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Szanowni Państwo,

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego występujące współcześnie nie tylko 
w Polsce, lecz także w Europie i na świecie wymaga od obywateli, społeczeństw, 
państw czy organizacji międzynarodowych zdecydowanego działania na rzecz 
walki z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zaangażowania wielu sił 
i środków, w tym osobowych i finansowych.

Kryzys ogólnoświatowy spowodowany rozprzestrzenianiem się COVID-19 
wymusza podejmowanie odważnych i szybkich działań na wielu polach walki 
z pandemią, wymagających – z punktu widzenia realizacji podstawowego celu, 
jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzi – wprowadzenia ograniczeń w korzysta-
niu z wolności oraz praw człowieka i obywatela.

Żeby spełnić oczekiwania wynikające z obecnej sytuacji, w ustawie  
z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j., Dz.U. 2020, poz. 1842, 
z późn. zm.) prawodawca postanowił określić zarówno zasady, jak i tryb za-
pobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrze-
niania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, w tym zasady 
i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu 
unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg rozprzestrzeniania się tej 
choroby zakaźnej; zadania organów administracji publicznej w zapobieganiu 
oraz zwalczaniu tego zakażenia lub tej choroby zakaźnej; uprawnienia i obo-
wiązki świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych osób przeby-
wających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania 
oraz zwalczania COVID-19; zasady pokrywania kosztów realizacji tych zadań, 
w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z po-
dejrzeniem COVID-19 w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu 
do diagnostyki i leczenia. Celem tych regulacji jest ochrona bezpieczeństwa 
zdrowotnego w Polsce.



6 Słowo wstępne

Potrzeba wymiany informacji na temat niebezpieczeństwa szerzenia się 
COVID-19 jest ciągle aktualna, a w obecnej sytuacji wręcz konieczna, dlate-
go redakcja zdecydowała się zaspokoić oczekiwania Czytelników i w numerze 
1/2020 „Cybersecurity and Law” publikujemy artykuły dotyczące różnych za-
gadnień związanych z tą tematyką.

Redakcja



Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz*1

Prawo do prywatności jednostki 
w czasach pandemii 

Streszczenie

Prawodawca międzynarodowy wyraźnie przewiduje, że każdy ma prawo do poszano-
wania swojego życia prywatnego, rodzinnego, swojego mieszkania czy też swojej kore-
spondencji. Polska konstytucja również chroni prawo do prywatności, stanowiąc, że każ-
dy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. W dobie COVID-19 nabiera ono nowego 
znaczenia. Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie pandemii jest tą wartością, która podle-
ga szczególnej ochronie. W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2 zdecydowana część działalności społecznej, a także zawodowej 
została przeniesiona do cyberprzestrzeni. To tutaj prywatność obecnie jest szczególnie 
zagrożona.

Słowa kluczowe: pandemia, COVID-19, prywatność, cyberbezpieczeństwo
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Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Kate-
dry Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, e-mail: kasiachalubin-
ska@gmail.com.
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Szybki rozwój nowoczesnych technologii przetwarzania i przekazywania infor-
macji stworzył możliwości oferowania i świadczenia usług za pośrednictwem 
urządzeń teleinformatycznych. Próba ujęcia normatywnego niektórych kwe-
stii związanych ze świadczeniem usług cyfrowych wiążących się z rozwojem 
cyberprzestrzeni i nowych technologii polegających na przetwarzaniu infor-
macji napotyka trudności w ścisłym określeniu podstawowych pojęć, a także 
zakresu odpowiedzialności podmiotów świadczących takie usługi. Dynamicz-
ny rozwój usług właściwych dla społeczeństwa informacyjnego wymaga cią-
głej aktualizacji i procedur dostosowawczych. Niemniej jednak podstawowym 
pojęciem do określenia zakresu stosowania ustawy jest „usługa cyfrowa” – 
„usługa społeczeństwa informacyjnego”. Ogólnie rzecz ujmując, termin ten 
obejmuje wszelkie usługi świadczone za pomocą systemów teleinformatycz-
nych, bez konieczności jednoczesnej obecności podmiotów biorących udział 
w tym procesie. Przesyłanie danych pomiędzy tymi podmiotami – usługodaw-
cą i usługobiorcą – odbywa się poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne. 
Usługi cyfrowe obejmują długą listę działań gospodarczych, które realizowa-
ne są w trybie połączenia z siecią teleinformatyczną (online). W ramach tego 
przesyłu dochodzi często do przetwarzania informacji, także na temat osób 
prywatnych. Usługi cyfrowe stały się również sposobem na realizowanie za-
dań publicznych, także tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
publicznego. Samo prawo do prywatności może być zagrożone atakami w cy-
berprzestrzeni, ale cyberbezpieczeństwo w kontekście prawa do prywatności 
ma dwojaki charakter. Z jednej strony zagrożeniem mogą być cyberprzestęp-
stwa. Z drugiej, za zagrożenie można uznać nadmierną reakcję państwa, ale 
zagrożać prawu do prywatności może także działanie podmiotów publicznych 
w ochronie cyberbepieczeństwa czy w ogóle bezpieczeństwa. Pojęcie „życie 
prywatne” w rozumieniu art. 8 EKPCz jest pojemnym terminem, który nie daje 
się wyczerpująco zdefiniować. Koncepcja autonomii osobistej może uwzględ-
niać wiele aspektów fizycznej i społecznej oraz indywidualnej tożsamości oso-
by. Podstawowym przedmiotem wspomnianego art. 8 jest ochrona jednostki 
przed arbitralną ingerencją ze strony organów władzy publicznej. Artykuł 
ten zmusza państwa do powstrzymania się od takiej ingerencji – oprócz tego 
negatywnego zobowiązania mogą zaistnieć pozytywne obowiązki wpisane 
w skuteczne poszanowanie życia prywatnego. Obowiązki te mogą obejmować 
przyjmowanie środków mających na celu zabezpieczenie poszanowania życia 
prywatnego nawet w sferze relacji zachodzących pomiędzy jednostkami. Okre-
ślenie granicy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi obowiązkami państwa 
nie jest łatwym zadaniem. Ważne jest, żeby społeczeństwa demokratyczne 
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zdołały zachowywać swoje zasady wolności, na których zostały zbudowane, 
także w warunkach zagrożeń. Zamknięcie przez państwo obywatela w dobrze 
strzeżonej twierdzy, coraz to nowsze systemy monitoringu, inwigilacji i kon-
troli nie rozwiązują problemu. Oznaczałoby to utratę wartości, w tym właśnie 
prawa do prywatności. W zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego należy 
przyjąć podejście akceptowalnego ryzyka i myśleć o nim w sposób innowacyj-
ny, postrzegając je jako proces o wielu ogniwach, w tym rozwiązań prawnych 
i rozwiązań organizacyjnych.

