 480/17, Lex nr 2371419.
11  Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 17 i 36 ustawy o promocji, do organów zatrudnienia zalicza 
się ministra właściwego do spraw pracy oraz wojewodów, marszałków województw, starostów i 
prezydentów miast na prawach powiatu.
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w tym zakresie udzielić stosownego upoważnienia do działania w swoim imie-
niu dla dyrektora urzędu pracy lub jego pracowników. Natomiast dokonanie 
rejestracji stanowi jeden z elementów składowych statusu osoby bezrobotnej 
na gruncie ustawy o promocji. Co więcej w literaturze podkreśla się oczy-
wistość tego elementu, jako części definicji normatywnej bezrobotnego (Sta-
szewska 2012, s. 105). Bez niego nie można nabyć statusu, bowiem nie spełni 
się ku temu jednej z ustawowych przesłanek. Tym samym akt administracyj-
ny, o którym mowa wyżej, wydawany jest dopiero po dokonaniu rejestracji. 
Stwierdzić zatem należy, iż uzyskanie statusu bezrobotnego jest następstwem 
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, kierowanym przez dyrekto-
ra, będącego organem administrującym, nieposiadającym kompetencji do 
wydawania decyzji we własnym imieniu12. Włączenie do ewidencji prowa-
dzonej przez powiatowy urząd pracy ma więc charakter czynności materialno- 
technicznej, jednakże o walorze konstytutywności, gdyż dopiero od tej chwili 
osoba może być uznawana za bezrobotną, na co zwrócono uwagę w orzecz-
nictwie sądów administracyjnych13. Istnieje zatem klarowne zróżnicowanie 
między czynnością zarejestrowania a aktem przyznania statusu. Wskazana od-
rębność ma swoją istotność na gruncie doktryny administracyjnoprawnej, lecz 
w praktyce funkcjonowania Służb Zatrudnienia ma ono znacznie mniejsze 
znaczenie, bowiem z punktu widzenia ww. definicji zarówno rejestracja, jak  
i posiadanie statusu osoby bezrobotnej muszą istnieć łącznie, niezależnie od 
ich charakteru prawnego. 

Zakończenie

Rejestracja bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy jest formal-
nym procesem, warunkującym możliwość nabycia statusu osoby bezrobotnej.  
Innymi słowy, jest on skorelowany z czynnością materialno-techniczną w po-
staci rejestracji Mimo kilku ewentualnych trybów jej dokonania, kwestia do-
stępności dla wszystkich zainteresowanych nie jest oczywista, w szczególności  
w okresie lockdown’u spowodowanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 
Związane jest to przede wszystkim z zakłóceniem normalnego funkcjonowa-
nia podmiotów administracji publicznej odpowiedzialnych za analizowany 
proces. To z kolei powoduje, że dostępność najprostszego sposobu rejestracji, 

12  Szerzej w temacie organów administrujących zob. np. J. Zimmermann, Prawo administra-
cyjne, Warszawa 2016, s. 188 i nast.
13  Np wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 marca 2019 r., III SA/Gd 15/19, Lex nr 2645399 
lub wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2017 r., II SA/Rz 480/17, Lex nr 2371419. 
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tj. poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie pracy, jest znacznie ograniczo-
na, a niekiedy wręcz niemożliwa. Co prawda, prawodawca dopuścił także for-
my związane z dostępem online, ale i one charakteryzują się ograniczonością.  
Z przyczyny, o której mowa wyżej, niemożliwa może być tzw. „prerejestracja”, 
bowiem dla swej skuteczności wymaga wizyty w siedzibie urzędu. Dla „pełnej 
rejestracji internetowej” niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, a także urzą-
dzeń umożliwiających wypełnienie formularza i dołączenie skanów niezbęd-
nych dokumentów. Narzędzia te (z wyjątkiem podpisów) są także wymagane  
w przypadku „rejestracji telefonicznej”, która dodatkowo budzi opisane wy-
żej wątpliwości o charakterze legislacyjnym i interpretacyjnym. Przedstawione  
w treści artykułu statystyki dostępności cyfrowej obywateli wskazują, że dostęp 
online nie jest powszechnie stosowany i nie obejmuje całości społeczeństwa, 
co w naturalny sposób wpływa m.in. na ograniczenia w sferze uzyskania sta-
tusu bezrobotnego. Warto przywołać przykład chociażby osób bezdomnych, 
w przypadku których dostęp cyfrowy oraz posiadanie niezbędnych urządzeń 
informatycznych w zasadzie nie istnieją. Opisane trudności w zarejestrowaniu 
się w urzędzie pracy mają więc charakter wieloźródłowy. Wynikają one nie 
tylko z dostępności w funkcjonowaniu tychże urzędów w okresie lockdown’u, 
ale także posiadania odpowiedniego sprzętu informatycznego i umiejętności 
jego obsługi. Wymaga również od osób zainteresowanych dobrego rozeznania 
i udokumentowania w zakresie swoich uprawnień i kwalifikacji. To z kolei 
implikuje też trudności po stronie urzędnika, na którym ciąży obowiązek rze-
telnej weryfikacji przekazanych danych (Rutkowski 2019, s. 107). Można za-
tem stwierdzić, że w teorii obowiązujące przepisy umożliwiają zarejestrowanie  
w urzędzie pracy i nabycie statusu bezrobotnego w okresie lockdown’u, jed-
nakże przedstawione ograniczenia natury praktycznej w rzeczywistości mogą 
negatywnie wpłynąć na dostępność rejestracji dla wszystkich zainteresowanych.
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Reprezentacje społeczne pandemii 
COVID-19. Strategie pacjentów 

POZ wobec zagrożenia chorobą

Wstęp

Pandemia COVID-19 znacząco wpływa na życie ludzi na całym świecie. 
Oprócz zmian organizacyjnych, politycznych, ekonomicznych, mamy do czy-
nienia z szeregiem zmian społecznych, dotyczących życia rodzinnego, szkol-
nego, zmian w środowisku pracy, jak i zmian w zakresie spędzania wolnego 
czasu. Izolacja wraz z zastosowaniem reżimu sanitarnego w postaci dystansu 
społecznego i dezynfekcji, jest jedyną formą zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się wirusa na świecie. To sprawdzona metoda walki z epidemią. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie strategii radzenia sobie  
z zagrożeniem i chorobą wywołaną wirusem Sars-CoV-2 u pacjentów z nie-
wielkiej miejscowości w zachodniej Polsce, zamieszkałej przez 2757 osób. Ob-
serwacje prowadzimy z punktu widzenia gabinetu lekarza rodzinnego. Bada-
my dynamikę społecznego postrzegania zagrożenia w celu zrozumienia postaw 
pacjentów i sytuacji lekarza. Poszukujemy też odpowiedzi na pytania: z jakimi 
zadaniami mierzy się lekarz rodzinny w czasie pandemii? Jak pacjenci rozu-
mieją zagrożenie związane z epidemią? Jakie reprezentacje społeczne dotyczące 
zagrożenia COVID-19 możemy dostrzec w rozmowach pacjentów z lekarzem?

Informacje, jakie zawarte są w odpowiedziach na tak sformułowa-
ne pytania, składają się na obraz choroby w świadomości osób badanych,  
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czyli pacjentów i lekarzy, zajmujących się diagnozowaniem i terapią COVID-19  
w lecznictwie otwartym. 

Reprezentacje społeczne –  
wiedza - schematy poznawcze

Od marca 2020 roku funkcjonujemy w stanie zagrożenia epidemiolo-
gicznego i stanie epidemii1. Świat społeczny znacząco zmienił się pod wpły-
wem nakazów, zakazów, obostrzeń z nich wynikających. Znacząco zwiększyła 
się potrzeba rozumienia zdarzeń, wyjaśnienia skąd, dlaczego i jak to się sta-
ło, że dotarł do nas śmiercionośny wirus. Dzięki informacjom rozpowszech-
nianym przez użytkowników mediów społecznościowych z całego świata, 
telewizję, prasę, radio, ludzie zaczęli zbierać wiedzę na temat koronawiru-
sa Sars-CoV-2 i dzielić się nią z bliskimi. W wyniku tych działań powstało 
wiele nienaukowych teorii, jak również strategii radzenia sobie z kryzysem 
i z chorobą. Pojawiły się liczne teorie spiskowe, na których niebezpieczeń-
stwo zwróciła uwagę już w lutym 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO)2. Teorie te są bardzo popularne w Polsce, ponieważ dotyczą oko-
ło 43-56% użytkowników Internetu, którzy uwierzyli w przynajmniej jedną  
z nich (Duplaga, 2020). Błędne informacje, dezinformacje oraz tworzone 
na ich podstawie teorie spiskowe, nie pomagają lekarzom w walce z chorobą  
i niesieniu pomocy potrzebującym. 

Dezorganizują także strategię profilaktyki i radzenia sobie z zachorowa-
niem w razie jego wystąpienia u samego pacjenta. Przejawia się to w niera-
cjonalnych przekonaniach o bezsensowności używania maseczek, unikania 
dużych skupisk ludzi, ograniczania kontaktów społecznych, poddawania się 
testom wykrywającym zakażenie i izolacji, a także przyjęcia dopiero wprowa-
dzanej do obiegu leczniczego szczepionki.3

Życie społeczne opiera się na działaniach zbiorowych, których składowymi 
są poczynania jednostek, „jest rozpięte między tym, co jednostkowe i indywi-
dualne, a tym, co zbiorowe i grupowe” (Hausner, 2013). Ludzie w różny spo-
sób zdobywają wiedzę, która uzupełniona zbiorem idei, wartości, przekonań, 

1  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.441).
2  https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/blog/infodemia-covid-19/ dostęp dnia: 24.11.2020 r.
3  Na podstawie analizy wypowiedzi internautów zebranych na forach dyskusyjnych gazeta.pl 
w okresie wrzesień-grudzień 2020.
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uogólniona i rozpowszechniona w określonej społeczności, może stać się re-
prezentacją społeczną. Dzieje się tak, ponieważ mamy potrzebę rozumienia 
świata i zdarzeń wraz z ich przyczynami i skutkami. Potrzebę tę realizujemy 
poprzez kontakt i wzajemne informowanie się, zadawanie pytań, wspólne po-
szukiwanie odpowiedzi. Zdobywamy wiedzę, która pomaga nam zrozumieć 
nową sytuację. Poprzez takie poszukiwanie znaczeń, budujemy wspólnotę ro-
zumienia, odnosimy to, co „nowe”, do tego, co już było - ustalamy punkty od-
niesień, negocjujemy znaczenia. Zbieramy i tworzymy w ten sposób wiedzę ge-
nerowaną przez zdrowy rozsądek, będącą podstawą reprezentacji społecznych.  
W teorii Serge’a Moscoviciego (za: Zbróg, 2017), reprezentacje łączą społecz-
ność, ukierunkowują i orientują jej działanie, tworzone są w celu ułatwienia 
życia i organizacji podejmowanych aktywności.

Reprezentacje społeczne rozumiemy jako przyswojoną wiedzę społecz-
ną, na którą składają się przekonania, stereotypy, idee, mające wymiar nor-
matywny i wartościujący. Nie mają one charakteru spójnego i często nie są 
logicznymi wzorcami myślowymi, przez co możemy je odróżnić od schematów 
poznawczych. Reprezentacje są ramą odniesienia dla rozumienia otaczającego 
nas świata, jak i projektowania naszych zachowań. Są one również nośnikami 
pamięci (Zbróg, Zbróg, 2016). 

Inni badacze definiują reprezentacje społeczne jako zestawy postaw wo-
bec zjawisk społecznych - szczególnie nowych, dotąd niespotykanych, czy nie-
zbyt powszechnych, jakie pojawiają się w społecznej sferze. Kiedy stykamy się 
z czymś nowym, nieznanym, potencjalnie nam zagrażającym dotychczasowa 
wiedza jest przetwarzana w drodze komunikacji interpersonalnej i medial-
nej. Dzięki komunikacji wyłaniające się reprezentacje społeczne są powielane  
i ewoluują w stabilne formy społecznej świadomości (Mayor et al., 2013).

W procesach wspomnianej ewolucji szczególną rolę odgrywają: obiekty-
wizacja i ugruntowanie. Obiektywizacja polega na upraszczaniu nowych infor-
macji poprzez wybór tych elementów, które dają się skonkretyzować, nazwać  
i umieścić w publicznym dyskursie, który podobnie jak samo obiektywizo-
wane zagadnienie ewoluuje. Ugruntowywanie z kolei to próba integrowania 
nowych informacji z już istniejącą wiedzą czy systemem wyjaśnień, ukształ-
towanych przekonań po to, by przybliżyć, oswoić to, co nieznane. Procesy te 
pełnią nie tylko funkcje eksplikacyjne, ale też służą redukcji lęku i pomagają 
chronić integralność społecznych systemów światopoglądowych.



348

MAGDA KARKOWSKA, OLGA HUCKO-BIERNAT

Nowość i potencjalne zagrożenia jakie powodują, czynią EID4 idealnymi 
obiektami do śledzenia zarówno procesu wyłaniania, jak i rozpowszechniania 
reprezentacji społecznych związanych z chorobami. 

Podstawą reprezentacji społecznej jest wiedza, którą trudno kontrolo-
wać. Wiedza zdobywana w codziennym życiu jest płynna (Davenport, Prusak, 
1998),  może posiadać wielu właścicieli, jest ukierunkowana przez doświad-
czenia, uzupełniona użytecznymi, często również fachowymi informacjami. 
To wiedza, którą trudno skodyfikować, ponieważ zależy od kontekstu, kon-
kretnej sytuacji, w której znajdują się nadawcy komunikatów.

W czasie epidemii jest tym trudniej zapanować nad chorobą, im wię-
cej sprzecznych, niedoprecyzowanych, niesprawdzonych, często błędnych 
informacji wpływa na sposób myślenia o zjawisku i tworzone reprezentacje 
społeczne. „Nasze postępowanie bardziej zależy od tego, jak swój świat rozu-
miemy niż od tego, jaki ów świat w istocie jest” (Wojciszke, 2009), jeśli więc 
rozumiemy dyskurs towarzyszący rozprzestrzenianiu się koronawirusa jako 
zastosowaną przez rząd taktykę ograniczenia naszej wolności, nie będziemy 
stosować się do zaleceń, które mogłyby przyczynić się do wyhamowania roz-
woju choroby. Jeśli więc następuje przeniesienie osi problemu na relacje rząd 

– obywatele, oddalamy problem choroby. Należy podkreślić, że w kontekście 
epidemii mówimy o reprezentacjach powiązanych ze sferą potoczności, a nie 
dyskursem naukowym. Problem trywializowania choroby, czy jej wikłania  
w odległe kwestie ideologiczne (tzw. „plandemia”) nie jest nowy. Przy każdej 
epidemii, jaka miała miejsce na świecie w XX i XXI wieku, ludzie mieli inne 
zdanie na temat epidemii, niż eksperci i naukowcy badający problem (Mac-
Kenzie, 2020). 

Inną niż reprezentacje społeczne próbą wyjaśnienia i oswojenia zagad-
nień związanych z chorobą są schematy poznawcze.

Rolę schematów poznawczych w tworzeniu wiedzy o świecie społecz-
nym podkreśla m.in. Bogdan Wojciszke. Schemat zawiera wiedzę uogólnioną, 
epizodyczną, wyabstrahowaną z doświadczeń. Stanowi organizację poprzed-
nich doświadczeń powiązanych z konkretnymi zdarzeniami, osobami czy 
obiektami. Warto przywołać w tym momencie zasadę, że „im lepiej wykształ-
cony jest jakiś schemat, tym bardziej jego zawartość jest wyabstrahowana  
z wiedzy o konkretnych egzemplarzach” (Wojciszke, 2019:59), co oznacza,  
że w przypadku wprowadzenia stanu epidemii i braku wykształconego 

4  EID - emerging infectious diseases - to zbiorcza nazwa pojawiających się w ostatnich dziesię-
cioleciach infekcyjnych schorzeń wywołanych mikroorganizmami pandemicznymi, takich jak 
świńska grypa, borelioza, gorączka zachodniego Nilu, ebola, czy SARS i SARS-COV-2.
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schematu poznawczego, pozwalającego na szybkie zrozumienie sytuacji i pod-
jęcie działań, zbieramy wiadomości o pojedynczych egzemplarzach i tworzy-
my swój prototyp myślenia i postrzegania choroby, który nam odpowiada  
w danym momencie. Pojawiają się różne prototypy. Często są one wynikiem 
uśrednienia wiedzy o napotkanych do tej pory egzemplarzach. 

Zarówno schematy poznawcze, jak i reprezentacje opierają się na posia-
danej wiedzy. Schematy opierają się jednak na doświadczeniach własnych lub 
bliskich nam osób, reprezentacje natomiast powstają w wyniku szerszej inte-
rakcji komunikacyjnej, a ich nośnikiem jest język. To właśnie przez językowe 
uwarunkowanie reprezentacji, często dochodzi do błędów w przetwarzaniu 
informacji. Posługując się skrótami myślowymi, heurystykami, często popeł-
niamy błędy poznawcze, mające wpływ na powstające reprezentacje i ich re-
alizacje. W obu przypadkach kluczową rolę w rozwijaniu zarówno schematów 
poznawczych, jak i reprezentacji pełni język. Musimy pamiętać o funkcjach, 
wśród których wymienia się nie tylko porozumiewanie i ekspresję emocji, ale 
też łączenie „tu i teraz” z „wtedy” oraz sprawczość. 

Porozumiewając się z innymi, przekazujemy im pewne informacje – na 
przykład o ilości odnotowanych przypadków zachorowań czy poszukiwaniach 
leku, nadziejach związanych z opracowaniem szczepionki na COVID-19, czy 
czynnikach potencjalnie ochraniających przed zachorowaniem. Dzielimy się 
nie tylko wiedzą czy pozyskanymi informacjami, ale też emocjami: zaniepo-
kojeniem, strachem, nadzieją, porównujemy bieżące informacje z przypomi-
nanymi na łamach prasy opisami pandemii grypy zwanej hiszpanką, która 
opanowała wszystkie kontynenty niemal równo 100 lat temu. Język jest spraw-
czy – utrwala pewne przekonania, eliminuje inne, powoduje, że rozmawiając  
o chorobie, my sami, nasze przekonania, sposób myślenia oraz postawy wobec 
omawianych elementów świata społecznego, ulegają ugruntowaniu, modyfi-
kacji lub odrzuceniu. Nierzadko dopiero w wyniku odbytej z kimś dyskusji 
uświadamiamy sobie, jaki jest nasz stosunek do omawianych zagadnień, udaje 
nam się pewne do tej pory jedynie skonceptualizowane kwestie zwerbalizować, 
uczynić stałym elementem naszej reprezentacji danego zjawiska.

 Autorzy większości teorii psychologicznych skłaniają się ku przekonaniu, 
że na postawę składają się  trzy elementy (Mika 1981:116, Nowak 1973:29): 
poznawcze (wiedza, ciekawość, brak wiary), emocjonalne (radość, złość, strach, 
obawa; niektóre są zabarwione poznawczo to znaczy nie potrafimy do końca 
powiedzieć czy coś rozgrywa się jedynie na poziomie emocji, czy ulega to już 
konceptualizacji i próbujemy to wyrazić) i behawioralne (poszukiwanie infor-
macji, poddanie się testowi, telefonowanie do lekarza, słuchanie/nie słuchanie 
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porad, zażywanie leków, eksperymentowanie z parafarmaceutykami lub leka-
mi niezaordynowanymi etc.). 

Jest kwestią nie podlegającą dyskusji, że wśród reakcji emocjonalnych 
wobec choroby przeważa strach, poczucie zagrożenia, które może zarówno 
prowadzić do poszukiwania nowych znaczeń, odkrywania na nowo sensu po-
dejmowanych działań, ale może też być przyczyną destabilizacji. Stan lęku 
pojawia się wraz z przeświadczeniem o naszej bezradności, kiedy nie posiada-
my wystarczającej wiedzy o tym, jak uniknąć niebezpieczeństwa (Wilkinson, 
2008). Lęk możemy postrzegać nie tylko jako problem związany z defektem 
osobowości, indywidualnym postrzeganiem rzeczywistości, ale również jako 
funkcję, czy też rezultat napięć społecznych lub kulturowych. Ian Wilkinson 
opisuje kategorię lęku jako kulturowej formy symbolicznej reprezentacji sta-
nu umysłu i emocji, przez którą jesteśmy przekonani o istnieniu zagrożenia 

-niezależnie od rzeczywistości. Zagraża nam niezdefiniowany byt, którego za-
kładnikami się stajemy i który objawia się w postaci dręczącej nas niepewno-
ści. Tu też możemy dopatrywać się różnic między strachem, a lękiem. Strach 
odnosi się zawsze do czegoś, jednostki zdają sobie sprawę, czego chcą uniknąć. 
Pandemia COVID-19 wywołała u ludzi z różnych państw, a nawet konty-
nentów lęk, ponieważ nie wskazywano jednoznacznie, jak objawia się choroba,  
w którym momencie zagraża naszemu życiu (jesteś chory to zostań w domu), 
istniało wiele jej obrazów. Pojawiały się głosy o bezobjawowym przejściu  
COVID, o objawach grypopodobnych, silnym bólu mięśni i głowy, a przy 
tym podawano statystyki zgonów i zakażeń5. Wilkinson wskazuje, że „pożyw-
ką dla lęku są niezdefiniowane elementy tego, czego się obawiamy” (Tamże, 
s.861).

Antoni Kępiński w autorskiej generalizacji przyczyn lęku, pojawiającego 
się w najróżniejszych postaciach, wskazuje, że lęk jest zawsze lękiem przed 
śmiercią (Kępiński, 2001). Zwraca on uwagę na pozytywny jego wpływ na 
działania człowieka i zagrożenie, jakie stanowi, „(…) w małych dawkach lęk 
działa mobilizująco na procesy integracyjne ustroju, ale w dawce zbyt du-
żej na pewno działa on dezintegrująco” (Tamże, s.26). Wirus opisywany jest 
jako śmiercionośne zagrożenie. Komunikaty napływające z mediów zwięk-
szają poczucie głębokiej dezorientacji. Wiedza, która „skapywała” w dół od 

5  Generalizacja dotyczy komunikatów podawanych w mediach, można ją również odnieść 
do braku jasnego stanowiska polskiego rządu i przedstawiania różnych sposobów rozumienia 
zagrożenia, warto prześledzić treści medialne pojawiające się w dobie pandemii COVID-19, 
np. Karkowska, M. (2020). Medialne konstrukcje tożsamości w dobie pandemii – implikacje 
rozwojowe i edukacyjne. Podstawy Edukacji. Dyskusje wokół kultury popularnej jako edukacyjnej 
przestrzeni, 13, 87–103. 
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naukowców do laików (Bauman, 2012), dostarczała wystarczającej ilości in-
formacji, pozwalających wybierać mniej niebezpieczne szlaki, wystrzegać się 
ryzykownych zachowań. Jednak wiedza ta negowała nasze poczucie wolności, 
sprawczości, możliwości działania i zdobywania postawionych sobie celów. 
Nie mogliśmy sprywatyzować ryzyka (Tamże, s.313), musieliśmy się zacho-
wywać tak jak wszyscy, uzbroić w cierpliwość i czekać na niewiadome. Stawką  
w tej sytuacji było nasze życie i zdrowie. 

 Do tej pory w rozwiniętych społeczeństwach rozpowszechnione było 
przekonanie, że zapanowaliśmy nad naturą. Dzięki rozumowi, możemy pa-
nować nad światem i go sobie podporządkowywać. Wewnętrzna siła pozwala 
nam decydować o własnym, jednostkowym losie. Przekonanie to znajduje od-
zwierciedlenie w podejściu większości ludzi do kwestii ekologii, problemów 
klimatycznych i praktycznej realizacji postulatów na rzecz ochrony środowiska. 
W pierwszych informacjach pojawiających się w mediach o wirusie z Chin, 
mówiono o wirusie wyprodukowanym w laboratorium, to człowiek był od-
powiedzialny za pojawienie się nowej choroby. Poszukiwania winnego trwają, 
jednak natura jest najrzadziej wskazywanym źródłem, tak jakby ona sama nie 
mogła wytoczyć przeciwko ludziom takiej broni.

W momencie oficjalnego potwierdzenia szybkiego rozprzestrzeniania się 
wirusa Sars-CoV-2, zamrożenia gospodarczego, wprowadzenia pierwszych 
obostrzeń, nasza przyszłość nie miała żadnego, konkretnego obrazu, stała się 
niepewnością. Nasza egzystencja została sparaliżowana niemożnością podjęcia 
praktycznych działań, a im mniej możemy polegać na sprawdzonych schema-
tach, zbiorach reguł racjonalnego postępowania, tym więcej mamy trudności 
z rozpoznaniem w jaki sposób żyć, co czynić. Lęk w tym przypadku może 
działać dezintegracyjnie. Widać to w przypadku pacjentów praktyki lekarza 
rodzinnego z małego miasteczka, w którym były prowadzone badania. 

Pola semantyczne  
pojęcia epidemia/choroba COVID-19 

Do badania reprezentacji społecznych COVID-19 zastosowano jedną  
z wersji metody analizy pól semantycznych. Stosowana ona bywa do analizy 
narracji, dokumentów osobistych, choć z powodzeniem można ją również za-
stosować w odniesieniu do materiałów wizualnych; znajduje także zastosowanie 
w obrębie metodologii teorii ugruntowanej (z uwagi na decydujące w analizie 
pól semantycznych czynniki, jakimi są gramatyka oraz redukcja).
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Jak zauważa Jacek Leoński (Leoński, 1990)

pole semantyczne jest wynikiem interpretacji rzeczywistości przez 
jednostkę, która decyduje, co zostaje zachowane w jej świadomości.  
Właśnie w polu semantycznym uwidaczniają się procesy zdobywania 
wiedzy podręcznej, procesy typifikacji rzeczywistości, systemy istotno-
ści, a także przekładalność perspektyw (negocjacje).

Jakie zatem efekty przynosi zastosowanie metody analizy pola seman-
tycznego? Możemy dzięki niej dowiedzieć się, co jest tożsame ze słowem 
kluczowym (ekwiwalenty), co stanowi przeciwieństwo, bądź zaprzeczenie sło-
wa kluczowego (opozycje), w jakich kontekstach występuje słowo kluczowe  
np. jak jest rekonstruowane w danym dyskursie (asocjacje), jak słowo klu-
czowe jest oceniane biorąc pod uwagę przypisywane mu cechy (określenia/
atrybuty); w przypadku podmiotu, którym jest konkretna osoba, możemy 
ustalić czy jest raczej obiektem podlegającym zewnętrznym działaniom/wpły-
wom (działania na), czy też agentem (agensem) podejmującym działania (dzia-
łania przez). Należy pamiętać, że jest to metoda, która wykorzystuje narzędzia  
o charakterze socjolingwistycznym, które umożliwiają wgląd w strukturę  
danego tekstu na poziomie konceptualnym i praktycznym — z jednej strony 
narzędzie wykorzystuje rozbudowany zespół pojęć teoretycznych, z drugiej 
jednak strony dostarcza uogólnionego schematu, który może okazać się uży-
teczny nie tylko w przypadku analiz rozbudowanych tekstów (np. transkry-
bowanych wywiadów), ale również względem ich szczegółowych aspektów  
(np. częstotliwości występowania czasowników modalnych, co pomaga  
m.in. w zlokalizowaniu subiektywności w analizowanym materiale). Na eta-
pie dokonywania końcowej interpretacji materiału empirycznego metoda ta 
pozwala (o ile taki cel wyznaczy sobie i poweźmie badacz) na równorzędne 
przedstawienie wyników analizy ilościowej i jakościowej6

Zatem przedmiotem badań staje się pole leksykalne określonego wyra-
zu (słowa kluczowego „zakotwiczonego” w przedmiocie badań), zaś celem 

— wykazanie zależności między strukturą pola leksykalnego a siatkami rela-
cji słowa-klucza (dążymy do ustalenia: jakie jest pozasłownikowe znaczenie 
słowa kluczowego? jak kształtuje się jego pole semantyczne?). Procedura ta 

6  Metoda analizy pól semantycznych wykazuje wiele zbieżności z tzw. Analizą Zdaniową Dys-
kursu (APD) — metodą autorstwa Rodolphe Ghilione oraz Benjamina Matalona (zob. Ghi-
lione i in. 1985) — szczególnie uwydatniają się związki z psycholingwistyką, socjologią wiedzy 
i językoznawstwem (za: Czajkowska A., Autoreflexive turn. U podstaw biograficznie zorien-
towanego pisarstwa naukowego, w: Kafar M., Kacperczyk A., (red.), Etnograficzne zbliżenia  
i oddalenia. O autoetnografii w Polsce, s. 265-289, Łódź 2020.
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polega na odnalezieniu w analizowanym materiale wyrazów i zwrotów, które 
będą pełniły określone funkcje (czyli tworzyły siatkę relacji) względem wyrazu 
wyjściowego (słowa kluczowego). Wskazanie słowa kluczowego może nastąpić  
a priori - na podstawie sformułowanego uprzednio pytania badawczego lub 
a posteriori - na podstawie zgromadzonych danych empirycznych, z których 
zostaje ono wyodrębnione (co może przekładać się na zmodyfikowanie pytania 
badawczego). 

W siatce relacji możemy wyróżnić następujące formy: 

1. Określenia/atrybuty - odpowiadają one syntagmie, czyli grupie wy-
razów powiązanych związkiem składniowym; należą do nich m.in. zdania 
względne, przymiotniki, przydawki, epitety syntagmy nominalnej (np. Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypo-
spolitej Polskiej), orzeczniki syntagmy czasownikowej (np. bieganie jest ostat-
nio modne); wskazują na istotę słowa kluczowego — jakie posiada ono cechy. 

2. Asocjacje - czyli skojarzenia, które odpowiadają związkom konteksto-
wym i sferom znaczeń, wskazują na to, z czym słowo kluczowe jest kojarzone,  
z czym jest związane, na co wskazuje kontekst jego użycia (w tej kategorii czę-
sto występują metafory, nazwy własne, toposy)7.

3. Opozycje - odpowiadają przeciwieństwom słowa kluczowego; Robin 
wskazuje na opozycje formalne (oparte na przedrostkach anty-, in-, nie-), pary 
antonimiczne (np. twardy/miękki), pary umotywowane morfologicznie (np. 
ład/bezład), konstelacje wokół tego samego wyrazu (np. lud/burżuazja, lud/
szlachta, lud/kapitaliści), opozycje paralelne (np. klasy bogate/klasy biedne) 
oraz opozycje, których antonimiczność tworzy się dzięki kontekstowi i związ-
kom logiczno-gramatycznym (Leoński, 1990: 253–254). 

4. Działania podejmowane przez podmiot (słowo kluczowe) - na czym 
polega jego aktywność, jakie wywołuje skutki (Kłosiński 1994: 152), (np. Pre-
zydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji). 

5. Działania względem podmiotu/działania na podmiot (słowo kluczo-
we) - jakie działania są nań skierowane przez inne siły, osoby trzecie (Kłosiński 
1994: 152; Robin 1980: 255), (np. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany 
przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowa-
niu tajnym). 

7  Jako przykład rozbudowanej kategorii asocjacyjnej można przywołać „miejsca pamięci” rozu-
miane jako konstrukt, który wprowadził do dyskursu naukowego francuski historyk Pierre Nora 
(zob. Czajkowska 2016: 24–44). Czajkowska A., Miejsce i pamięć. W poszukiwaniu przesłanek 
badań biograficznych, Teraźniejszość — Człowiek — Edukacja, t. 76/2016, s. 23–44.
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6. Ekwiwalenty - czyli elementy utożsamiane (nie są nimi synonimy), 
które odpowiadają „substytutom semantycznym”, co oznacza, że w określo-
nych kontekstach mogą występować zamiennie (np. wyzwolenie mas, wyzwo-
lenie proletariatu, wyzwolenie klasy robotniczej) (Robin 1980: 254)8.