Należy zauważyć, że w zależności od sytuacji geopolitycznej, społecznej 
i gospodarczej pojawiają się nowe wyzwania związane z regulacją środowiska 
internetowego. Przykładem tego typu wyzwań jest pandemia SARS-CoV-2  
COVID-19. To zjawisko spowoduje istotne zmiany w realizacji zadań publicz-
nych takich, jak: edukacja, ochrona zdrowia, obronność itd., a także w świad-
czeniu pracy, działalności gospodarczej oraz w ogóle funkcjonowania życia 
społecznego. Przykładem szczególnym tej zmiany są postanowienia dotyczą-
ce funkcjonowania w warunkach pandemii. Zgodnie z art. 3 ustawy z 2 mar-
ca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1, pracodawca może polecić pracowni-
kowi wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdal-
na), zgodnie zaś z par. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-192 zadania wskazanych jednostek systemu oświaty są 
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Moż-
na zatem powiedzieć, że pandemia COVID-19 stała się pretekstem do rozwoju 
tzw. usług cyfrowych, ale jednocześnie stworzyła warunki do podsycania nie-
pokoju społecznego, manipulowania opinią publiczną, tworzenia postprawdy, 
dezinformacji itd. Dla cyberprzestępców pandemia jest okazją do zwiększe-
nia skuteczności ataków opartych na socjotechnice przy popełnianiu oszustw 
(fałszywe sklepy internetowe ze środkami ochrony osobistej czy elektroniką), 
kradzieży z włamaniem środków z rachunków klientów wielu banków z wy-
korzystaniem stron internetowych podszywających się pod agentów rozlicze-
niowych i banki oraz nieuprawnionego uzyskiwania danych w postali loginów 

1 Dz.U. 2020, poz. 374.
2 Ibidem, poz. 410, z późn. zm.
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i haseł do logowania do portali społecznościowych3. Warunki wzmożonej ak-
tywności społecznej online w warunkach pandemii COVID-19 (operacje ban-
kowe, prowadzenie telekonferencji, telepraca) stworzyły nowe możliwości 
działalności przestępczej. Sprawcy pozostają nieuchwytni z uwagi na stosowa-
nie przez nich różnych metod ukrycia własnej tożsamości. Najczęściej spraw-
cy bezprawnie posługują się fikcyjną lub przejętą tożsamością przy rejestracji 
domen, kart SIM (podają dane osobowe innych osób, jako abonentów usług 
przedpłaconych), korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, za-
kładaniu kont poczty elektronicznej, profili na portalach społecznościowych, 
kont na giełdach kryptowalut czy w kantorach internetowych. Najczęściej 
przy tego typu działalności wykorzystuje się nazwy domenowe z domeny *.pl 
lub domeny, gdzie rejestratorami (pośrednikami) są podmioty mające siedzibę 
na terytorium Polski. Jest to istotny argument za pilnym dokonaniem zmian 
w procesie pośrednictwa w rejestracji domen i nałożenia obowiązków wery-
fikacji tożsamości na podmioty rejestrujące domeny (abonentów). Aktualnie 
rejestratorzy przyjmują dane deklarowane przez wnioskodawców.

Dużym zagrożeniem dla ochrony danych osobowych usługobiorców jest 
zestawianie ich danych i tworzenie profilów osobowościowych, które mogą 
zagrażać ich prywatności. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
pozwalała na zestawianie ze sobą tylko danych, o których mowa w art. 19  
ust. 4 i 5, do celów reklamowych, badań rynku oraz zachowań i preferencji 
użytkowników, mających poprawić jakość świadczonych usług. Żeby zesta-
wić inne dane osobowe, usługodawca musiał otrzymać zgodę usługobiorcy na 
przetwarzanie danych, które pozwoliłyby na jego identyfikację i dopiero wte-
dy mógł je zestawiać z innymi danymi. Ważne stało się wdrożenie do polskiego 
porządku prawnego regulacji art. 3 ust. 4 dyrektywy 2000/31/WE, zgodnie 
z którym państwa członkowskie mogą podejmować środki mające na celu od-
stąpienie od zakazu ograniczania swobody świadczenia usług społeczeństwa 
informacyjnego pochodzących z innego państwa członkowskiego z powodów 
wchodzących w zakres koordynowanej dziedziny, w odniesieniu do określonej 
usługi społeczeństwa informacyjnego, jeżeli zostaną spełnione warunki wska-
zane w art. 3 ust. 4 lub 5 dyrektywy 2000/31/WE. Obecnie, gdy panuje swo-
boda przepływu towarów i usług, których przedmiotem jest także informacja, 
bezpieczeństwo każdego demokratycznego państwa zależy od wypracowania 

3 Zob. Uchwała nr 7 Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji z dnia 14 kwietnia  
2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie kradzieży tożsamości, https://
www.gov.pl/web/cyfryzacja/dokumenty-rady-kadencji-2019-2021.
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mechanizmów, które pozwolą skutecznie zapobiegać i zwalczać zagrożenia 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ze względu na wzrost zagrożeń ze strony 
sieci publicznych, od których całkowita separacja jest niemożliwa, oraz roz-
proszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo teleinformatyczne konieczne 
staje się skoordynowanie działań w zakresie zapobiegania i zwalczania zagro-
żeń ze strony cyberprzestrzeni. W ten sposób działania te umożliwią szybkie 
i efektywne reagowanie na ataki wymierzone przeciwko systemom, sieciom 
teleinformatycznym i oferowanym przez nie usługom. Celem strategicznym 
w polityce bezpieczeństwa państwa jest zapewnienie podstaw organizacyj-
no-prawnych oraz systemu skutecznej koordynacji i wymiany informacji po-
między administracją publiczną oraz innymi podmiotami i użytkownikami 
cyberprzestrzeni, w tym przedsiębiorcami. Do zadań takich zaliczyć należy: 
1) zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, 
w tym teleinformatycznej infrastruktury krytycznej państwa; 2) zmniejszenie 
skutków naruszeń bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 3) zdefiniowanie kom-
petencji podmiotów odpowiedzialnych za ochronę cyberprzestrzeni; 4) stwo-
rzenie i realizacja spójnego dla wszystkich podmiotów administracji publicznej 
systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni oraz ustanowienie 
wytycznych w tym zakresie dla podmiotów niepublicznych; 5) stworzenie 
trwałego systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami 
odpowiedzialnymi za ochronę cyberprzestrzeni oraz przedsiębiorcami dostar-
czającymi usługi w cyberprzestrzeni i operatorami teleinformatycznej infra-
struktury krytycznej; 6) zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie 
metod i środków bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