Rozmowy pacjentów z lekarzem  
– analiza zebranego materiału

Sprawdziłyśmy, jak  pandemia COVID-19 oddziałuje na zachowanie 
pacjentów zapisanych do praktyki lekarza rodzinnego w małym miasteczku 
położonym w zachodniej części Polski. W gminie miejsko-wiejskiej w woje-
wództwie lubuskim mieszka 5358 osób, w samym miasteczku 2757. Znajdują 
się tu dwie placówki POZ. Miejscowość ta pełni funkcję lokalnego centrum, 
organizuje przestrzeń i oddziałuje na jakość życia nie tylko mieszkańców mia-
sta, ale również okolicznej ludności. To rodzaj miejscowości, w której wszyscy 
się znają i wiedzą, jakie relacje łączą poszczególnych członków społeczności. 
Materiał badawczy stanowią transkrypcje rozmów telefonicznych pacjentów 
z lekarzem, dotyczące COVID-199. Zebrałyśmy również w drodze wywiadu 
informacje i uwagi o pracy praktyki od asystenta medycznego i lekarza prowa-
dzącego przychodnię. 

Zobrazujmy w postaci tabeli pole semantyczne określenia epidemia  
(lekarz pracujący w POZ w opisywanym miasteczku poproszony został  
o przedstawienie swoich skojarzeń, myśli i czynności podejmowanych w swo-
jej praktyce w bieżącej sytuacji).

Tabela 1. Pole semantyczne pojęcia „epidemia” składające się na reprezentację spo-
łeczną pojęcia epidemia/choroba COVID-19 badanego lekarza10 

Określenie Asocjacje Opozycje Działania podmiotu

Epidemia Zagrożenie

Wyzwanie

Wizyta u pacjenta/
wizyta pacjenta w 
poradni vs tele-
porada/rozmowa 
telefoniczna

Ocena ryzyka/zagrożenia
Zachowanie spokoju 
Tonowanie lęku/niepokoju 
pacjenta

8  Podaję za: Czajkowska A., Autoreflexive turn. U podstaw biograficznie zorientowanego  
pisarstwa naukowego, [w:] Kafar M., Kacperczyk A., (red.), Etnograficzne zbliżenia i oddalenia. 
O autoetnografii w Polsce, s.265-289, Łódź 2020.
9  Serdecznie dziękujemy paniom Bogusławie i Annie Hucko za zebranie materiału badawcze-
go i merytoryczną pomoc z dziedziny ochrony zdrowia i zarządzania POZ.
10  Zrezygnowałyśmy z ostatniego elementu pod nazwą ekwiwalenty ze względu na fakt,  
że wiedza profesjonalna, szczególnie w zakresie nauk ścisłych, a taką jest medycyna, w zasadzie 
wyklucza posługiwanie się nimi. Lekarz powinien dla dobra pacjentów nazywać rzeczy konkret-
nie, jednoznacznie i nie stosować zamienników semantycznych.
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Ratowanie życia 
Ochrona zdrowia
Pomoc 
Zapobieganie  
zakażeniu 
Autoprofilatyka 

Intuicja vs wiedza 
Chaos, natłok zadań 
vs organizacja pracy 
Sugestie, próby per-
swazji vs wskazania 
dotyczące właściwe-
go działania pacjenta

Modyfikowanie stanowiska 
pacjentów wobec badań 
diagnostycznych 

Przyjmowanie stanowczej, 
decyzyjnej postawy w celu 
ochrony życia i zdrowia 
pacjenta

Pomoc członkom rodziny 
pacjenta

Stawianie czoła trudnym emo-
cjom (śmierć członka rodziny 
pacjenta)

Udzielanie wsparcia psycholo-
gicznego pacjentom

Zalecenia medyczne 
 i higieniczne w przebiegu 
choroby i profilaktyce zacho-
rowania

Przewidywanie sposobu reali-
zacji zaleceń przez pacjenta

Edukacja zdrowotna pacjen-
tów 

Samodzielne zdobywanie 
wiedzy na temat przebiegu  
i leczenia COVID-19 

Analiza materiałów/zaleceń 
rządowych 

Doświadczanie trudności 
technicznych (dojazd do 
pacjenta, założenie, zdjęcie 
i utylizacja kombinezonu 
z zachowaniem procedur 
dezynfekcji)

Sporządzanie dokumentacji 
dotyczącej COVID-19, rapor-
towanie organom nadzoru-
jącym

Źródło: badania własne.
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Tabela 2. Pole semantyczne pojęcia „epidemia” składające się na reprezentację spo-
łeczną pojęcia epidemia/choroba COVID-19 badanych pacjentów POZ w małym 
miasteczku 

Określenia Asocjacje Opozycje Działania  
podmiotu

Ekwiwalenty

Epidemia Strach

Niepewność 

Dezorientacja

Silne emocje 

Przezorność

Decyzyjność

Troska o innych 
domowników

Brak  
świadomości 
zagrożenia

Brak wiedzy  
na temat kompe-
tencji i zakresu 
działań podmio-
tów medycznych 
(SANEPID,  
LEKARZ,  
POGOTOWIE)

Dywagacje/ 
ustalenie faktów
Koncentracja na 
własnych odczu-
ciach/koncentra-
cja na działaniu

Konsekwencja  
w działaniu/
niestabilność 
podejmowanych 
działań 

Okazywanie stra-
chu/ukrywanie 
obaw, niepokoju 

Decyzja o 
nieopuszczaniu 
domu/prośby o 
skrócenie izolacji 
skierowane do 
lekarza 

szuka pomocy,

opisuje objawy,

zaprzecza możli-
wości zakażenia 
COVID-19,

podejmuje odpo-
wiedzialność za 
kogoś, 

nie poddaje się, 

wierzy w pozy-
tywny rozwój 
wypadków,

słucha zaleceń 
lekarza, 

próbuje prze-
łamać własną 
niemoc, 

dąży do likwida-
cji objawów nie 
interesując się 
diagnozą,

odczuwa obawy 
o zdrowie do-
mowników,

myli profilaktykę 
z leczeniem,

infekcja

kowid

 „to”

zaraza

ta choroba

zakażenie  
wirusem 

przeziębienie



357

REPREZENTACJE SPOŁECZNE PANDEMII COVID-19 ...

prosi o receptę 
na konkretny 
lek niestosowany 
w lecznictwie 
otwartym  
(profilaktycz-
nie)11 ,

przyjmuje różne 
leki zalecane  
i niezalecane 
przez lekarza,

prosi o zwolnie-
nie z pracy,

zadaje pytania na 
temat choroby,

emocjonalnie 
dziękuje leka-
rzowi za opiekę 
i wsparcie w 
chorobie,

zadaje pytania na 
temat choroby,

emocjonalnie 
dziękuje lekarzo-
wi za opiekę  
i wsparcie  
w chorobie

i

Źródło: badania własne 11

Wymienione w tabeli elementy, składające się na pola semantyczne poję-
cia epidemia/choroba COVID-19, opisują zarówno emocjonalne, poznawcze 
komponenty postaw wobec zagrożenia chorobą (asocjacje, opozycje, ekwi-
walenty), jak i komponenty behawioralne (działania podmiotu i wobec pod-
miotu). Wydaje się jednak, że o postawie można mówić w pewnym dystansie 
czasowym, gdy problem niejako ugruntował się w świadomości osób, których 
on dotyczy. Tymczasem dynamika sytuacji powoduje, że o oswojeniu się  

11 Lek w fazie eksperymentów klinicznych stosowany tylko w szpitalach, w ciężkich przypad-
kach. Pacjent chciał go stosować profilaktycznie - pokazuje to skalę dezorientacji, a zarazem 
odczuwanego lęku.



358

MAGDA KARKOWSKA, OLGA HUCKO-BIERNAT

z sytuacją nie może być mowy - trudno zatem budować stabilne, będące pod-
stawą schematu poznawczego nastawienie wobec niej. Dlatego też zdecydo-
wałyśmy, że trafniejszą próbą uchwycenia charakterystyki zachowań będą nie 
tylko dopoiero kształtujące się postawy, ale i  bardziej sytuacyjne- strategie. 
Najpierw jednak poświęćmy nieco miejsca reprezentacjom opisującym sposo-
by w jakie uobecnia się epidemia COVID -19 w świadomości lekarza i jego 
pacjentów. 

 W świadomości lekarza POZ epidemia COVID-19 generuje sporo 
dodatkowych obowiązków, takich jak: pilnowanie przestrzegania procedur, 
zaopatrzenie przychodni w niezbędne środki ochrony osobistej, samodzielne 
zdobywanie wiedzy na temat przebiegu i leczenia COVID-19, analiza ma-
teriałów/zaleceń rządowych, opanowanie trudności technicznych (dojazd do 
pacjenta, założenie, zdjęcie i utylizacja kombinezonu z zachowaniem procedur 
dezynfekcji), sporządzanie dokumentacji dotyczącej COVID-19 i raportowa-
nie organom nadzorującym ilości zachorowań. Jednak podstawowe zadanie, 
jakim jest ochrona zdrowia i życia pacjentów, nie ulega zmianie, wiąże się 
natomiast z pewnymi utrudnieniami. Pojawia się także konieczność pomocy 
rodzinie pacjenta, a także konfrontacja z trudnymi emocjami (śmierć), nie są 
one jednak w pracy lekarza niczym niezwykłym. Każdy pracujący w prakty-
ce medyk stara się zastąpić emocje reakcjami opartymi na fachowej wiedzy. 
Zachowanie spokoju pomaga w ocenie ryzyka, zagrożenia i jak najszybszym 
podjęciu stosownych działań. Lekarz poza ochroną zdrowia pacjentów musi 
również stosować profilaktykę wobec samego siebie, co bywa wobec natłoku 
zadań i zwiększonej liczby obowiązków utrudnione. 

Zdecydowanie bardziej zróżnicowany jest obraz reprezentacji społecz-
nych epidemii/choroby COVID-19 u pacjentów. W sferze emocjonalnej 
opisywanej za pomocą asocjacji, badani odczuwali głównie lęk, a także nie-
pewność. Lęk ten bywał wypierany prowadząc do redukcji kontaktu z leka-
rzem, ograniczenia działań bądź ich modyfikacji- niektórzy pacjenci nie in-
teresowali się diagnozą, chcieli tylko usunąć objawy i dolegliwości, jakie się  
u nich pojawiły, inni – domagali się wystawienia recepty na lek dopuszczony 
do eksperymentalnego stosowania, tylko w lecznictwie zamkniętym. Jeszcze 
inni negowali możliwość zakażenia wirusem Sars-CoV-2.

Części pacjentów towarzyszyła złość i zniecierpliwienie wywołane dez-
orientującymi wskazaniami różnych podmiotów medycznych. Nierzadko 
wskazania te były jednym z elementów zerwanego łańcucha informacji –  
badani nie wiedzieli kto nakłada kwarantannę i decyduje o jej zakończe-
niu, nie zostali poinformowani o automatycznym wystawieniu zwolnienia 
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lekarskiego osobie znajdującej się na kwarantannie (w izolacji), ani o tym jak 
dotrzeć na test nie będąc zmotoryzowanym, kiedy w domu znajduje się już 
osoba (domownik) z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19.

Do opisywanej dezorientacji przyczyniają się:

• rozbieżności w przekazach medialnych, zmieniające się szybko infor-
macje i doniesienia na temat choroby,

• chaos informacyjny w instytucjach nadzorujących,
• luki w przepisach prawnych. 

Ich skutkom tylko w pewnym stopniu zapobiegać mogą rozmowy z leka-
rzem, z konieczności ograniczone do kwestii podstawowych oraz dzielenie się 
swoimi doświadczeniami z tymi, którzy już wyzdrowieli. 

Tylko jeden z badanych poczuł się szczęśliwy, gdy objawy choroby zaczę-
ły się cofać -ekspresyjnie dziękował wówczas lekarzowi za pomoc i wsparcie  
w chorobie.

W sferze behawioralnej (działania podmiotu i wobec podmiotu) więk-
szość badanych zachowywała się standardowo, jak w każdym kontakcie z leka-
rzem: szukali pomocy, opisywali objawy, zadawali pytania na temat choroby, 
słuchali (bądź nie) zaleceń. 

Niektórzy przejmowali odpowiedzialność za inne, dorosłe osoby (dzieci, 
męża). Wyrażane przez badanych prośby o wystawienie recept na niektóre leki 
(antybiotyki, amantadyna) czy umieszczenie starszej osoby w szpitalu wskazują 
na mylenie profilaktyki z leczeniem. Jednak wśród badanych była grupa pa-
cjentów, którzy starali się mimo wszystko nie poddawać i wierzyć w pozytywny 
rozwój wydarzeń.

Podsumowując, zarówno reprezentacje, jak i schematy poznawcze, po-
dobnie jak w innych przypadkach pozwalają nam gromadzić i systematyzo-
wać wiedzę na temat zagrożenia i przebiegu COVID-19, uruchamiając reflek-
sję o tym, czego nie powinniśmy robić, jakich sytuacji społecznych unikać  
i w jaki sposób zachowywać się w przypadku zachorowania, aby zmaksymali-
zować szanse na wyleczenie i szybką rekonwalescencję.

Poza wyłonieniem reprezentacji społecznych epidemii/choroby CO-
VID-19 analiza rozmów lekarza z pacjentami, jak i obserwacja pacjentów po-
zwala nam wyróżnić cztery obrane strategie radzenia sobie z kryzysem wywo-
łanym przez COVID-19.

Różnią się one między sobą poziomem intencjonalności (sprawstwa) pa-
cjentów, czyli tego na ile czują się oni odpowiedzialni za profilaktykę i zaan-
gażowani w proces odzyskiwania zdrowia, a także poziomem podmiotowości –  



360

MAGDA KARKOWSKA, OLGA HUCKO-BIERNAT

a więc przekonania o osobistym uwikłaniu w kwestie związane z epidemią12. 
Innymi czynnikami różnicującymi są rodzaj używanej do uzasadniania stano-
wiska wiedzy (fachowa, zdroworozsądkowa, stereotypy, teorie spiskowe).

Oto one:  

1. To nie ja - nie wierzę, nie dotyczy mnie to (ile można), nic na ten 
temat nie wiem, nie muszę wiedzieć. Przykładowe wypowiedzi ilustrują-
ce tę strategię: „od marca normalnie funkcjonuję i nic mi nie jest”, „jakby 
ta epidemia była taka groźna, to już by nie było zdrowych”, „ale ja się nie 
spotykam z nieznajomymi”, „przecież te maseczki nic nie dają, oni dobrze 
wiedzą, że to tylko tak na pokaz, żeby było… że oni coś robią”, „nie mogę 
się zamknąć w domu”, „ja mam dobre geny i nigdy na nic nie choruję”. Cha-
rakterystyczne jest tutaj mało racjonalne przekonanie badanych, że choć  
z różnych przyczyn, choroba ich nie dotknie. Podważają oni sens profilaktyki, 
angażują też do analizy zaistniałej sytuacji wątpliwą wersję rachunku prawdo-
podobieństwa. Obserwujemy niski poziom podmiotowości, działania są wy-
biórcze lub nie wykazują rzeczywistego związku z profilaktyką zachorowania. 
O sprawstwie trudno wnioskować, skoro badani uważają, że zachorowanie im 
nie grozi; 

2. To mogę być ja – mogę zachorować, to ma prawo się wydarzyć, jak 
się wydarzy, trzeba będzie działać, trzeba się chronić, żeby przeżyć. W tej 
strategii możemy wyróżnić cierpliwe przyjmowanie status quo i zniecierpli-
wienie powodujące rozdrażnienie. Przykładowe wypowiedzi ilustrujące tę 
strategię: „noszę maseczkę i rękawiczki, i często myję ręce, ale nie przestanę 
oddychać”, „nie wiem czy się zaszczepię, jak szczepionka będzie ruska to na 
pewno nie”, „witaminy może nie pomogą, ale i nie zaszkodzą”, „kupiliśmy 
wczoraj z mężem ten… pulsometr, jak się zachoruje można sprawdzić czy jest 
dosyć tlenu w płucach”13, „chodzę po mieszkaniu w płaszczu przy otwartych 
oknach - tak mi lepiej oddychać”, „za dużo gadania na ten temat, nie ma dnia 
bez COVID”, „szczepionka będzie wybawieniem, a na co dzień trzeba po pro-
stu uważać”. Powyższe wypowiedzi wskazują, że wiedza badanych jest niepeł-
na, częściowo zdroworozsądkowa, częściowo oparta na stereotypach. Mają oni 
jednak wysoki poziom podmiotowości i sprawstwa - czują się odpowiedzialni 
za profilaktykę, jak i za monitorowanie efektów leczenia. W tej strategii cho-
roba jest problemem tyleż lekarza, co pacjenta; 

12  Zarówno intencjonalność, jak i podmiotowość były cechami wynikającymi z wypowiedzi, 
nie podlegały pomiarowi z zastosowaniem skali.
13  Wypowiedź w oryginalnym brzmieniu. 
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3. To może być każdy – niech się dzieje, co ma się dziać, może mnie to 
dotyczyć, ale i tak nie będę się tym przejmować. Przykładowe wypowiedzi: 

„tyle już było epidemii i świat się nie skończył… może co jakiś czas musi być 
redukcja”, „najszybciej zachorują ci, co panikują, ze stresu choćby”, „taki Ko-
walski to nawet nie wie do jakiego szpitala pojedzie i czy w swoim mieście”, 

„wszyscy mamy owsiki i kowid też wszyscy będziemy mieli, jeden wcześniej, 
drugi później”, „muszę załatwić sprawy jutro, życie nie poczeka”. Wiedza tej 
grupy badanych ma charakter zdroworozsądkowy, odnosi się do minionych 
wydarzeń czy prawidłowości psychologicznych (stres obniża odporność). Ob-
serwowana jest tu przeciętna podmiotowość - zdaniem badanych choroba jak 
najbardziej ich dotyczy, a rozważanej możliwości zachorowania towarzyszy 
pewien fatalizm - wypadki biegną swoim torem i nie mamy na nie wpływu - 
należy przyjąć postawę stoicką. Poziom sprawstwa można zatem określić jako 
niski. 

4. To będę ja – zachoruję, umrę z przerażenia, będę cierpieć, nie mogę 
nic zrobić, nie mogę funkcjonować. Przykładowe wypowiedzi: „taki strach to 
jest, co będzie dalej”, „boję się, trzy dni temu umarł sąsiad… chyba nie można 
wychodzić na korytarz bo te zarazki to są dalej w powietrzu (…)”, „ja mam 
różne choroby, jak się zarażę to już z tego nie wyjdę”, „nie wychodzę z domu, 
zakupy syn mi zostawia na klatce…nie… nie jest chory, no, ale mówili żeby 
uważać”, „najgorzej to jest wieczorem taka cisza, wszędzie cisza”, „boję się, że 
się nie obudzę rano”, „jak człowiek umrze to go nawet nie znajdą …może parę 
dni”. Przedstawiane stanowiska badanych odnoszą się nie tyle do ich wiedzy, 
ale raczej do obserwacji i odczuwanych emocji - lęku, niepokoju i obaw zarów-
no z perspektywy teraźniejszej, jak i o rozwój przyszłych wydarzeń. Taki lęk 
ma charakter paraliżujący – utrudnia normalne funkcjonowanie, ponadto nie 
jest brany pod uwagę fakt, że co prawda nieopuszczanie domu i niewidywanie 
nikogo pozwolą uniknąć zachorowania, ale i naruszą odporność i kondycję 
fizyczną, mogą także negatywnie odbić się na więziach społecznych. Widoczny 
jest pesymizm pacjentów, towarzyszy mu wysoki poziom podmiotowości, ale 
niski sprawstwa.

Wydaje się, że chroniące i bardziej efektywne w radzeniu sobie z zagro-
żeniem są takie strategie, w których zarówno poziom sprawstwa, jak i pod-
miotowości, jest wysoki. Przykładem takiej strategii jest strategia druga pod 
nazwą „to mogę być ja”. Najgorzej radzą sobie z zagrożeniem pacjenci, których 
działania i poglądy wpisują się w strategię czwartą i pierwszą.

Reasumując, reprezentacje pojęcia epidemia/choroba COVID-19 wska-
zują na wysoki stopień mobilizacji lekarza w zaistniałej sytuacji. Konieczność 
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szybkiego podejmowania decyzji, trzymania ręki na pulsie wobec ewoluują-
cej sytuacji i wprowadzanych przez MZ regulacji wraz z koniecznością psy-
chologicznego wspierania pacjentów, stanowią duże wyzwanie, ale nie są  
w praktyce medycznej czymś niezwykłym.

W przypadku pacjentów najczęściej wymienianym czy wynikającym  
z wypowiedzi elementem reprezentacji jest lęk, poczucie zagrożenia i dezo-
rientacja. Ich poziom zależy od tego, jakiej wiedzy poszukują badani i jakim 
typem uzasadnień posługują się w swoim działaniu, czy jest to wiedza fachowa, 
zdroworozsądkowa czy stereotypowa - niekiedy z elementami teorii spisko-
wych. Im niżej w dół tej skali tym większa dezorientacja i poczucie zagrożenia. 
Lęk, jak pisał Antoni Kępiński, może mobilizować, ale jeśli staje się głównym 
predykatorem działania lub jego zaniechania – dezorganizuje psychikę i życie 
osoby, która go odczuwa. 

Wyłonione w drodze zastosowania analizy pól semantycznych elementy 
reprezentacji: asocjacje, opozycje, ekwiwalenty i działania pozwoliły na zbu-
dowanie charakterystyki wypowiedzi i zachowań pacjentów w sytuacji epi-
demii. Na ich podstawie skonstruowałyśmy uproszczoną typologię strategii 
radzenia sobie przez pacjentów z zagrożeniem związanym z epidemią. Kry-
terium różnicującym wspomniane strategie są, poza typem użytkowanej do 
budowania uzasadnień wiedzy, poziom sprawstwa (intencjonalności) i pod-
miotowości badanych. 
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Wpływ teorii spiskowych  
na postawy społeczne w okresie 

pandemii wirusa SARS COV-2

Zjawisko oddziaływania teorii spiskowych na społeczeństwo nie jest żad-
nym novum, jednak przez wiele lat było ono bagatelizowane lub traktowane 
jako nieszkodliwy folklor, charakterystyczny dla środowisk, określanych pejo-
ratywnym mianem foliarzy. Wraz z eskalacją pandemii wirusa SARS COV-2 
okazało się, że zjawisko, postrzegane dotąd jako marginalne, bardzo szybko 
przedostało się do mainstreamu i w znaczący sposób wywarło wpływ na opinię 
publiczną. Jego skutkami były dominacja nieprawdziwych informacji na te-
mat wirusa SARS COV-2 oraz wywołanej nim choroby COVID-19, sprzeciw  
i nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych, a nawet ataki terrorystyczne. Wiara 
w teorie spiskowe, będąca jeszcze do niedawna przedmiotem żartów, powoli 
staje się przedmiotem poważnych badań naukowych, szczególnie w kontekście 
powiązań z populizmem. Niektórzy eksperci uznają, że odgrywają one znaczą-
cą rolę w procesie politycznej radykalizacji, a nawet mogą stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa publicznego. W niniejszym artykule zostanie wyjaśnione 
w jaki sposób teorie spiskowe wpływają na postawy społeczne na przykładzie 
obecnej pandemii SARS COV-2 oraz jakie wynikają z tego konsekwencje dla 
relacji społecznych i funkcjonowania państwa.

Definicje i cechy teorii spiskowych

Istnieje wiele wyjaśnień tego zjawiska, a każde z nich nie tylko inaczej opi-
suje przedmiot badań, ale też kładzie nacisk na inne jego aspekty. Można więc 
stwierdzić, że łatwiej wskazać cechy teorii spiskowej niż stworzyć jej holistycz-
ną definicję. Na potrzeby niniejszej pracy przytoczone zostaną te wyjaśnienia 



366

ADAM  JANKOWIAK

oraz wyznaczniki, które Autor uważa za najbardziej adekwatne i pomocne 
w zrozumieniu istoty opisywanego problemu. Twórcami pierwszej definicji 
są Cass Sunstein i Adrian Vermeule, którzy określają teorię spiskową jako tę, 
która „wyjaśnia […] jakieś wydarzenie lub praktykę przez odwołanie się do in-
trygi zawiązanej przez ludzi posiadających znaczne wpływy, którzy starają się 
ukryć swoją rolę, przynajmniej do czasu zrealizowania swoich zamiarów” [cyt. 
za Guzowski, 2016, s. 88]. Z kolei Tim O’Sullivan definiuje teorie spisko-
we jako „Spojrzenie na strukturę i działanie związków władzy, postrzegające 
działalność organizacji, instytucji i szerszego społeczeństwa jako bezpośrednio  
i z premedytacją kontrolowaną przez nieliczną i trudno zauważalną, lecz wy-
soce zorganizowaną elitę. „<Ukryte>” motywy działań tej elity zazwyczaj łączą 
jej własny interes z narzucaniem różnych społecznych i politycznych warun-
ków, które umacniają jej dominację” [cyt. za Otrocki, 2017, s. 71]. Natomiast 
Karl Popper zdefiniował teorię spiskową jako „przeświadczenie, że wszystko, 
co się dzieje w społeczeństwie — w tym rzeczy których ludzie co do zasady 
nie lubią, jak wojna, bezrobocie, bieda, niedostatek — jest wynikiem celowej 
działalności potężnych osób lub grup” [cyt. za Kańska, 2020, s. 72]. Jak już 
zostało wspomniane, oprócz definicji, pomocne w określeniu czym są teorie 
spiskowe, będzie omówienie ich cech charakterystycznych. 

Pierwszą z nich jest przypisywanie nadmiernej roli pewnym jednostkom 
w kreowaniu rzeczywistości. W teoriach spiskowych takimi nadludźmi są 
najczęściej miliarder i filantrop George Soros oraz twórca firmy Microsoft Bill 
Gates, którzy rzekomo dysponują niemal nieograniczoną władzą i wpływami, 
dlatego przedstawiani są jako omnipotentne jednostki, zdolne do realizacji 
każdego swojego zamysłu. Pomimo, iż w rzeczywistości żaden człowiek nie 
dysponuje taką władzą, wyznawcy teorii konspiracyjnych nadal postrzegają 
rzeczywistość przez pryzmat działań wpływowych jednostek. Poza tym, dzięki 
wymiarowi personalnemu teorii spiskowych łatwo można wykreować postać 
wroga, któremu można przypisać odpowiedzialność za prawdziwe lub do-
mniemane winy. 

Drugim kryterium jest manichejski charakter. Teorie spiskowe przedsta-
wiają rzeczywistość jako starcie dobra ze złem, które znajduje się w krytycz-
nym momencie, bo wygrana tych złych będzie miała tragiczne skutki, wręcz 
apokaliptyczne. Taki wydźwięk, będący jednocześnie zapowiedzią wielkiej 
katastrofy, sprawia, że zwolennicy teorii spiskowych w jeszcze większym stop-
niu je akceptują, ponieważ według nich, tylko oni mogą ocalić świat przed 
rzekomą zagładą. 
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Następną cechą jest postrzeganie rzeczywistości przez pryzmat drugie-
go dna. Poszukiwanie ukrytych faktów i motywów, alternatywnych wobec  
oficjalnych wyjaśnień jest charakterystyczne dla teorii spiskowych. Ich wy-
znawcy uważają, że większość ważnych wydarzeń, przede wszystkim zamachów 
terrorystycznych, katastrof komunikacyjnych lub naturalnych, było tak na-
prawdę operacjami pod fałszywą flagą [false flag operations], czyli działaniami 
pod przykryciem, mającymi na celu ukrycie prawdziwych sprawców i ich mo-
tywów, a oficjalne wyjaśnienia służą wyłącznie podtrzymaniu fałszywej wersji 
wydarzeń [Guzowski, 2016, s. 90-91, Łukowski, 2016, s. 114-116, Mierzyń-
ska, 2020a]. 

Kolejną przesłanką jest niefalsyfikowalność. W przeciwieństwie do teorii 
naukowych, poddanie weryfikacji narracji spiskowych nie jest łatwym zada-
niem. Wykazanie ich fałszu nie oznacza, że takie teorie momentalnie upadną. 
Wręcz przeciwnie, ich zwolennicy zaczną uznawać proces falsyfikacji metoda-
mi i argumentami naukowymi za atak i próbę ich ośmieszenia. Tym samym 
spowoduje to uwiarygodnienie teorii spiskowej w oczach jej wyznawców. Z 
ich punktu widzenia wiarygodnymi będą takie dowody, które potwierdzą ich 
tezy [Mierzyńska, 2020a]. 

Następnym kryterium są negatywne motywy i brak skrupułów konspi-
ratorów. W zdecydowanej większości teorii spiskowych członkowie różnych 
układów dążą do realizacji planów, które tylko im przyniosą korzyści, a wszyst-
kie negatywne skutki ich działań dotkną pozostałą część ludzkości. Każdy 
spisek jest realizowany na szkodę większości społeczeństwa, za wszelką cenę 
bez względu na etyczny wymiar działań. Członkowie rzekomych konspira-
cji mają m.in. mordować swoich przeciwników, doprowadzać do kryzysów 
ekonomicznych itp. Warty odnotowania jest fakt, iż spiskowcami są zawsze 
członkowie szeroko pojętych elit, co wpisuje się w populistyczną narrację  
o walce dobrych, zwykłych ludzi ze złymi, zdegenerowanymi elitami [Bodziony, 
2020, Mierzyńska, 2020a]. 

Ostatnim kryterium jest łączenie się faktów oraz samych teorii. Dla ich 
wyznawców miedzy osobami i wydarzeniami istnieją mniej lub bardziej praw-
dopodobne sieci powiązań, które stanowią dowód na istnienie spisku. Cecha 
ta stanowi przykład swoistego synkretyzmu, ponieważ teorie spiskowe łączą 
w sobie elementy z innych narracji, czego skutkiem może być powstanie tzw. 
superkonspiracji. Przykładem mogą być teorie Nowego Porządku Świata oraz 
QAnon, które łączą w sobie elementy różnych narracji konspiracyjnych w jed-
ną całość, tworząc tym samym nową teorię [Guzowski, 2016, s. 89]. 
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Przyczyny popularności teorii spiskowych

W kontekście pandemii wirusa SARS COV-2, głównym czynnikiem był 
fakt, iż jako ludzkość zetknęliśmy się z całkowicie nowym, jeszcze niezbada-
nym zagrożeniem [Mierzyńska, 2020a]. Chaos medialny, spowodowany do-
niesieniami o tajemniczej chorobie, która rozprzestrzenia się po całym świecie 
oraz obrazami z najbardziej dotkniętych na początku epidemii Chin, Włoch 
i Hiszpanii, w połączeniu z informacjami o wprowadzanych restrykcjach, po-
skutkował powszechnym lękiem o zdrowie i życie. W początkowym okresie 
pandemii SARS COV-2 sam wirus był słabo zbadany, a informacje o jego 
drogach przenoszenia i wpływie na organizm zarażonych pojawiały się stop-
niowo. W sytuacji ,w której dostępna jest bardzo mała liczba badań nauko-
wych na dany temat oraz panuje powszechny strach, teorie spiskowe miały 
idealną sytuację do rozwoju [Mierzyńska, 2020a]. 

Następną przyczyną jest fakt, iż teorie spiskowe opisują otaczającą rze-
czywistość w sposób przystępny dla zwykłego obywatela. Wiele zagadnień 
wymaga specjalistycznej wiedzy, którą nie każdy posiada. Istotne są również 
nieprzewidywalność, gwałtowny charakter wydarzeń, takich jak przewro-
ty polityczne, ataki terrorystyczne czy właśnie pandemia COVID-19 oraz  
atmosfera zagrożenia [Czech i Ścigaj, 2020, s. 9, Mierzyńska, 2020d]. Powo-
dują one wzmocnienie w ludziach poczucia braku wpływu na świat. Teorie 
spiskowe pozwalają uzyskać bardzo uproszczone, ale przystępne wyjaśnienie 
nieprzewidzianego zdarzenia, co pokrywa się z ludzkim pragnieniem znale-
zienia sensu w takiej sytuacji. Tym samym pozwalają one ich zwolennikom 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości i odzyskać poczucie sprawczości, poprzez 
bardzo uproszczone wyjaśnienie jakiegoś wydarzenia [Hill, Canniford i Mur-
phy, 2020, Kalwas, 2020, Mierzyńska, 2020d, Mokrzanowska, 2021].