Wskazane powyżej zasady pozostają wciąż aktualne w warunkach pande-
mii COVID-19. Cele te będą realizowane poprzez m.in. powszechne wdroże-
nie w jednostkach administracji publicznej oraz u podmiotów niepublicznych 
mechanizmów służących zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu zagrożeń 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz właściwemu postępowaniu w wypad-
ku stwierdzonych incydentów, a także powszechną edukację społeczną i spe-
cjalistyczną w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jednakże wydaje się, że to właśnie prywatność jednostki jest najbardziej na-
rażona, a prawo do prywatności będzie najtrudniej przestrzeganym prawem 
spośród praw konstytucyjnie chronionych.

Wydaje się, że kluczem do zapewnienia ochrony prawa do prywatności 
i tożsamości jednostki jest wprowadzenie mechanizmów weryfikacji tożsamo-
ści z wykorzystaniem już istniejących narzędzi takich, jak: podpisy elektronicz-
ne i pieczęci elektroniczne (jest mowa w tzw. e-IDAS), w tym w szczególności 
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podpisu kwalifikowanego, podpis osobisty (ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  
o dowodach osobistych, t.j., Dz.U. 2020, poz. 332), podpis zaufany, o którym 
mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (t.j., Dz.U. 2020, poz. 346, z późn. zm.)  
lub innych mechanizmów takich, jak np. wideoweryfikacja4, w szczególności 
z wykorzystaniem obrazu twarzy zapisanego w warstwie elektronicznej do-
wodu osobistego i paszporcie, przy zagwarantowaniu szerokiemu kręgowi 
podmiotów możliwości weryfikacji ważności tych dokumentów w rejestrach 
publicznych. Zdaniem Rady ds. Cyfryzacji, organu programowego działają-
cego przy Ministrze Cyfryzacji, jawny rejestr domeny .pl powinien również 
zawierać dane do kontaktu z abonenta domeny (co najmniej adres e-mail). 
Aktualnie w bazie WHOIS nie są publikowane dane abonentów będących oso-
bami fizycznymi. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i zwiększenie bezpie-
czeństwa wydania certyfikatu kwalifikowanego wymagają tego, żeby istniała 
możliwość weryfikacji danych w rejestrze krajowym, tj. w rejestrze PESEL lub 
RDO. Mając pełną świadomość, że dawanie dostępu do tych rejestrów oso-
bom trzecim może powodować ryzyka dla ochrony danych osobowych, Rada 
ds. Cyfryzacji zaproponowała, żeby wesprzeć te procesy mechanizmem, który 
już istnieje i jest dostępny, ale jego dostępność jest realizowana tylko i wyłącz-
nie w oparciu o profil zaufany osoby mającej dostęp do swoich danych tylko 
i wyłącznie na portalu obywatel.gov.pl bez możliwości przedstawienia tych 
danych w e-usłudze wymagającej wiarygodnej identyfikacji. Polegałby on na 
tym, że osoba wnioskująca o rejestrację w usłudze kwalifikowanej może wy-
korzystać dane zapisane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, profil 
zaufany lub podpis kwalifikowany do zwrócenia się do rejestru RDO lub PESEL 
o swoje dane, niezbędne do potwierdzenia tożsamości w procesie wydawania 
certyfikatu kwalifikowanego, a te dane mogą zostać następnie udostępnione 

4 Wideoweryfikacja – metoda, przy której pomocy może być potwierdzana tożsamość, 
zwłaszcza z wykorzystaniem obrazu twarzy zapisanego w warstwie elektronicznej dowodu 
osobistego, paszporcie, innych środkach oraz wsparciu przez rejestry państwowe. Zgodnie 
z art. 24 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia  
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do tran-
sakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE  
(tzw. e-IDAS) potwierdzanie tożsamości może odbywać się: „przy użyciu innych metod 
identyfikacji uznanych na szczeblu krajowym, które zapewniają pewność równoważną, pod 
względem wiarygodności, fizycznej obecności. Równoważna pewność musi być potwier-
dzona przez jednostkę oceniającą zgodność”. Jednakże z wideoweryfikacją wiążą się pewne 
zagrożenia, np. wykorzystywanie algorytmów twarzy użytkowników bez ich wiedzy i zgody 
– od Captchy przez FaceApp.
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(za zgodą wnioskującego) kwalifikowanej usłudze zaufania w celu wydania 
kwalifikowanego certyfikatu na podstawie tych danych. Żeby to osiągnąć ze 
strony technicznej, funkcjonalność dostępna na obywatel.gov.pl powinna być 
dostępna w interfejsie API dla dostawców usług zaufania. Wniosek o udostęp-
nienie własnych danych, w zakresie wymaganym polityką certyfikacji usługi 
zaufania, powinien móc być podpisany zarówno podpisem osobistym z dowo-
du osobistego, podpisem zaufanym (w oparciu o profil zaufany), jak i podpi-
sem kwalifikowanym. Zdaniem Rady ds. Cyfryzacji, taki mechanizm rozwią-
załby w znacznym stopniu obecny problem zdalnej identyfikacji. W uchwale 
Rada zaznaczyła: „Biorąc pod uwagę sytuację, w której zarówno obywatele, 
jak i przedsiębiorcy będą korzystali z dostępu do usług publicznych w celu nie 
tylko załatwiania spraw bieżących, ale także w celu składania wniosków o po-
moc wynikającą z regulacji przyjętych w celu zmniejszenia skutków pandemii, 
należy pilnie umożliwić w systemach dostępowych do tych usług posługiwanie 
się nie tylko zaufanym profilem, jak obecnie w większości usług publicznych, 
ale także wykorzystanie w procesie dostępu do usługi publicznej danych za-
pisanych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego i certyfikatu kwali-
fikowanego. Pomijanie w usługach publicznych kwalifikowanego certyfikatu 
jest naruszeniem rozporządzenia e-IDAS. Przykładem takiego prawidłowego 
i przez to bezpiecznego rozwiązania jest dostęp do platformy PUE w ZUS. Na-
leży też zwrócić uwagę na fakt, iż wykorzystanie wyłącznie zaufanego profi-
lu, którego funkcjonowanie zależy od prawidłowego funkcjonowania jednego 
systemu informatycznego, oraz brak innych metod dostępu do usługi publicz-
nej jest z punktu widzenia bezpieczeństwa tych usług, czyli ich dostępności dla 
obywateli i przedsiębiorców, nieakceptowalnym ryzykiem”. Jednym z zaleceń 
jest także odejście od weryfikacji tożsamości osób fizycznych opartej na zna-
jomości numeru PESEL, który służy do identyfikacji danej osoby, ale jest też 
powszechnie dostępny online w rejestrach publicznych (księgi wieczyste, KRS 
itd.). Do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i przeciwdziałania zjawisku 
kradzieży tożsamości celowe jest również wprowadzenie obowiązków do-
tyczących lepszej weryfikacji tożsamości podmiotów korzystających z usług 
podmiotów świadczących usługi cyfrowe. Aktualnie niemożliwe jest ustale-
nie danych osoby, która korzysta z konta poczty elektronicznej (np. podane-
go podczas rejestracji), a podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną nie 
mają obowiązków związanych z gromadzeniem i przechowywaniem logów 
dostępowych użytkowników. Powoduje to nie tylko brak możliwości usta-
lenia, kto korzysta z konta poczty elektronicznej, ale znacząco utrudnia lub 
wręcz uniemożliwia przeprowadzenie postępowania dotyczącego uzyskania 
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nieuprawnionego dostępu (włamania) do takiego konta. Istotnym proble-
mem jest również zakres danych gromadzonych i udostępnianych jako logi. Ze 
względu na to, że operatorzy powszechnie wykorzystują NAT i jeden publicz-
ny adres IP, który może być przydzielony nawet kilkudziesięciu tysiącom użyt-
kowników, uniemożliwia to ustalenie abonenta usługi.