Ostatnią przyczyną jest polaryzacja społeczna, która wpływa nie tylko 
na język debaty publicznej i styl rywalizacji między aktorami politycznymi. 
Od kilku lat proces ten postępuje, co można zaobserwować również w Polsce. 
Przekłada się to na radykalizację nastrojów wśród uczestników życia publicz-
nego. Dzięki temu poglądy, które kiedyś byłyby uznane za marginalne, coraz 
częściej przedostają się do głównego nurtu i zyskują nowych zwolenników 
[Mokrzanowska, 2021]. 
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Teorie spiskowe dotyczące SARS COV-2

 Odkąd w mediach pojawiły się pierwsze informacje, dotyczące niezna-
nego wirusa, niemal natychmiast powstały różne alternatywne narracje. Za-
obserwowano, że popularność konkretnych teorii spiskowych jest skorelo-
wana z etapami rozwoju globalnej pandemii. Autor niniejszej pracy podziela  
w tym aspekcie zdanie Marty Alicji Trzeciak, która dokonała podziału teorii 
spiskowych o wirusie SARS COV-2 na „fale” [Trzeciak, 2020]. Podczas pierw-
szej najpopularniejszym motywem było pochodzenie patogenu, natomiast  
w drugiej kwestionowanie skali zagrożenia oraz sensu wprowadzanych ogra-
niczeń sanitarnych [Trzeciak, 2020]. Autor niniejszej pracy wyróżnia również 
trzecią „falę” teorii spiskowych, w której najpopularniejsze są wszelkie teorie, 
dotyczące szczepionek przeciw SARS COV-2. 

Autor niniejszej pracy dokonał szczegółowego określenia ram czasowych 
wspomnianych etapów teorii spiskowych o SARS COV-2. Zakres czasowy 
pierwszej fali przypada na okres od grudnia 2019 roku do marca 2020 roku. 
Za jej początek można uznać wzrost liczby zakażeń w Chinach, natomiast 
za koniec wprowadzenie lockdownu w większości państw, spowodowane 
dotarciem patogenu niemal w każdy zakątek świata. Druga fala teorii 
spiskowych trwała od kwietnia do listopada 2020 roku. Okres ten rozpoczął się 
stopniowym znoszeniem pandemicznych restrykcji, natomiast zakończyły go 
informacje zachodnich firm farmaceutycznych, na czele z konsorcjum Pfizer –  
BioNTech, dotyczące opracowania i wdrożenia do masowej produkcji szcze-
pionek na COVID-19. Wydarzenie to stanowi również początek trwającej do 
dzisiaj trzeciej fali teorii spiskowych o SARS COV-2. W niniejszej pracy zasto-
sowano autorski podział koncepcji, dotyczących wspomnianego patogenu na 
następujące kategorie: dotyczące pochodzenia, antycovidowe, koncentrujące 
się wokół kwestii restrykcji, medycznych, sieci 5G i przemian. Wspomniana 
zostanie również powiązana z obecną pandemią teoria QAnon. 

Teorie dotyczące pochodzenia wirusa SARS COV-2

W przestrzeni medialnej od początku pandemii trwały rozważania na 
temat źródła nowego patogenu. W przypadku różnych spiskowych narracji 
można wyróżnić te, które wskazywały na sztuczne oraz naturalne pochodzenie. 
Pierwsze z wymienionych zakładały, że SARS COV-2 został stworzony przez 
człowieka w laboratorium, na przykład w ramach programu rozwijania broni 
biologicznej, a pandemia jest efektem wypadku w placówce, gdzie patogen 
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był przechowywany lub został celowo uwolniony. Państwem, które w ramach 
teorii, dotyczących pochodzenia jest najczęściej wskazywane jako odpowie-
dzialne za wybuch pandemii, są Chiny. Zwolennicy tej wersji uważają, że fakt, 
iż władze Państwa Środka zwlekały z poinformowaniem innych krajów oraz 
Światowej Organizacji Zdrowia [WHO] o zagrożeniu, a w mieście Wuhan, 
gdzie odnotowano pierwsze zachorowania, znajduje się Instytut Wirusologii, 
w którym prowadzono badania nad różnymi patogenami, są dostatecznymi 
przesłankami, wskazującymi na odpowiedzialność Chin [Krawczyk i Mikul-
ski, 2020, s. 16, Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 171-172, Witkowski, 2020]. 
Kolejna wersja teorii o pochodzeniu zakłada, że SARS COV-2 stworzyły Sta-
ny Zjednoczone w bazie wojskowej Fort Detrick. Pojawiły się nawet wersje, 
że odpowiedzialnym za powstanie wirusa jest Izrael [Trzeciak, 2020], a uwol-
nienie wirusa było efektem operacji służb specjalnych, której celem była kra-
dzież patogenu z laboratorium i uwolnienie go na terytorium wroga. W narra-
cji o akcji szpiegowskiej wskazywano np. laboratoria w Kanadzie, a sprawcami 
mieli być Amerykanie lub Chińczycy, chcący osłabić rywala [Trzeciak, 2020]. 
Co warte odnotowania, zaobserwowano, iż teorie dotyczące pochodzenia są 
skorelowane politycznie, tzn. w państwach, będących sojusznikami Stanów 
Zjednoczonych, takich jak Polska, Kanada, Indie oraz w większości krajów 
członkowskich Unii Europejskiej, dominowała narracja o odpowiedzialno-
ści Chin za pandemię [Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 172, Trzeciak, 2020]. 
Natomiast w Chinach, Rosji i państwach z nimi współpracujących wskazywa-
no na winę USA [Trzeciak, 2020]. Z kolei w Iranie i na Bliskim Wschodzie 
odpowiedzialność przypisywano Izraelowi [Trzeciak, 2020]. Teorie spiskowe, 
oprócz wskazania rzekomych sprawców, tłumaczyły również ich motywy, dla 
których wywołali oni pandemię. Najczęściej wskazywano na chęć osłabienia 
przeciwników politycznych oraz osiągnięcia zysków finansowych z produkcji 
leków i szczepionek przeciwko nowej chorobie. Teorie spiskowe dotyczące po-
chodzenia wirusa SARS COV-2 wskazywały również na jego naturalną genezę. 
Według tej narracji, częściowo pokrywającej się z badaniami naukowymi, pa-
togen ma pochodzenie odzwierzęce, czyli przeniósł się z przedstawicieli fauny 
na ludzi. Najczęściej wskazywanymi gatunkami według tej teorii były nietope-
rze i łuskowce, natomiast miejscem, gdzie miało dojść do przeskoku wirusa 
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ze zwierzęcia na człowieka, był tzw. mokry targ1 w Wuhan [Krawczyk-Wa-
silewska, 2020, s. 161]. Na poparcie tej wersji przytaczano fakt odnotowania  
w tym mieście  pierwszych przypadków choroby COVID-19. Kolejnym argu-
mentem była obecność wspomnianego targu, na którym handlowano żywymi 
zwierzętami, także gatunkami chronionymi, z których przyrządzano lokalne 
potrawy, a sprzedawcy mieli nie stosować się do przepisów sanitarnych. Dlate-
go na początku pandemii popularna była narracja o zupie z nietoperza jako na-
turalnej przyczynie epidemii [Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 172, Witkowski, 
2020]. 

Teorie Antycovidowe

Narracje, kwestionujące prawdziwość pandemii oraz skalę zagrożenia 
ze strony wirusa SARS COV-2, pojawiały się wraz z rozprzestrzenianiem się 
patogenu, a nasiliły się tuż po stopniowym znoszeniu ograniczeń w ramach 
pierwszego lockdownu, wprowadzonego w większości państw świata. Osoby 
negujące pandemię, zwane potocznie antycovidowcami lub koronasceptykami, 
najczęściej głoszą dwie teorie, które można uznać za denialistyczne, czyli Plan-
demię i Fałszywą pandemię. Pierwsza z nich, jak nazwa wskazuje, zakłada, że 
obecna epidemia jest wynikiem celowego działania, elementem jakiegoś planu, 
którego realizacja miałaby ułatwić osiągnięcie przez jego twórcę zamierzonych 
celów, ukrywanych przed opinią publiczną. Teoria Plandemii całkowicie wy-
klucza przypadek lub naturalne powstanie wirusa SARS COV-2. Jako odpo-
wiedzialnych lub współodpowiedzialnych za wybuch pandemii wymieniano 
Chiny, USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Japonię, Izrael, Henry’ego Kissingera, 
rodziny Rothschildów i Rockefellerów oraz miliarderów George’a Sorosa i Bil-
la Gatesa [Krótki przewodnik…, 2021, Mierzyńska, 2020a, Trzeciak, 2020]. 
Twórcę i byłego prezesa Microsoftu najczęściej oskarża się o zaplanowanie 
pandemii, ponieważ kilkukrotnie w trakcie wystąpień publicznych mówił  
o globalnej epidemii jako bardzo prawdopodobnym zagrożeniu dla ludzkości, 
co zostało uznane za początek przygotowań Plandemii. Rzekomo Bill Gates 
miał ją wywołać z pobudek finansowych oraz chęci doprowadzenia do maso-
wych szczepień, których prawdziwym celem byłoby przymusowe zaaplikowanie 
ludziom chipów, ukrytych w szczepionkach. Urządzenia i preparaty rzekomo 

1  „Nazwa mokry targ odnosi się do dalekowschodnich azjatyckich targowisk sprzedających 
głównie świeże ryby, ale też mięso i produkty spożywcze trzymane w lodzie lub polewane wodą. 
Na niektórych targowiskach handluje się również żywymi (hodowlanymi i dzikimi) zwierzętami, 
często zabijanymi na miejscu i trzymanymi w antysanitarnych klatkach” [cyt. za Krawczyk-Wa-
silewska, 2020, s. 161]
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miały zostać opracowane na zlecenie przez byłego prezesa Microsoftu [Bodzio-
ny, 2020]. Domniemanym celem Plandemii ma być depopulacja [Krawczyk- 
Wasilewska, 2020, s. 157, Stolarczyk, 2021], czyli ograniczenie liczby ludno-
ści, w tym przypadku za pomocą wirusa lub szczepionek, a także postępujące 
odbieranie praw obywatelskich i zmiany polityczne, zmierzające do powstania 
nowego porządku [Krawczyk i Mikulski, 2020, s. 15-16]. Zwolennicy drugiej 
teorii antycovidowej, czyli Fałszywej pandemii, są uznawani za bardziej rady-
kalnych niż wyznawcy Plandemii, ponieważ zakładają, że wirus SARS COV-2 
i choroba COVID-19, którą wywołuje, nie istnieją [Wróblewski, 2020, s. 26]. 
Natomiast nowa, otaczająca nas, pandemiczna rzeczywistość jest wynikiem 
spisku elit i mediów [Krawczyk i Mikulski, 2020, s. 14]. Celem tego ukła-
du jest manipulowanie opinią publiczną, aby uwierzyła w nieistniejący wirus,  
a w międzyczasie obywatelom zostaną odebrane ich prawa [Mierzyńska, 2020a, 
Pankowski i Dzięgielewski, 2020, s. 14]. Niektórzy antycovidowcy uważają, 
że wirus SARS COV-2 istnieje, jednakże bagatelizują skalę zagrożenia z jego 
strony lub utożsamiają go z jedną z odmian grypy. Swoje tezy podpierają 
twierdzeniami o opustoszałych szpitalach, pacjentach, którzy są fałszywie dia-
gnozowani na COVID-19, pozorantach, przebywających w placówkach me-
dycznych itp. [Kalinowski, 2020, s. 51, Krótki przewodnik…, 2021]. 

Teorie dotyczące restrykcji

W większości państw, w których wykryto przypadki wirusa SARS 
COV-2, władze lokalne i centralne zaczęły wprowadzać obostrzenia sani-
tarne. Nakazano ograniczyć kontakty między ludźmi, a także zakrywać nos  
i usta, utrzymywać dystans społeczny [odległość 1-2 metry od innej osoby  
w przestrzeni publicznej] oraz często dezynfekować ręce [Kalinowski, 2020,  
s. 52, Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 163]. Wraz z rosnącą liczbą zarażo-
nych władze podejmowały decyzje o zamykaniu granic, zakazie zgroma-
dzeń, ograniczeniu pasażerskich połączeń lotniczych oraz zamknięciu ca-
łych sektorów gospodarki, z wyjątkiem sklepów oferujących tzw. produkty 
pierwszej potrzeby. W niektórych państwach zdecydowano się nawet wpro-
wadzić godzinę policyjną oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez 
ważnego powodu [np. dopuszczalne wyjątki to m.in. konieczność udania 
się do pracy, lekarza lub niezbędne zakupy] [Krawczyk-Wasilewska, 2020, 
s. 165]. Pod względem wprowadzania ograniczeń państwa działały na róż-
ne sposoby. Część wprowadzała je w niewielkim zakresie, a inne stosowa-
ły bardziej restrykcyjną politykę. Zakres czasowy obowiązywania obostrzeń  
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w poszczególnych krajach również nie był jednakowy. Pandemiczne ogranicze-
nia budziły wątpliwości2 nie tylko antycovidowców, jednakże to oni stworzyli 
wokół nich fałszywe narracje. Ze wszystkich restrykcji najwięcej teorii spisko-
wych narosło wokół obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. 
Służące do tego maseczki, najczęściej chirurgiczne, zostały uznane przez covi-
dosceptyków za symbol opresji władzy, a ich użycie miało negatywnie wpły-
wać na organizm człowieka [Krawczyk i Mikulski, 2020, s. 15, Mierzyńska, 
2020d]. Według różnych narracji noszenie masek miało powodować niedotle-
nienie, zapalenie płuc, grzybicę, zakażenie gronkowcem, a przede wszystkim 
w ogóle nie zapewniało ochrony przed SARS COV-2 [Krótki przewodnik…, 
2021, Sieczkowska, 2020]. Pomimo wielu teorii spiskowych obowiązek za-
słaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej nie został zniesiony. Ogranicze-
nia w przemieszczaniu się również stały się bazą dla teorii spiskowych. Szcze-
gólnie w momencie wprowadzenia pierwszego lockdownu pojawiały się fake 
newsy o miastach3 lub regionach kraju, które miałyby zostać przekształcone  
w odizolowane strefy, nadzorowane przez wojsko. Stworzenie takich kordo-
nów sanitarnych skutkowałoby ograniczeniem możliwości przemieszczania się 
oraz zamknięciem sklepów [Krótki przewodnik…, 2021, Mierzyńska, 2020c]. 
Inna wersja tego fake newsa zakładała wprowadzenie stanu wyjątkowego w ca-
łym kraju [Mierzyńska, 2020b]. Jako powód pozostania w domach podawano 
również działania sił zbrojnych, polegające na przeprowadzeniu dezynfekcji 
wybranego obszaru4 lub całego terytorium państwa, poprzez wykorzystanie 
wojskowych śmigłowców, które miałyby w trakcie lotu rozpylać środki odka-
żające [Krótki przewodnik…, 2021]. Z kolei rzekomą przyczyną wprowadzenia 
zakazu wstępu do lasów było przesadzenie drzew i umieszczenie na ich miej-
scach przypominających je anten 5G [Krótki przewodnik…, 2021]. Antyco-
vidowcy powoływali się na przykład Szwecji jako wzór do naśladowania. Na 
początku pandemii SARS COV-2 w Europie to właśnie Szwecja była krajem 
który de facto nie wprowadził żadnych obostrzeń, z wyjątkiem zaleceń dla oby-
wateli, by zachowywali się odpowiedzialnie. Szczególnie dotyczyło to osób mło-
dych i starszych, szczególnie podatnych na zarażenie. Działania szwedzkiego 

2  W przypadku Polski za kontrowersyjne opinia publiczna uznała zakaz wstępu do lasów oraz 
tzw. godziny dla seniorów [Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 165]
3  Najczęściej wymieniano Warszawę i Poznań
4  Jako obszar, który miał zostać poddany dezynfekcji z powietrza wskazywano Województwo 
Śląskie [Krótki przewodnik po fake newsach o koronawirusie…, 2021]
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rządu były oparte na teorii odporności zbiorowej5, jednakże nie przynosiły 
one zamierzonych efektów i spowodowały stopniowe wprowadzanie ogra-
niczeń sanitarnych [Jędrysik, 2020, Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 166]. 
Oprócz Szwecji także kilka państw bagatelizowało zagrożenie, by z czasem 
wprowadzić ograniczone restrykcje, czego przykładem są Białoruś i Brazylia 
[Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 166, Szczerek, 2020]. Pomimo klęski działań, 
podjętych przez władze wyżej wymienionych państw, dla antycovidowców 
wprowadzanie lockdownu było działaniem pozbawionym sensu, a w Internecie  
rozpowszechniali narrację o Szwecji wolnej od ograniczeń, która dzięki tej tak-
tyce wygrywa z wirusem.

Teorie medyczne

Ta kategoria dotyczy wszystkich koncepcji, mających związek z aspek-
tami medycznymi obecnej pandemii, przede wszystkim kwestii szczepionek 
przeciwko SARS COV-2, testów na jego obecność oraz alternatywnych metod 
leczenia. Niemal przez cały 2020 rok trwały badania, mające na celu stworze-
nie preparatów, którymi można byłoby wyleczyć COVID-19 lub zabezpie-
czyć ludzi przed zarażeniem patogenem, wywołującym tę chorobę [Krawczyk 

– Wasilewska, 2020, s. 166]. W listopadzie 2020 roku konsorcjum amery-
kańsko - niemieckie Pfizer -BioNTech poinformowało o stworzeniu pierw-
szej skutecznej szczepionki na SARS COV-2 [Jabłonowski, 2020b]. Obecnie  
w Polsce i na terenie Unii Europejskiej dopuszczono do użycia preparaty 
wspomnianego konsorcjum, amerykańskiej korporacji Moderna oraz brytyj-
sko - szwedzkiej firmy AstraZeneca, opracowanej przy wsparciu Uniwersytetu 
Oksfordzkiego. Szczepionki zostały zaprezentowane pod koniec 2020 roku, 
a następnie przeszły proces dopuszczenia do obrotu, jednakże od początku 
pandemii SARS COV-2 pojawiły się teorie na temat ich szkodliwości, naj-
częściej rozpowszechniane przez przedstawicieli ruchu anti – vax6 [Jabłonow-
ski, 2020b, Mokrzanowska, 2021]. Ich nowe teorie koncentrowały się wokół 
ukrywanych przed ogółem społeczeństwem preparatami, które miałyby zo-
stać potajemnie udostępnione przedstawicielom elit, wątpliwości dotyczących 
nadzwyczajnie szybkich prac nad szczepionkami oraz nieprawidłowości, po-
pełnionych w procesie badawczym i testach klinicznych oraz bagatelizowanie 

5  Zakłada, że w przypadku epidemii nie należy podejmować działań ograniczających rozprze-
strzenianie się patogenu, tylko pozwolić, by jak najwięcej ludzi miało z nim kontakt, ponieważ 
ich organizmy samodzielnie uodpornią się na wirus. Krytykowana przez większość naukowców 
za nieuwzględnianie wysokiej liczby ofiar takich działań (przyp. Autora).
6  Inne określenie ruchu antyszczepionkowego [Mokrzanowska, 2021]



375

WPŁYW TEORII SPISKOWYCH NA POSTAWY SPOŁECZNE ...

przez firmy farmaceutyczne informacji o skutkach ubocznych [Jabłonowski, 
2020b, Krótki przewodnik…, 2021, Stolarczyk, 2021]. Antyszczepionkowcy 
zarzucają nowym preparatom wykorzystanie ich w planie depopulacji, a tak-
że modyfikowanie ludzkiego DNA, rzekomą zawartość samego wirusa SARS 
COV-2, abortowanych ludzkich płodów oraz mikrochipów, wykorzystują-
cych technologię 5G [Jabłonowski, 2020b, Krótki przewodnik…, 2021, Sto-
larczyk, 2021]. Antyszczepionkowcy propagują również pogląd o rzekomym 
przymusie szczepień, w myśl którego wszyscy ludzie mają być obowiązkowo 
zaszczepieni niesprawdzonymi preparatami na SARS COV-2, a osoby, które 
tego nie zrobią, miałyby być z tego powodu szykanowane, a nawet jawnie dys-
kryminowane [Jabłonowski, 2020b, Mierzyńska, 2020a]. Wraz z rozwojem 
pandemii SARS COV-2 opracowano testy, służące do wykrywania jego obec-
ności w organizmie pacjenta. Zgodnie z zaleceniami WHO państwa zaczęły 
badać obywateli, czy nie są zarażeni, aczkolwiek każde stosowało inne kryte-
ria, konieczne do poddania się badaniu. Obecnie w użyciu znajdują się testy 
molekularne, bazujące na analizie materiału pobranego z dróg oddechowych, 
głównie z nosa, serologiczne i antygenowe, potocznie zwane szybkimi testami, 
które pozwalają wykryć przeciwciała i pozostałości genetyczne SARS COV-2 
w organizmie pacjenta [Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 161, Test antygeno-
wy, 2021]. Testy na obecność koronawirusa z czasem stały się standardem 
w pandemii, jednak również wokół nich powstało sporo teorii spiskowych. 
Najczęściej kwestionowały one ich skuteczność, poprzez tezy o otrzymywaniu 
fałszywie dodatnich wyników [Krótki przewodnik…, 2021] oraz możliwym 
zagrożeniu zdrowia i życia pacjentów. Ta wersja dotyczyła patyczków wyma-
zowych, służących do pobierania materiału z nosa, które rzekomo miały uszka-
dzać barierę krew-mózg [Krótki przewodnik…, 2021, Sieczkowska, 2020].  
W okresie pandemii, szczególnie w jej początkowej fazie, popularne były róż-
ne teorie, dotyczące alternatywnych terapii na COVID-19. Ich skuteczność 
nie została potwierdzona badaniami naukowymi, jednakże rozpowszechnianie  
w mediach społecznościowych przez wyznawców różnych teorii, wraz z pro-
blemami publicznej służby zdrowia w wielu państwach, spowodowało, że nar-
racje o cudownych lekach na koronawirusa zyskiwały na popularności. Jako 
remedium na nową chorobę najczęściej wskazywano wodę z sokiem z cytryny, 
alkohol, w szczególności wysokoprocentowy, wybielacz itp. [Krótki przewod-
nik…, 2021]. Na popularność teorii o cudownych lekach dodatkowo wpływał 
fakt, że wygłaszały je osoby publiczne, np. ówczesny prezydent USA Donald 
Trump publicznie mówił o dożylnym zaaplikowaniu środków dezynfekują-
cych i naświetlaniu lampami UV jako terapii na COVID-19 albo prezydent 
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Białorusi Aleksander Łukaszenka, który stwierdził, że wystarczy pić wódkę, 
korzystać z sauny i pracować na polu, aby się uodpornić na SARS COV-2 
[Łukaszenka ma…, 2020, Szczerek, 2020].

Teorie dotyczące sieci 5G

Prace nad rozwojem sieci mobilnej piątej generacji, rozpoczęły się na 
długo przed pandemią, jednakże proces jej wdrażania przypadł na okres obec-
nej epidemii. Wraz z nową technologią zaczęły pojawiać się teorie spisko-
we, jednakże na początku miały charakter marginalny. Dopiero pandemia  
SARS COV-2 sprawiła, że teorie na temat sieci 5G zyskały na popularności. 
Najczęściej spotykane narracje utożsamiały sieć komórkową z objawami cho-
roby COVID-19 i wskazywały ją jako źródło choroby, którą miało wywoły-
wać silne, przekraczające dopuszczalne normy promieniowanie, emitowane 
przez anteny i stacje przekaźnikowe, obsługujące nową technologię. Z kolei 
w innej wersji zakładano, że wirus SARS COV-2 jest rozpylany w powietrzu 
przez aparaturę, wykorzystywaną w sieci 5G. Z nową technologią wiązano 
nawet szczepionki, które rzekomo miały zawierać również mikrochipy, opra-
cowane przez Billa Gatesa, które miałyby zostać użyte do inwigilacji obywateli 
lub zabijania ich, a do działania wykorzystywałyby sieć 5G. Strach przed tech-
nologią łączności bezprzewodowej skutkował serią protestów w całym kraju 
[Bednarek, 2020], a nawet uchwałą Rady Miejskiej w Kraśniku, na mocy któ-
rej zakazano jej używania na terenie miasta i gminy [Bednarek, 2020]. Po-
stawa radnych poskutkowała zainteresowaniem mediów, krytykujących ich 
oraz falą prześmiewczych memów w Internecie, po których uchwała została 
uchylona i Kraśnik stracił status miasta wolnego od 5G [Gajewski, 2020]. 

Teorie dotyczące przemian 

W okresie pandemii SARS COV-2, pojawiły się również narracje,  
w myśl których skutkiem epidemii oraz restrykcji będą głębokie zmiany spo-
łeczno – polityczne. Pierwszą była znana już od wielu lat teoria o Nowym 
Porządku Świata [New World Order, NWO]. Jest ona uważana za jedną  
z najpopularniejszych i najstarszych spośród narracji konspiracyjnych. Jej 
powstanie datuje się na XVIII wiek, czyli okres pojawienia się pierwszych 
lóż masońskich i Rewolucji Francuskiej, jednak dopiero w latach 50-60  
XX wieku zaczęła zyskiwać rozgłos. Wpływ na to miały dwie wojny światowe 
oraz wywołane nimi gwałtowne zmiany [Hsu, 2013, Jabłonowski, 2020a]. 
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Teorie o Nowym Porządku Świata spopularyzowały środowiska liberta-
riańskie w Stanach Zjednoczonych, które dopatrywały się w postępujących 
przemianach społecznych, technologicznych i politycznych, głównie powsta-
niu organizacji ponadnarodowych, takich jak ONZ, działań spiskujących 
socjalistów, dążących do stworzenia rządu światowego, faktycznie będącego 
komunistyczną dyktaturą [Jabłonowski, 2020a]. Według wyznawców teorii  
o NWO, jego wprowadzenie ma skutkować zlikwidowaniem granic państw 
i narodów oraz wprowadzeniem jednolitej, globalnej władzy, waluty, armii, 
kultury itp. [King, 2010, s. 84-85, 88]. Sprawowanie rządów będzie mia-
ło charakter autorytarny, obywatele podlegaliby permanentnej inwigilacji,  
a opornych miałyby spotkać prześladowania. Najczęściej wymienianym ce-
lem wprowadzenia NWO ma być depopulacja ludzkości, motywowana 
ograniczonymi zasobami naturalnymi, groźbą przeludnienia oraz potencjal-
nego buntu, a do jej przeprowadzenia miałyby zostać wykorzystane szcze-
pionki, zatruta żywność, skażenie środowiska chemikaliami itp. [King, 2010,  
s. 84-88]. Teoria spiskowa o Nowym Porządku Świata zyskała nowy wymiar  
w okresie pandemii wirusa SARS COV-2. Wyznawcy teorii spiskowych uwa-
żają, że sama pandemia, szczepionki na COVID-19, skutki, jakie odciśnie ona 
na funkcjonowaniu państw spowodują wspomnianą depopulację oraz wpro-
wadzenie rządów globalistów [Jabłonowski, 2020a, Szczerek, 2020]. Druga 
teoria, dotycząca przemian, nosi miano Wielkiego Resetu. Według Auto-
ra niniejszej pracy, ma ona wiele wspólnego z omówioną wcześniej narracją  
o NWO, jednakże została ona uaktualniona i dopasowana w większym stop-
niu do nowej rzeczywistości. W Polsce spopularyzowali ją Cezary Głuch, blo-
ger znany jako Trader21 oraz media internetowe, związane ze skrajną prawicą. 
Teoria Wielkiego Resetu zakłada, że kryzys gospodarczy, wywołany pandemią 
SARS COV-2, jest okazją, którą sektor finansowy, organizacje międzynaro-
dowe, np. ONZ oraz liberalni i lewicowi przedstawiciele szeroko rozumia-
nych elit chcą wykorzystać w celu wprowadzenia korzystnych dla siebie zmian  
w globalnej gospodarce [Jabłonowski, 2020b, Wierciszewski, 2020]. Według 
zwolenników tej teorii za działania, które można uznać za pierwszy etap wdra-
żania Wielkiego Resetu, można uznać obniżanie przez banki centralne stóp 
procentowych, zwiększanie poziomu długu publicznego oraz pakiety pomoco-
we, wprowadzane w celu wsparcia gospodarek, dotkniętych kryzysem [Wier-
ciszewski, 2020]. Skutki zrealizowania Wielkiego Resetu w większości pokry-
wają się z NWO, jednak dodano do tego kilka kwestii, związanych głównie 
z popularnymi koncepcjami ekonomicznymi i politycznymi, promowanymi 
przez środowiska lewicowe i proekologiczne [Agenda 21…, 2021]. Rzekomo 
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mają to być wprowadzenie zakazu posiadania samochodów, domów, zwierząt 
domowych i gospodarskich oraz wszelkiej własności prywatnej, likwidacja 
małych i średnich przedsiębiorstw, delegalizacja paliw kopalnych i natural-
nych leków, radykalne ograniczenie lotów samolotów pasażerskich, wycofanie 
fizycznych pieniędzy na rzecz transakcji bezgotówkowych, wprowadzenie do-
chodu gwarantowanego i systemu kredytu społecznego [social credit system], 
nakaz zamieszkania w wyznaczonych strefach [Agenda 21…, 2021, Zywar, 
2020]. Wspólnym mianownikiem dla Nowego Porządku Świata i Wielkiego 
Resetu ma być stworzenie zglobalizowanego świata, w którym władza została 
przeniesiona na szczebel ponadnarodowy. Gospodarka opierałaby się na mi-
liarderach, korporacjach oraz firmach państwowych, a ekonomia przypomi-
nałaby XIX-wieczny model dzikiego kapitalizmu. Technologia ma rozwijać 
się w sposób niekontrolowany i radykalnie ingerować w prywatność i prawa 
obywatelskie. W tym świecie człowiek miałby znajdować się pod całkowitą 
kontrolą duopolu państwowo-korporacyjnego. 