Z jednej strony wskazana powyżej problematyka dotyka kwestii istotnych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ale także realizacji 
zadań publicznych, np. w obszarze edukacji online. W tych okolicznościach pan-
demia COVID-19 stała się czasem weryfikacji reguł funkcjonowania jednostki 
w cyberprzestrzeni, a propozycje regulacji, rekomendacje legislacyjne odnoszą 
się do zmian związanych przede wszystkim z potrzebą cyberbezpieczeństwa. 
Im więcej eksploatacji cyberprzestrzeni, tym więcej regulacji podyktowanych 
względami cyberbezpieczeństwa. Wydaje się to oczywistą zależnością.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak bardzo władza publiczna wkracza 
w obszar prywatności jednostki w związku z potrzebami ochrony dobra nad-
rzędnego, interesu publicznego. Przykładem tego działania jest aplikacja Kwa-
rantanna domowa. Z pomocą polskim służbom, policji oraz w trosce o bezpie-
czeństwo polskich obywateli została utworzona, na zlecenie Ministerstwa 
Cyfryzacji, specjalna aplikacja, pomagająca sprawdzać, czy użytkownicy, który-
mi mogą być jedynie osoby objęte obowiązkową kwarantanną, spełniają swój 
obowiązek we właściwym miejscu. Aplikacja Kwarantanna domowa to narzę-
dzie, które ułatwiało i usprawniało przeprowadzenie w warunkach domowych 
obowiązkowej izolacji. Umożliwiło potwierdzenie miejsca, w którym dana oso-
ba aktualnie przebywała, ocenę stanu zdrowia oraz bezpośrednie zgłoszenie 
zagrożenia. Aplikacja ułatwiała również zaopatrzenie w najpotrzebniejsze ar-
tykuły osobom, które nie miały takiej możliwości samodzielnie. Aplikacja co 
do zasady była obowiązkowa, ale były przewidziane dwa wyjątki. Z obowiąz-
ku instalacji oraz jej użytkowania były zwolnione osoby z dysfunkcją wzroku, 
czyli osoby niewidzące lub niedowidzące, a także te, które złożyły specjalne 
oświadczenie właściwym służbom, że nie są abonentami lub użytkownikami 
sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiają-
cego zainstalowanie tego oprogramowania. Oświadczenie składało się policji 
lub państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla 
miejsca odbywania kwarantanny. Istniała również możliwość złożenia oświad-
czenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem 
aktywacji aplikacji było otrzymanie SMS-u z informacją o utworzeniu konta 
użytkownika i konieczności pobrania aplikacji. Cały proces aktywacji spro-
wadzał się do: pobrania aplikacji i akceptacji regulaminu przez użytkownika; 
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rejestracji użytkownika poprzez wprowadzenie numeru telefonu, pod którym 
użytkownik będzie dostępny podczas kwarantanny; wprowadzenie czterocy-
frowego kodu autoryzacyjnego oraz realizacji inicjowanego zadania „Kwaran-
tanna pełna informacji” w miejscu odbywania kwarantanny. Realizacja zada-
nia „Kwarantanna pełna informacji” polegała na zapoznaniu się z informacjami 
dotyczącymi sposobu odbywania kwarantanny oraz wykonaniu zdjęcia, tzw. 
selfie w zadeklarowanym miejscu odbywania kwarantanny. Żeby aplikacja 
spełniała swoją funkcję, zdjęcie musiało być wykonane po uprzednim udo-
stępnieniu funkcji lokalizacji GPS urządzenia. Usługa weryfikacji odbywania 
kwarantanny była powtarzana cyklicznie w ciągu dnia. Należało ją zrealizować 
w ciągu 20 minut od otrzymania SMS-u z informacją o pojawieniu się nowego 
zadania. Czas dostępu do aplikacji to 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia de-
cyzji służb sanitarnych o rozpoczęciu odbywania kwarantanny. Konto mogło 
być dezaktywowane wcześniej, jeżeli w trakcie trwania tego okresu wystąpi-
ły okoliczności powodujące zakończenie kwarantanny. W tym przypadku nie 
ustalono okoliczności tego typu. Jedynym przykładem, jaki się nasuwa, była 
śmierć użytkownika5. Od 1 kwietnia 2020 roku instalowanie aplikacji było 
obowiązkowe dla osób odbywających kwarantannę domową.

Dodać należy, że w razie braku akceptacji regulaminu przez użytkownika 
uniemożliwiało aktywację aplikacji. W regulaminie ustalono, że minister infor-
muje, że aplikacja do prawidłowego działania wymaga, żeby urządzenie mobilne 
umożliwiało jej w określonych sytuacjach dostęp do: 1) Internetu; 2) aparatu; 
3) lokalizacji; 4) zdjęć. Minister udostępnia następujące usługi: 1) usługę we-
ryfikacji przestrzegania kwarantanny przez użytkowników; 2) usługę wysłania 
formularza z zapotrzebowaniem do MOPS (posiłek, artykuły spożywcze, pomoc 
psychologiczna, kontakt); 3) usługę dostępu do komunikatów informujących 
o aktualnej sytuacji dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2; 4) usługę bezpośred-
niego kontaktu ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad użytkownikami 
objętymi kwarantanną. Usługi dostępne w aplikacji świadczone są nieodpłatnie. 
Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego 
w celu korzystania przez użytkownika z aplikacji operator zapewniający użyt-
kownikowi połączenie internetowe mógł naliczyć opłatę za transmisję danych 
zgodną z cennikiem tego operatora. Usługa cyklicznej weryfikacji odbywania 
kwarantanny polega na wykonaniu następujących czynności: 1) potwierdzeniu 

5 Regulamin aplikacji Kwarantanna domowa, https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwaran 
tanna-domowa.
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przebywania w deklarowanej lokalizacji. Przy realizacji tego zadania auto-
matycznie jest sprawdzana lokalizacja GPS, żeby zadanie zostało wykonane 
poprawnie; 2) zrobić zdjęcie typu selfie w miejscu deklarowanej lokalizacji;  
3) zakończyć zadanie. Usługę, o której mowa w pkt 2, należy zrealizować w cią-
gu 20 minut od otrzymania SMS-u z informacją o pojawieniu się nowego za-
dania w aplikacji. Użytkownik jest zobowiązany do realizacji usługi zgodnie 
z przyjętym harmonogramem i przyjętymi zasadami realizacji usługi.

Podstawą prawną tego obowiązku był art. 7e ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). Niezrealizowa-
nie usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem i zasadami mogło skutkować 
powiadomieniem o tym odpowiednich służb, a w konsekwencji zastosowaniem 
przez nie środków przymusu określonych w ustawie oraz nałożeniem przez nie 
kary, o której mowa w art. 116 par. 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń. Informacja o na-
ruszeniu kwarantanny (tj. brak wykonania zadania, niezgodność zdjęcia lub pró-
ba oszustwa) była przekazywana automatycznie do odpowiednich służb. W ra-
zie wystąpienia objawów zakażenia SARS-CoV-2 użytkownik był obowiązany 
niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie służby, korzystając z funkcjonal-
ności dostępnych w aplikacji. Podczas realizacji usługi zakazane było posługi-
wanie się oprogramowaniem mającym na celu zmianę danych lokalizacyjnych 
(szerokości i długości geograficznej). Dane były gromadzone wyłącznie w trak-
cie korzystania z usług wymienionych w regulaminie. Minister przechowuje 
dane osobowe (z wyjątkiem zdjęć, które usuwane są w momencie dezaktywa-
cji konta) przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 kodeksu 
cywilnego (6 lat), który będzie liczony od momentu dezaktywacji aplikacji. 
Dane nie były przetwarzane w celach marketingowych. Użytkownik był zo-
bowiązany poinformować odpowiednie służby o każdej zmianie jego danych, 
tj. imienia, nazwiska, lokalizacji odbywania kwarantanny lub numeru telefonu 
udostępnionych w ramach aplikacji. Podstawą prawną w tym przypadku jest 
art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Artykuł 9 ust. 1 wskazuje, że zabrania się przetwarzania danych osobo-
wych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków za-
wodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych 
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczą-
cych zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. W ust. 2 zostały 
wymienione warunki, z których spełnienie choćby jednego z nich sprawia, że 
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możliwość przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest 
całkowicie legalna.