Teoria QAnon

W niniejszej pracy warto odnotować również istnienie teorii spiskowej, 
która powstała kilka lat przed pandemią SARS COV-2, jednakże dzięki niej 
zyskała jeszcze większą popularność. Mowa o QAnon. Jej początek datuje 
się na październik 2017 roku, kiedy to na portalu 4chan pojawiły się posty, 
publikowane przez użytkownika o nicku Q [Łuniewski, 2021, Wójcik, 2021, 
Zalewski, 2020, s. 54]. Wynikało z nich, że Stany Zjednoczone, znajdują się 
pod okupacją globalnego spisku, zwanego Deep State, którego celem jest za-
władnięcie światem i stworzenie czegoś na kształt NWO. W swoich postach 
Q akcentował zdeprawowany charakter członków spisku, do którego mają 
należeć np. Hillary i Bill Clinton oraz George Soros, którzy rzekomo mają 
być pedofilami i satanistami [Wójcik, 2021, Zalewski, 2020, s. 54]. Walkę  
z nimi miałby toczyć ówczesny prezydent USA Donald Trump, przy wspar-
ciu armii amerykańskiej, chcąc wyzwolić kraj i ukarać zdeprawowanych glo-
balistów [Wójcik, 2021, Zalewski, 2020, s. 54-55]. Od momentu publikacji 
pierwszych postów na 4chanie, popularność teorii QAnon sukcesywnie rosła, 
a jej wyznawcy zaczęli pojawiać się w przestrzeni publicznej i popierać Do-
nalda Trumpa. On sam wielokrotnie odnosił się do rewelacji publikowanych 
przez Q i nieformalnie je akceptował [Beuth, 2020, s. 21,23, Wójcik, 2021, 
Zalewski, 2020, s. 55]. Pandemia SARS COV-2 paradoksalnie spowodowa-
ła dalszy wzrost popularności teorii QAnon [Wójcik, 2021]. Jej wyznawcy 
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twierdzili, że została ona zaplanowana przez Partię Demokratyczną, wspo-
mniane Deep State oraz koncerny farmaceutyczne, które dążą do wywołania 
kryzysu gospodarczego w USA, zarobienia na nim oraz przegranej Donalda 
Trumpa w wyborach prezydenckich w listopadzie 2020 roku i nie uzyskaniu 
przez niego reelekcji [Zalewski, 2020, s. 55]. Pojawiła się również niszowa nar-
racja, według której za Plandemię odpowiadają zwolennicy Donalda Trumpa, 
którzy chcieli wywołać chaos i dzięki temu umożliwić prezydentowi rozbicie 
globalnego spisku [Zalewski, 2020, s. 55]. Wydarzenia, które miały miejsce  
w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku, czyli pandemia SARS COV-2, wpro-
wadzane obostrzenia sanitarne, antyrasistowskie protesty oraz kampania wy-
borcza i wygrana Joe Bidena z Partii Demokratycznej spowodowały większą 
popularność teorii QAnon oraz dalszą radykalizację jej wyznawców. Jej kulmi-
nacyjnym momentem był szturm na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku, kiedy to 
zwolennicy Donalda Trumpa, w większości wyznawcy teorii QAnon, wdarli 
się do amerykańskiego parlamentu, aby uniemożliwić formalne potwierdzenie 
wyników wyborów prezydenckich z 3 listopada 2020 roku. W wyniku starć 
zwolenników Trumpa ze służbami porządkowymi 5 osób zginęło, a ponad 50 
odniosło obrażenia [Mokrzanowska, 2021, Piorun, 2021, Wójcik, 2021]. Po 
wydarzeniach z Waszyngtonu okazało się, że pomimo działań służb tj. aresz-
towań uczestników ataku na Kapitol oraz infiltracji najbardziej radykalnych 
grup [Piorun, 2021], a także blokowania nienawistnych treści na platformach 
społecznościowych oraz medialnej krytyki, powstało coś, czego nikt się nie 
spodziewał. Radykalny ruch społeczny oparty na teoriach spiskowych.

Skutki popularności teorii spiskowych

Wbrew pozorom ich obecność w przestrzeni medialnej nie jest nieszkodli-
wym zjawiskiem. Fakt, że znaczna część społeczeństwa akceptuje tezy w nich 
zawarte, ma realne przełożenie na konkretne zachowania. Ich skutki nato-
miast wpływają na różne sfery funkcjonowania państwa [Mierzyńska, 2020d]. 
Można je podzielić na zdrowotne, społeczne i polityczne. W sferze medycznej 
popularność teorii spiskowych ma najbardziej dotkliwe konsekwencje, szcze-
gólnie w okresie pandemii. Ludzie, którzy je akceptują, nie stosują się do re-
strykcji sanitarnych, np. nie zakrywają maseczkami nosa i ust, ignorują zakaz 
zgromadzeń oraz prowadzą działalność gospodarczą w taki sposób, aby obcho-
dzić przepisy sanitarne [Mierzyńska, 2020d]. Odnotowano również przykłady 
wyzwań [challenges], które rzucali sobie antycovidowcy. Polegały one m. in. 
na wejściu do sklepu , gdzie obowiązuje nakaz użycia maseczki, bez zasłoniętej 



380

ADAM  JANKOWIAK

twarzy, zrobieniu zakupów, zapłaceniu za nie i opuszczeniu obiektu, zanim 
obsługa zatrzyma taką osobę i wezwie policję, by wystawiła mandat [Mierzyń-
ska, 2020d]. Popularność teorii spiskowych wpływa również na nieufność wo-
bec szczepionek [Stolarczyk, 2021]. W sytuacji, w której udało się opracować  
i wdrożyć do produkcji preparat na COVID-19, okazuje się, że największym 
wyzwaniem jest przekonanie ludzi, by go przyjęli [Bodziony, 2020]. Według 
badań Światowego Forum Ekonomicznego [World Economic Forum] oraz 
YouGov-Cambridge Globalism Project prawie połowa Polaków jest przeciw-
na zaszczepieniu się na SARS COV-2. Jest to jeden z najwyższych wyników 
w Europie i na świecie [Bodziony, 2020, Mokrzanowska, 2021, Stefanicki, 
2020]. Pomimo rozpoczęcia akcji szczepień na COVID-19 w całej Unii Eu-
ropejskiej, zjawisko braku zaufania do szczepionek jest faktem i w połączeniu  
z ograniczonymi dostawami preparatów może znacząco opóźnić skalę szcze-
pień. Skutkiem teorii spiskowych, dotyczącym sfery społecznej, jest przede 
wszystkim poszukiwanie kozła ofiarnego, kogoś, kto jest winny zaistniałej 
sytuacji [Mokrzanowska, 2021]. Na początku pandemii w wielu państwach 
zaobserwowano wzrost niechęci wobec Azjatów, których utożsamiano  
z Chińczykami, według wyznawców teorii spiskowych uznanych za odpowie-
dzialnych za pandemię [Kalinowski, 2020, s. 52]. Narracje o broni biologicz-
nej z Państwa Środka oraz zupie z nietoperza i innych rzekomych specjałach, 
jadanych przez Chińczyków [Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 172], spowo-
dowały wzrost nastrojów rasistowskich, a nawet fizyczne ataki. Za winnych 
zostali również uznani imigranci, Żydzi, mniejszości seksualne oraz personel 
medyczny [Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 174]. Przedstawiciele tych grup 
doświadczali zarówno internetowego hejtu, jak i szykan w realnym świecie. 
Szczególnie zaskakująca była zmiana postawy wobec przedstawicieli zawodów 
medycznych. Na początku pandemii w Polsce i w wielu państwach byli oni 
traktowani jak bohaterowie, a ludzie starali się okazać im swoją wdzięczność, 
poprzez akcje oklaskiwania medyków z balkonów, dostarczanie darmowych 
posiłków i zaopatrzenia do szpitali [Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 174].  
Z czasem uznanie zamieniło się w nienawiść, wyrażaną głownie w Internecie 
oraz stygmatyzację, której przejawami były traktowanie medyków jak per-
sony non grata w sklepach, wyrzucanie z mieszkań, niszczenie samochodów 
[Krawczyk-Wasilewska, 2020, s. 174, Mierzyńska, 2020d]. Niewykluczone, 
że wpływ na zmianę postaw społecznych miały teorie spiskowe, według któ-
rych medycy biorą udział w Plandemii oraz czerpią z tego profity [Mierzyńska, 
2020d]. Brak zaufania oraz przejawy nienawiści do medyków oraz wyklu-
czanie wybranych grup społecznych nie tylko przekładają się na problemy  
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w ograniczaniu skali pandemii, ale również na wzrost radykalnych postaw  
i pogłębienie podziałów w już spolaryzowanym społeczeństwie. Teorie spisko-
we wpływają również na sferę polityczną. Rosnąca liczba zwolenników sprawia, 
że zaczynają być postrzegani jako znaczący elektorat, którego postawa może 
zdecydować o wynikach wyborów. Przełoży się to na działania partii politycz-
nych, które będą dążyły do zagospodarowania takiego elektoratu. Pierwsze 
przykłady politycznego oddziaływania teorii spiskowych już można zauwa-
żyć. W Polsce partią, która jest uznawana za polityczną reprezentację takich 
środowisk, jest Konfederacja, która od początku swojego istnienia wykorzy-
stuje narracje spiskowe w polityce [Bodziony, 2020]. Na początku straszyła 
tzw. Ustawą 447, imigrantami i LGBT+, a później zmieniła narrację na ko-
ronasceptyczną, negując istnienie pandemii i wprowadzane restrykcje. Dzięki 
temu Konfederacja politycznie zagospodarowała spiskowy elektorat, co przeło-
żyło się na liczbę jej zwolenników. Rosnąca popularność tej partii na fali teorii 
konspiracyjnych jest zjawiskiem wartym obserwacji, ponieważ wskazuje ono 
niepokojący trend powstawania ruchów społecznych, skupionych wokół teorii 
spiskowych. Działalność partii politycznych, bazujących na teoriach spisko-
wych, była do niedawna postrzegana jako nieszkodliwy, populistyczny folklor. 
Jednak co w sytuacji, gdy ludzie o takich poglądach będą pełnić funkcje pu-
bliczne. Pandemia wirusa SARS COV-2 pokazała, że taki scenariusz nie jest 
niemożliwy, a dodatkowo jest niebezpieczny. Przykładem mogą być działania 
Donalda Trumpa w USA na początku epidemii oraz prezydenta Brazylii Ja-
ira Bolsonaro [Szczerek, 2020]. Bagatelizowali oni skalę zagrożenia, twierdząc, 
że wirus nie istnieje albo jest szkodliwy na poziomie grypy. Odwlekali wpro-
wadzenie restrykcji sanitarnych, co przełożyło się na wysoką pozycję Stanów 
Zjednoczonych i Brazylii na liście państw z największą liczbą ofiar COVID-19. 
Niestety, nawet zachorowanie Trumpa i Bolsonaro na COVID-19 de facto 
nie zmieniło ich postawy. Teorie spiskowe prowadzą również do radykalizacji 
nastrojów społecznych. Przykładem może być działalność ruchu anty-5G, któ-
rego członkowie, wierzący w teorie spiskowe, dokonali serii podpaleń masztów 
i stacji przekaźnikowych w całej Europie, najwięcej w Wielkiej Brytanii [Szcze-
rek, 2020]. Pandemia SARS COV-2 ukazała poważne zagrożenie – terroryzm 
motywowany teoriami spiskowymi, który bardzo ciężko będzie zwalczać, po-
nieważ celem ataku może być dosłownie wszystko. Dopóki wyznawcy teorii 
o sieci 5G nie podpalali stacji przekaźnikowych, niemal nikt nie zastanawiał 
się nad zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej. Obecnie należy 
wypracować model przeciwdziałania zagrożeniom tego typu. 
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Podsumowując, wpływ teorii spiskowych na postawy społeczne jest 
niezaprzeczalny, a obecna pandemia SARS COV-2 tylko go spotęgowała. 
Przedostały się do mainstreamu i nadały ton debacie publicznej, dotyczącej. 
zwalczania pandemii, co przełożyło się na brak akceptacji wobec wprowa-
dzanych obostrzeń oraz akcji szczepień. Konsekwencje wiary w teorie spisko-
we są poważne i mają daleko idące skutki. Przede wszystkim przez łamanie 
obostrzeń sanitarnych pandemia potrwa dłużej, a liczba ofiar SARS COV-
2 będzie jeszcze wyższa. Według Autora najpoważniejszym skutkiem jest 
wytworzenie przez te środowiska zorganizowanych struktur, a nawet uzyskanie 
reprezentacji politycznej. Fakt, że zostały uznane za ważny elektorat, oznacza, 
że partie polityczne będą musiały dostosować swoją ofertę do ich postulatów 
albo powstaną nowe ruchy społeczne i nowe partie, które zagospodarują ten 
elektorat. Wtedy ryzyko przejęcia władzy przez partię foliarzy będzie bardzo 
wysokie. Jako społeczeństwo powinniśmy wypracować strategię postępowania 
wobec zwolenników teorii spiskowych i jednocześnie ograniczać zasięg 
szczególnie niebezpiecznych narracji w przestrzeni publicznej. W przeciwnym 
razie czekają nas rządy foliarzy, przy których dotychczas krytykowani populi-
ści mogą okazać się umiarkowanymi politykami. 
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Lockdown as a path to reunion 
with (your own true) nature 

through loneliness filled 
with self-exploration

The definition of lockdown

Lockdown is defined in Cambridge Dictionary (n. d.) as:

an emergency situation in which people are not allowed to freely en-
ter, leave, or move around in a building or area because of danger:

Police imposed a lockdown in the building until the shooter could 
be stopped.

The entire city was in lockdown.1

The meaning above is the first definition that could be found  
in the dictionary. There is also the second element of semantic content: 

a period of time in which people are not allowed to leave their ho-
mes or travel freely, because of a dangerous disease:

It’s important for parents to find ways to keep kids active during 
lockdown.

1  Cambridge dictionary, n.d. 
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We’ve had weeks and weeks of lockdown with this pandemic,  
so it’s normal to feel anxious.

The prime minister placed the UK on lockdown with drastic new measu-
res to fight the coronavirus outbreak.2

In the above dictionary entry, lockdown is described as a situation, which 
is also emergency. This kind of lockdown is a result of quick decision making 
process. It denotes the activity, which is happening here and now. 

The second definitional aspect of lockdown is time-related. In this expla-
nation the term “disease” is also used, which is not mentioned in the first one. 
Thus, the concept of time and disease are linked with each other. It may be 
said that it is not without metaphorical meaning: time, being the cause of 
aging, may be labeled as a “disease” of human life. 

The term “lockdown” may be also defined in the following way:

A lockdown can be defined as an emergency protocol implemented by 
the authorities that prevents people from leaving a given area. A full 
lockdown will mean that the people in the given area must stay where 
they are and must not exit or enter a building or given area.

A preventive lockdown is a preemptive plan effected to address an 
unusual situation or weakness in a system to forestall any danger to 
people, organization or system. The nature of the lockdown protocol 
ordered at a given time will be based on the type of threat and will 
feature the required flexibility to handle the situation faced during the 
times.3

The above definition is presented in the context of law, business and 
policy. The two features of lockdown are conspicuous here:

- certain degree of ambiguity, reflected in the fragment stating that the 
essential features of lockdown are based on the kind of danger it is destined 
to prevent,

- limitation of personal freedom, which contributes to the next 
characteristics.

2  ibidem.
3  BI India Bureau, Business Insider , n.d.
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The last feature leads to isolation. Isolation is connected with loneliness:

Loneliness and social isolation are different but related concepts. Social 
isolation can lead to loneliness and loneliness can lead to social isola-
tion. Both may also occur at the same time.4

Loneliness is a fascinating phenomenon. That is why it is discussed here 
through its reflection in selected texts of culture. To find positive aspects of lo-
neliness is to find positive aspects of lockdown, which constitutes an objective 
of this presentation. 

The concept of ‘friendly loneliness’ reflected  
in the selected texts of culture 

Loneliness- definition, etymology 

The connotation spectrum that is attached to the word “loneliness” con-
sists of concepts negatively loaded. However, when viewed etymologically, 

“loneliness” is derived from “lone”, which means “having no companion, soli-
tary, apart from any other,”5 and is also related to the idiom “lone wolf” which 
means “a person who prefers to work, act, or live alone”6

Being lonely is not a negative state. It is an opportunity to know yourself 
better, to communicate with your innermost self, to regenerate. The real lone-
liness is when you are detached from your true self. 

Etymology of loneliness:

loneliness (n.)

1580s, “condition of being solitary,” from lonely + -ness. Meaning “feeling 
of being dejected from want of companionship or sympathy” is from 1814.7

lonely (adj.)

c. 1600, “solitary, lone; unfrequented,” from lone + -ly (1). Meaning “de-
jected for want of company” is from 1811. Lonely heart (n.) “a lonely-he-
arted person” is from 1922. Lonely hearted (adj.) is attested from 1820.8

4  Care Connect, Age UK (2018).
5  Online Etymology Dictionary.
6  ibidem.
7  Lonelinesz (n.d.) Online Etymology Dictionary.
8  Lonely (n.d.) Online Etymology Dictionary.
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lone (adj.)

late 14c., “having no companion, solitary, apart from any other,” shorte-
ning of alone (q.v.) by weakening of stress or else by misdivision of what is 
properly all one. Used attributively, while the full form is used in the predi-
cate. Compare live (adj.), from alive; colloquial ‘long for along. The Lone 
Star in reference to Texas is first recorded 1843, from its flag when it was 
a nation. Lone wolf in the figurative sense is 1901, American English.9

Loneliness in the selected texts of culture

The concept of loneliness as blessing and as opportunity is explored thro-
ugh the interpretation of the selected texts of culture: “To loneliness”[transla-
tion mine] by Adam Mickiewicz and “There is another Loneliness” by Emily 
Dickinson. The concept is explored through the interpretation of the two 
poems. The translations (from English to Polish of Dickinson’s poem and 
Polish to English of Mickiewicz poem) are mine. 