Taka konstrukcja prawna pozwala, ze względu na wystąpienie szczegól-
nych warunków wskazanych w rozporządzeniu, przetwarzać przez podmioty 
do tego uprawnione dane osobowe osób fizycznych w celu ich jednoznaczne-
go zidentyfikowania. Właśnie jeden z tych szczególnych warunków, w którym 
wskazane podmioty mogą przetwarzać w ramach swoich obowiązków dane 
osobowe, reguluje art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia. Możliwość przetwarzania 
danych w tym wypadku jest uzasadniona, jeżeli jest to niezbędne ze względów 
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego – bez-
pieczeństwo publiczne. Takimi czynnikami są m.in. ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich stan-
dardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczni-
czych lub wyrobów medycznych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji i syste-
mie wspomagającym jej działanie jest Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warsza-
wie przy ul. Królewskiej. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach 
realizacji usług dostępnych w aplikacji: 1) ID obywatela – techniczny iden-
tyfikator obywatela; 2) imię; 3) nazwisko; 4) numer telefonu; 5) deklarowa-
ny adres pobytu; 6) zdjęcie; 7) lokalizacja obywatela; 8) data końca kwaran-
tanny. Odbiorcami przetwarzanych w aplikacji i systemie danych mogą być:  
1) Komenda Główna Policji; 2) wojewódzkie komendy Policji; 3) wojewodowie; 
4) Centralny Ośrodek Informatyki; 5) Take Task S.A.; 6) Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Przetwarzanie przez administratora i pod-
mioty, którym je udostępniono, danych osobowych przetwarzanych w aplika-
cji i w systemie obsługującym działanie aplikacji odbywało się ze względu na 
ważny interes publiczny, tj. zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) oraz w związku 
z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania z podmiotami świadczą-
cymi usługi wsparcia technicznego i utrzymywania technicznego dla aplikacji 
i systemu. Osobie, której dane dotyczą, przysługiwało w dowolnym momen-
cie: 1) prawo dostępu do treści danych; 2) prawo ich poprawiania i sprostowa-
nia; 3) prawo do sprzeciwu do przetwarzania danych; 4) prawo do ogranicze-
nia przetwarzania danych osobowych przez Ministra; 5) prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Prawo do poprawienia lub sprostowania danych było realizowane wyłącznie 
poprzez poprawienie danych znajdujących się w systemie teleinformatycz-
nym zapewniających funkcjonowanie aplikacji oraz dotyczy danych, o których 
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mowa w par. 9 ust. 2 regulaminu. Przetwarzanie danych, w ramach realizacji 
zadań nałożonych na użytkownika w trakcie trwania kwarantanny, następo-
wało w ramach realizacji obowiązków użytkownika na podstawie akceptacji 
regulaminu. Przetwarzanie danych następowało w celu wykonania przez użyt-
kownika obowiązku wynikającego z art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, którego realizacja ma na celu wsparcie służb w mo-
nitoringu realizacji kwarantanny osób lub nadzoru epidemiologicznego przez 
osoby, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być roznosicielami choroby 
zakaźnej COVID-19. W związku z celem przetwarzania, o którym mowa w ust. 
8 tejże ustawy, Minister informował, że dane użytkownika są udostępniane 
służbom w celu realizacji ich ustawowych obowiązków związanych ze zwal-
czaniem zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 
powodującym chorobę COVID-19. Dane te miały być gromadzone wyłącznie 
w trakcie korzystania z usług wymienionych w regulaminie aplikacji Kwaran-
tanna domowa. Minister przechowuje dane osobowe (z wyjątkiem zdjęć, które 
usuwane są w momencie dezaktywacji konta) przez okres przedawnienia rosz-
czeń określony w art. 118 kodeksu cywilnego (6 lat), który będzie liczony od 
momentu dezaktywacji aplikacji. Te zasady wzbudziły zastrzeżenia, czy prze-
słane przez obywateli zdjęcia i dane o lokalizacji nie powinny być usuwane na-
tychmiast po ich prawidłowym zweryfikowaniu (tzn. ustaleniu, że objęta kwa-
rantanną osoba przebywa pod swoim adresem). W odpowiedzi na wątpliwości 
Fundacji Panoptykon Ministerstwo Cyfryzacji doprecyzowało: „Nie tworzymy 
bazy zdjęć jako ustrukturyzowanego zbioru do przeszukiwania po identyfika-
torze obywatela, np. PESEL. Składujemy je w celach określonych w regulami-
nie. Zdjęcia będą usuwane zaraz po odbyciu kwarantanny. Oznacza to, iż przez 
okres 6 lat będą przechowywane jedynie podstawowe dane, podawane przez 
użytkowników i użytkowniczki przy instalowaniu aplikacji, ale już nie raporty 
przez nich przesyłane”. Jednakże w ramach analizy aplikacji w badaniu Funda-
cji Panoptykon okazało się, że aplikacja ma więcej uprawnień.

Po kliknięciu opcji „uprawnienia” w sklepie Google Play okazuje się, nieste-
ty, że aplikacja ma jednak większe uprawnienia, np.: 1) widzi, z którą siecią Wi-Fi  
łączy się urządzenie; 2) odczytuje zawartość pamięci urządzenia oraz ma moż-
liwość modyfikacji lub kasowania jego zawartości; 2) odczytuje identyfikator 
urządzenia i informację o połączeniu; 3) ma dostęp do aparatu i mikrofonu 
(takie uprawnienie daje aplikacji możliwość nagrywania dźwięku i obrazu;  
4) odczytuje lokalizację na podstawie danych z sieci komórkowej i GPS;  
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5) zapobiega przejściu telefonu w stan uśpienia; 6) może zmieniać ustawienia 
audio urządzenia; 7) może posiadać pełen dostęp do sieci oraz wyświetlać po-
łączenia sieciowe; 8) posiada również kontrolę nad latarką.

Po zainstalowaniu aplikacji okazuje się, że sprawdza ona również inne apli-
kacje zainstalowane na urządzeniu – czy nie ma wśród nich takiej aplikacji, 
która oszukuje lokalizację. W regulaminie aplikacji nie ma informacji na temat 
ukrytych funkcji, jakie ona posiada. Fundacja Panoptykon, która zajmuje się 
kontrolą społeczną nad praktykami nadzoru instytucji publicznych, zajęła się 
tą sprawą i wystąpiła z zapytaniem do Ministerstwa Cyfryzacji. W odpowiedzi 
Ministerstwo zapewniło Fundację, że aplikacja, mimo korzystania z dostępu 
do lokalizacji na podstawie GPS, sieci komórkowej i sieci bezprzewodowej, nie 
rejestruje, z której sieci korzysta obywatel, a także nie korzysta z pozostałych 
funkcji (latarki czy nagrywania dźwięku). Gdyby np. chciała uruchomić mikro-
fon, osoba korzystająca z aktualnego systemu Android albo iOS otrzymałaby 
analogiczne powiadomienie, jak w przypadku dostępu do zdjęć, multimediów 
i plików na urządzeniu. Nic takiego się nie dzieje, nie ma zatem powodów, żeby 
wątpić w zapewnienia Ministerstwa. Aplikacja nie sprawdza lokalizacji użyt-
kowników przez cały czas, a jedynie podczas uruchamiania i wykonywania 
przez użytkownika zadania. Ministerstwo zapewniło też, że aplikacja korzysta 
z aparatu wyłącznie po to, żeby robić zdjęcia. Nie nagrywa krótkich filmików, 
czego obawiali się eksperci komentujący zabezpieczenia aplikacji przed typo-
wymi próbami oszustw ze strony użytkowników. W regulaminie aplikacji znaj-
duje się informacja o tym, że instalacja oraz używanie aplikacji jest ustawo-
wym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie 
w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Należy zaznaczyć, 
że każda strona internetowa, oprogramowanie czy też aplikacja, która w jakiś 
sposób przetwarza dane osobowe użytkowników, musi posiadać własną poli-
tykę prywatności. Taki dokument musi zawierać przede wszystkim informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników sieci, usług, ser-
wisów, aplikacji; informację o administratorze danych osobowych; oraz jakie 
dane są przetwarzane oraz czy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze 
względu na usługi świadczone drogą elektroniczną przez dany podmiot; w ja-
kim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane dane; jak długo podmiot ad-
ministrujący zamierza je przetwarzać; jakie prawa przysługują osobom, któ-
rych dane dotyczą, oraz komu udostępniane są dane użytkowników. Polityka 
prywatności aplikacji Kwarantanna domowa zawarta została w regulaminie 
aplikacji w par. 9. W punkcie 1 polityki prywatności znajduje się informacja 
o tym, że administratorem danych osobowych przetwarzanych przez aplikację 
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i system wspomagający jej działanie jest Minister Cyfryzacji. Zgodnie z roz-
porządzeniem 2016/679, administrator danych osobowych jest zobowiązany 
do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych – administrator i pod-
miot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze wów-
czas, gdy przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem 
sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości; główna 
działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na opera-
cjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wy-
magają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane 
dotyczą, na dużą skalę lub gdy główna działalność administratora lub pod-
miotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych 
kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych oso-
bowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (art. 37 pkt 1).  
W punkcie 3 polityki prywatności znalazł się enumeratywny katalog danych 
przetwarzanych w ramach realizacji usług dostępnych w aplikacji mobilnej 
dotyczących osób objętych kwarantanną. Dane zbierane przez aplikację to: 
ID Obywatela (techniczny identyfikator obywatela); imię; nazwisko; numer 
telefonu; deklarowany adres pobytu; zdjęcie; lokalizacja obywatela (system 
za pomocą odpowiednich algorytmów będzie sprawdzał i analizował, czy po-
łożenie GPS urządzenia mobilnego w trakcie realizacji zadania będzie zgodne 
z deklarowanym adresem pobytu) oraz datę końca kwarantanny. Minister-
stwo zaznaczyło, że zgodę na dostęp do lokalizacji obywatel wyraża, akcep-
tując systemowe powiadomienie. Takie powiadomienie jest widoczne w mo-
mencie pierwszego uruchomienia aplikacji. Podczas wykonywania pierwszego 
zadania w aplikacji system pyta nas o zgodę na dostęp do zdjęć, multimediów 
i plików na urządzeniu. Zgoda ta potrzebna jest do zapisania wykonanego zdję-
cia i odczytania tego zdjęcia w celu przesłania do automatycznej weryfikacji. 
Ministerstwo poinformowało również, że aplikacja nie korzysta z pozostałych 
funkcji (m.in. latarki czy nagrywania dźwięku i video). Jeżeli aplikacja chciała-
by uruchomić np. mikrofon, to osoba korzystająca z aplikacji dostałaby odpo-
wiednie powiadomienie. Pozostaje tylko pytanie, po co w takim razie istnieje 
możliwość dostępu aplikacji do takich funkcji, skoro nie jest to potrzebne do 
jej prawidłowego działania? Fundacji udało się również ustalić, że wbrew po-
dejrzeniom użytkowników oraz ekspertów aplikacja nie sprawdza lokalizacji 
użytkownika przez cały czas. Ma to miejsce jedynie podczas uruchamiania 
i wykonywania przez użytkownika zadania. Aplikacja nie nagrywa również 
filmów, aparat wykorzystuje jedynie do zrobienia zdjęcia w celu wykonania 
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przez użytkownika zadania6. Jeżeli osoba podlegająca obowiązkowej kwaran-
tannie nie będzie przebywała sama w miejscu deklarowanego pobytu, to jest 
zobowiązana podać imię, nazwisko, PESEL/numer dokumentu oraz numer te-
lefonu wszystkich osób przebywających razem z nią w danym miejscu. Ana-
lizując część regulaminu, która reguluje kwestię podmiotów uprawnionych 
do przetwarzania pozyskanych danych osobowych przez aplikację, nasuwa 
się pytanie: czy na pewno tylko te podmioty mogą być odbiorcami przetwa-
rzanych danych? Otóż, wydaje się, że katalog podmiotów uprawnionych do 
przetwarzania danych jest znacznie większy. Wydaje się, że okres przecho-
wywania danych wskazany w regulaminie aplikacji byłby czynnikiem dodat-
kowo umacniającym przekonanie o znacznie szerszym zakresie korzystania 
z danych w przyszłości. Zgodnie z par. 9 pkt 11 regulaminu, dane osobowe 
użytkowników będą przechowywane przez Ministerstwo Cyfryzacji (z wyjąt-
kiem zdjęć, które będą usuwane z systemu w momencie dezaktywacji aplika-
cji) od momentu dezaktywacji aplikacji – zgodnie z art. 118 kodeksu cywilne-
go – przez 6 lat, czyli okres przedawnienia roszczeń. Okres przechowywania 
danych osobowych użytkowników aplikacji przez Ministerstwo wydaje się być 
nieuzasadniony, ponieważ aplikacja miała służyć zweryfikowaniu, czy obywa-
tel objęty kwarantanną przestrzega nałożonego na niego nakazu. W związku 
z tym na swoich serwerach Ministerstwo Cyfryzacji powinno przechowywać 
dane użytkowników tylko tak długo, jak jest to konieczne, czy dana osoba fak-
tycznie przestrzegała zasad kwarantanny. Kwestią sporną jest również to, że 
dane użytkowników aplikacji będą przechowywane przez 6 lat. Wydawałoby 
się, że nie ma potrzeby magazynowania takich danych i powinny one być usu-
wane w momencie zakończenia kwarantanny. Niemniej jednak trzeba zasta-
nowić się, czy dane pozyskane przez Ministerstwo są tak ważne do zapewnie-
nia bezpieczeństwa ze względu na ważny interes publiczny.

Zdaniem ekspertów Fundacji Panoptykon, rozwiązanie zastosowane w apli-
kacji Kwarantanna domowa oznacza, że (mniej lub bardziej twarzowe) zdjęcia 
osób wraz ze szczegółami widocznymi w tle, które niekoniecznie chciałyby po-
kazywać, trafiają na serwery, skąd mogą trafiać dalej w bliżej nieokreślonym 
celu i być przetwarzane na różne sposoby. Zamiast wysyłać zdjęcia na serwery 
Ministerstwa, lepiej z punktu widzenia prywatności byłoby wykonywać ana-
lizę zgodności twarzy na urządzeniu. Taki algorytm (np. FisherFace) mógłby 
tworzyć lokalny model cech biometrycznych. Suma kontrolna takiego wzoru 

6 https://panoptykon.org/aplikacja-kwarantanna-domowa.
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mogłaby być przechowywana na serwerze, żeby weryfikować, czy wzór się nie 
zmienił w czasie. W przypadku nadejścia żądania weryfikacji lokacji oraz twarzy 
sprawdzane byłoby tylko to, czy lokalny wzorzec się nie zmienił, a następnie – 
również lokalnie – następowałoby porównanie twarzy ze wzorcem. Dodatko-
wym zabezpieczeniem byłoby wzbogacenie algorytmu o mechanizm atestacji 
urządzenia zdolny do pomiaru stanu zdrowia i tego, czy użytkownik czegoś nie 
kombinuje (tak wypowiedział się Mateusz Chrobok, entuzjasta biometrii beha-
wioralnej, wiceprezes do spraw biometrii behawioralnej w Buguroo)7.