Loneliness in There is another Loneliness by Emily Dickinson 

The poem by Emily Dickinson10 that start with words: There is another 
Loneliness is quoted below:

I. 

There is another Loneliness

That many die without -

Not want of friend occasions it

Or circumstances of Lot

But nature, sometimes, sometimes thought

And whoso it befall

Is richer than could be revealed

By mortal numeral.11

Emily Dickinson

9  Lone (n.d.) Online Eymology Dictionary.
10  Dickinson, Emily, ( n.d.).
11  Ibidem.
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Jest jeszcze jeden rodzaj Samotności

Którego nie zaznało wielu-

Nie chęć przyjaźni ją powoduje

Ani też Losu zrządzenie 

Lecz czasem natura, a czasem – myśl

A komu się dostanie

Będzie miał tyle, że trudno zmierzyć

Śmiertelnych miarą. 12

The deictic expression, pronoun and determiner “another” suggests that 
there is more than more types of “loneliness”, which correlates with the inter-
pretation of the phenomenon reflected in English language (many words for 

“samotność” in Polish). 
“Many die without” may be interpreted twofold, at least: 

“Many die without” experiencing this particular type of loneliness, hence 
without the knowledge of it. However, they die of other causes than the lack 
of this kind of loneliness. 

“Many die without” – many people die, because they do not experien-
ce this kind of loneliness. The loneliness here constitute a condition to live. 
Without it, people die. 

This special type of loneliness is generated  not by a desire to befriend 
someone or by a chain of unfavorable circumstances commonly known as fate. 
The above mentioned factors usually cause loneliness. This type of the whole 
spectrum of “lonelinesses” is caused by “nature” or thought”, as it is stated 
by the lyrical subject in the poem. It may imply that this kind of loneliness is 
generated naturally, as it may be in someone’s nature, the nature of a particular 
human being or it may be the product of nature defined as the ecosystem of 
the planet Earth. It may be also caused by “thought”, which may be interpre-
ted as synecdoche (pars pro toto) for human intellect. 

12  Emily Dickinson, translation by Anna Pełczyńska, 2020.
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The use of the word “befall” is also interesting. This particular lexical 
item has got negative connotations, as it may be illustrated by the example: 

“There shall no evil befall thee, Neither shall any plague come nigh thy tent.”13. 
Its usage here may be ironic, because its negative connotations are correlated 
with positive results, which is clearly metaphorical: “And whoso it befall/Is 
richer than could be revealed/by mortal numeral.”

The last verse indicates the realm beyond the world of matter, the spiri-
tual dimension. 

According to the lyrical subject, there exists a Loneliness (amidst other 
Lonelinesses) which is given by nature or intellect and which brings about 
unfathomable gain in the spiritual sense. 

The concept of loneliness in the poem may be considered as a friendly 
one, since it generates so much gain for those that are lucky (or thoughtful 
enough) to experience it. The loneliness in the poem is a great friend, since it 
bestows spiritual riches. 

Loneliness in Do Samotności by Adam Mickiewicz 

Do Samotności

Samotności! do ciebie biegnę jak do wody

Z codziennych życia upałów;

Z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody

Twych niezgłębionych kryształów.

Nurzam się i wybijam w myślach nad myślami,

Igram z nimi jak z falami;

Aż ostygły, znużony, złożę moje zwłoki-

Choć na chwilę-w sen głęboki.

Tyś mój żywioł: ach, za cóż te jasnych wód szyby

Studzą mi serce, zmysły zaciemniają mrokiem,

I za cóz znowu muszę, na kształt ptaka-ryby,

Wyrywać się w powietrze słońca szukać okiem?

13  To befall, (n.d.) .
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I bez oddechu w górze, bez ciepła na dole,

Równie jestem wygnańcem w oboim żywiole.14

To Loneliness

O Loneliness! I run to you like I run towards water

Escaping everyday heat;

Oh, with what ecstasy 

I fall into the clear and fair chills 

Of your crystal-clear depths. 

I dive in and fly over in thoughts above thoughts 

Playing with them like with tides 

Until cold and tired I lie down my corpse –

If for one moment only- into the deepest sleep. 

Thou art my element! Oh, with what a clear pane of waters fair 

Calm down my heart, darken my senses,

Why must I again, like a bird-fish,

Escape into the air to see the sun?

Without the breath upwards, without the warmth downwards

I am an exile in both elemental worlds. 15

translation by Anna Pełczyńska 

In this poem loneliness is compared to water, which is so rich in 
symbolism, because it is a primeval elements. It has many symbolic meanings, 
but the most important one is the symbol of life. Loneliness is necessary to 
maintain life, especially the spiritual one, to maintain inner peace:

14  Mickiewicz, 1982, p. 301.
15  ibidem, translation mine.
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The mind is like a vessel filled with water. [….] When we decide to 
be alone, the vessel is also left alone in its place. It is neither touched 
nor moved; nothing is added to it; the water is not stirred. All the im-
purities go to the bottom; the water becomes clear and calm.16 

(Eichelberger, Dziurdzikowska, translation mine)

Loneliness is beneficial for the water of the mind, loneliness is like water 
(“O Loneliness! I run to you like I run towards water”). 

The use of the word “corpse” instead of “body” may indicate a kind of 
death, which may be a spiritual one, “the deepest” sleep- symbol of the rest 
of the soul, the rest of human psyche. Together with the phrase “darken my 
senses” (“zmysły zaciemniają mrokiem”) it may refer to the “dark night of the 
soul”, described by John of the Cross:

The Dark Night 

Stanzas Of The Soul

1. One dark night,

fired with love’s urgent longings

— ah, the sheer grace! —

I went out unseen,

my house being now all stilled.

2. In darkness, and secure,

by the secret ladder, disguised,

— ah, the sheer grace! —

in darkness and concealment,

my house being now all stilled.

3. On that glad night,

in secret, for no one saw me,

16  „Umysł jest jak naczynie z wodą. […] Gdy decydujemy się na to, by przez pewien czas pobyć 
w samotności, to tak, jakbyśmy naycznie z wodą postawili w jednym miejscu. Nikt go nie rusza, 
nie przenosi, niczego nie dodaje; nikt nie miesza wody. Wtedy wszystkie zanieczyszczenia 
opadają na dno, woda staje się spokojna i przejrzysta.” ((Eichelberger, Dziurdzikowska, 
Zatrzymaj się,2009, p. 155.
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nor did I look at anything,

with no other light or guide

than the one that burned in my heart.

4. This guided me

more surely than the light of noon

to where he was awaiting me

— him I knew so well —

there in a place where no one appeared.

5. O guiding night!

O night more lovely than the dawn!

O night that has united

the Lover with his beloved,

transforming the beloved in her Lover.

6. Upon my flowering breast

which I kept wholly for him alone,

there he lay sleeping,

and I caressing him

there in a breeze from the fanning cedars.

7. When the breeze blew from the turret,

as I parted his hair,

it wounded my neck

with its gentle hand,

suspending all my senses.

8. I abandoned and forgot myself,

laying my face on my Beloved;

all things ceased; I went out from myself,

leaving my cares

forgotten among the lilies.17

~ St. John of the Cross

17  St. John of the Cross (n.d.).
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 The spiritual darkness is considered to be a necessary passage to 
illumination. 

Conclusions 

In all the above mentioned texts of culture loneliness may be labeled as 
friendly, because of the psychological, creative, communicative and spiritual 
gains:
	It enables a human being to experience mystical states of consciousness, 

which may the communication with the deeper Self possible;

	It enables the creative activities; making and experiencing art; the 
works of art are also the means of communication with the deeper 
self or Self;

	It enables transgressing the boundaries of ego; connects with other 
beings, hence establishing “friendship” with the world, with the 
universe, which is illustrated by the expression human faces after 
meditation practice 

Through its close connection with loneliness, also lockdown may be-
come the phenomenon that has some positive aspects. Because it generates 
isolation, it also causes human beings to look into themselves. As the popular 
statement goes: “if you cannot go outside, go inside”, lockdown may contri-
bute to self-exploration and self-development by creating paths of different 
potential expansion: inwards not outwards. 

Lockdown- path out ( to) nature

Nature experienced two kinds of extremes, because of the Covid-19 pan-
demic: the first phase lockdown caused people to stay at home and abstain 
from traveling, which resulted in leaving wildlife alone and its outburst; the 
second phase, when leaving the premises was allowed, human beings returned 
to nature, flooding it: 

It has been a year of extremes for nature. Under the first lockdown in 
spring, wildlife was suddenly left to its own devices. There were wild 
goats in the streets of Llandudno, peacocks in Bangor, sheep cavorting 
on playground roundabouts in Raglan in Monmouthshire. With ver-
ges left unmown by councils, roadsides erupted with wildflowers [….] 
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But suddenly nature was on the receiving end of the “lockdown surge”. 
Epping Forest, on the outskirts of London, usually visited by 4.3 mil-
lion people a year, estimates it will have received 12 million by the end 
of 2020. The Wildlife Trusts, concerned about high levels of disturban-
ce, including to endangered ground-nesting birds such as lapwings and 
skylarks, and with fires from barbecues igniting heathland, appealed 
to visitors to “love and look after it”. On the remote reaches of Ben 
Lomond and Ben Lawers, the National Trust for Scotland beseeched 
hikers – double the usual numbers –18

The two approaches to nature are mutually exclusive. They occurred 
during different phases of the pandemic. Yet, they clearly indicate that human 
beings turned to nature more than ever in the history of mankind. Hence the 
title of this paper, containing the phrases: Lockdown as a path to reunion with 
(your own true)  nature. There exists the linguistic distinction between human 
nature and nature. Yet, I do not hink that they are mutually exclusive; as 
homo sapiens we are mammals, animals, part of nature and of whatever nature 
each individual human being is, it stems from nature itself. 

The empirical part 

The goal of the research

The aim of the research was to verify the influence of lockdown on two 
elements, which, in fact, constitute one entity (vide: the last paragraph in po-
int 3 of this paper). The first element is the influence of lockdown on human 
relations with nature. The second factor was the impact on lockdown on our 
relationships with our selves, our own nature. 

Methods

The methodological approach is the qualitative one. The reason for this 
particular choice is the fact, the research goal touch upon individual, subjec-
tive, sometimes very personal questions. Qualitative research is qualified as 
individual.19 

The research tool was a brief interview, that consisted in two set of qu-
estions, four to be exact. The first two are related to nature, the other two: to 
human nature, personal nature, psyche. They are the following one:

18  Tree, 2020.
19  Wilczyńska, Michońska-Stadnik, 2010, p.140.
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1. Contact with nature.
 a) Has lockdown affected your contact with nature? 
 b) How has lockdown affected your contact with nature ? 
2. The contact with your own nature. 
 a) Has lockdown affected the contact with your own nature? Has it 

encouraged self-exploration and self-development? 
 b) How has it encouraged self-exploration and self-development? 

The questions were also given in the Polish language, so that the poten-
tial participants could choose the language:

1. Kontakt z naturą.
 a) Czy lockdown wpłynął na Państwa kontakt z naturą?
 b) W jaki sposób? 
2. Kontakt z naturą własną.
 a) Czy lockdown wpłynął na kontakt Państwa z naturą własną? Czy 

zainspirował do poznawania własnego wnętrza i samorozwoju? 
 b) W jaki sposób zainspirował poznawanie samego siebie  

i samorozwój? 

Participants

The participants are mainly students of philology, age 20-25.
They are volunteers, who wanted to express their views, share their sto-

ries. Their volition was important for the research character and outcome.

Procedures

The interview was placed within the educational platform Moodle, un-
der the heading “lockdown research. The students were informed about the 
research and the fact that it is voluntary. Then the students answers were read 
and analyzed. 

Results 

The task resulted in interesting answers. There were only fifteen of them, 
but that might be the result of the time just before the examination session, 
the end of the semester (second half of January 2021). 
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The answers for the first question 

The answers for first question “Has lockdown affected your contact with 
nature?” were mainly affirmative. Only four out of fifteen claimed that their 
contact with nature has not changed through lockdown. Three of the negative 
answers provided the reason that their contact with nature had been strong be-
fore lockdown. One person responded that he does not usually like going out. 

The answers for the third question 

The answers for the third question were mostly affirmative as well. Only 
two people claimed that the pandemic has not changed their attitude towards 
self-development as they had been into it before. 

Selected replies 

The most interesting, unique sentences are to be found below. The quota-
tions are given the numbers.

I.

“Lockdown influenced me and it also proved that nothing is certain, everything 
may change.”20

II.

Although, as I have mentioned, lockdown did not particularly encouraged 
my self-expolration and self-development, it still was a nostalgic time for me, 
which provoked me to reconsider the reality. In this regard, I was encouraged 
to self-explore myself in terms of understanding how irrelevant some things are 
in life, e.g. prior to the lockdown, I had felt that, as a woman, I am somehow 
obliged to take a good care of my appearance. Make-up, having nails done or 
good hair were the factors for me maintaining the high self-esteem; however, 
when the restrictions were brought in, and I did not need to go out, I gave 
up the pressure to constantly look good. Instead, I came into conclusion that 

20  „myślę, że lockdown wpłyną na mnie i ukazał, że tak naprawdę niczego w życiu nie można 
być pewnym, bo w jednej chwili wszystko może się zmienić” [translation into English: mine]
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what really matters is beyond are looks, and although there is nothing wrong 
with taking good care of yourself, the societal pressure on the way women 
should look like is overrated.

III. 

The long hours spent on online education, writing, sending texts through 
the Interent, sitting in front of the computer – all of this became irritating. 
Then I dreamed about going for a walk with my dog [….] The chance to 
breathe with fresh air, even through the mask, was precious. I started to go out 
more often, take short trips to the woods, to regain strength. When the trees 
became green I was so thrilled that I took pictures of every plant. It caused the 
development of my new hobby: photography. 21

IV.

How has lockdown affected your contact with nature ? 

Here, I went a bit off topic, but I think it is somehow related to the nature, 
so I decided to share it anyway) Interestingly, at one point in August of the 
previous year, I made my mind to rescue a snail, that was walking on the 
sidewalk, when it was raining. I just felt, that he/she might be in danger there, 
so I picked him/her up. At first thoughts, I wanted to just get to the park and 
gently leave it there, but when I got to the destination, finally I changed my 
mind and took it to my house to look after it. And it is in good condition even 
today. Moreover, about one month after finding first snail, I found another 
one, this time in other place, it looks much younger than the other one.  
 

21  „Godziny spędzone na nauce online podczas zdalnego nauczania na studiach, pisanie  
i wysyłanie prac, ciągłe siedzenie przed monitorem komputera zaczęło się dla mnie stawać 
irytujące. Wówczas zaczęłam marzyć o wyjściu z psem choćby na dłuższy spacer, ponieważ 
to wirtualne zmęczenie ostro dawało mi w kość. Możliwość zaczerpnięcia świeżego powietrza, 
choćby nawet przez maseczkę stało się dla mnie czymś na wagę złota. Zaczęłam więcej wychodzić 
z domu, wyjeżdżać na wycieczki do lasu, aby zregenerować siły. Gdy zaczęły zielenić się drzewa, 
byłam tak uradowana, że zaczęłam robić zdjęcia każdej pojedynczo wyrastającej roślince.  
To wpłynęło również na rozwój nowej pasji: fotografowania.” [translation into English-mine]
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And well, I have them until today and they are great pets, they seem to enjoy 
carrot the most, it is a lovely feeling, that they have a better, much safer home.

V.

In this regard, I was encouraged to self-explore myself in terms of understanding 
how irrelevant some things are in life, e.g. prior to the lockdown, I had felt 
that, as a woman, I am somehow obliged to take a good care of my appearance. 
Make-up, having nails done or good hair were the factors for me maintaining 
the high self-esteem; however, when the restrictions were brought in, and I did 
not need to go out, I gave up the pressure to constantly look good. Instead, 
I came into conclusion that what really matters is beyond are looks, and 
although there is nothing wrong with taking good care of yourself, the societal 
pressure on the way women should look like is overrated.

The analysis of the results 

As it may be detected from the chosen extracts presented in part named 
Selected replies, the lockdown became the reason of the interesting experiences, 
related to nature and one’s own nature. Lockdown may be hard, yet all the 
participants managed to find their own paths – to nature and to their own 
nature. 
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