Odpowiedź na pytanie o zakres możliwych ograniczeń w sferze prywatności 
jednostki w warunkach potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa jest trudna. Pro-
blematyka ta obejmie bez wątpienia obszary, które stanowią nieprawdopodob-
ną i dzisiaj jeszcze nieznaną sferę ludzkiego działania w cyberprzestrzeni. Z dru-
giej strony, konieczne są prawa do samostanowienia w zakresie informacji, czyli 
autonomia informacyjna, być może o znacznie rozbudowanych regułach moni-
torowania danych na swój temat – włącznie ze sztywno ustalonymi regułami do-
stępu do danych osobowych i ich przechowywania w warunkach niezbędności 
takich działań, do których możemy zaliczyć zasadę wykorzystywania danych 
zgodnie z ich przeznaczeniem; zasadę korzystania z prawa bycia zapomnianym 
przez użytkowników sieci, zagwarantowaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE 
w 2014 roku, zasadę anonimizacji i pseudonimizacji, które powinny towarzy-
szyć wszystkim rejestrom, zwłaszcza rejestrom medycznym. To tylko początek 
niezbędnych ustaleń odnośnie do przyszłych regulacji, które stają się niezbędne 
zwłaszcza w sytuacjach, których nie byliśmy w stanie przewidzieć jeszcze rok 
czy dwa lata temu, w warunkach pandemii COVID 19, kiedy władze publiczne 
na całym świecie podejmują działania umożliwiające walkę z wirusem, ale wkra-
czające często w prywatność jednostek, na rzecz dobra publicznego.
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The individual’ right to privacy during the pandemic 

Abstract

The international legislator clearly states that everyone has the right to privacy as 
regards their private and family life, residence or correspondence. The Constitution of 
the Republic of Poland also safeguards the right to privacy, stipulating that everyone has 
the right to enjoy legal protection of their private and family life, dignity and good name, 
and to decide about their personal life. However, during the COVID-19 pandemic, the 
right to privacy has acquired a new meaning. Health security is under special protection 
in the time of the pandemic. Due to the threats posed by the spread of the SARS-CoV-2 
virus, a major part of the social and professional activity was transferred to cyberspace 
which is where privacy is particularly endangered.
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The development of health security 
during the coronavirus pandemic

Abstract

This paper shows the importance of broadly defined health security, illness prevention, 
and health education, in all possible stages of human life. The paper contains a description 
of the basic threats to human health security emanating from the coronavirus pandemic. 
In addition, the author deals extensively with the preventive qualities of educational 
activities in the development of a sense of human health security. The main idea of the 
paper demonstrates that health security during the coronavirus pandemic, together 
with a sense of calm and stagnation, have a fundamental impact on human well-being. All 
this is combined with the adoption of the appropriate attitudes, while at the same time 
determining the focus of the concentration of human activity, and therefore of human 
education, in the times of threats to health.
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Introduction

The issue of “human security”1, which is increasingly present in cyberspace, is 
the subject of most discussions on modernity and changes in various areas of 
our lives. Concerns about uncertainty, but also about the numerous threats in 
this domain, are resulting in a rising number of cases of addiction, and growing 
incidences of aggression, violence, and brutality among people. The reasons 
for the deterioration of the human condition, and the desire to shut oneself 
only in the world of one’s nearest and dearest, or of one’s own self, are beco-
ming increasingly apparent. Such attitudes make it difficult to cooperate with 
one another, and to take co-responsibility for the fate of oneself and others2.

The set of threats identified as being related to survival is extremely 
extensive, and, more importantly, diverse. Several basic groups can be 
distinguished within it. The first involves raw materials, food, and drinking 
water, both in terms of their availability and in terms of competition, or 
even war, for their possession. In addition, there are threats associated with 
the destruction of the environment, and the effects of global warming in its 
broadest sense. Another group is associated with the broadly understood 
labour market, various manifestations of unemployment, the impermanence 
of employment, the disappearance of certain occupations, the changing nature 
of work, and threats to the health of societies.

Health is a fundamental value, and the right to it is included in a fundamental 
inventory of rights, the respect for which, to the extent that health security3 is 
guaranteed, should be supported by an effective State policy. The definition by 
the World Health Organisation (WHO) has incorporated the concept of health 
into a holistic hypothesis assuming that the whole is more than the sum of its 
parts. The essence of holism is precisely this “more than...”, which must be added 
in order for specific parts to form a whole. These are relationships, connections, 
links, and dependencies which, from the mutation of possible relations, create 

1 For further details, see M. Czuryk, K. Drabik, A. Pieczywok, Bezpieczeństwo człowieka 
w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018; J. Gierszewski,  
A. Pieczywok, Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Warszawa 2018; J. Gierszewski, 
A. Pieczywok, J. Piwowarski, Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego, 
Toruń 2020; A. Pieczywok, Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa społecznego, Lublin 
2018.
2 A. Pieczywok, The use of selected social concepts and educational programmes in counter-
acting cyberspace threats, „Cybersecurity and Law” 2019, nr 2, s. 62.
3 J. Ruszkowski, Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, Warszawa 2010, s. 6.
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“something more” for the part or the whole. These appropriate relationships 
between the part and the whole are referred to as synergy (cooperation).

The concept of health security is very broad – it includes important factors 
influencing the health of people. Their cooperation is a determinant in the 
process of achieving health effects on a social scale. It corresponds to the 
subjective feeling of threat faced by patients and their families in the event 
of illness4, and is closely linked to issues of accessibility to the extent that it 
meets health needs. Institutions and regulations can be precisely named, and 
the features, objectives, and results of policies which form the health security 
subsystem can be defined. One of the important tasks of health security is to 
properly ensure health protection for a society capable of effectively creating 
material and cultural goods. Health is, therefore, significant from an economic 
point of view, in the context of social and economic development5.

Health security involves ensuring the conditions for the maintenance of 
health security for both citizens in general and for individuals, and the provision 
of public health services by institutions. It includes maintaining favourable 
health trends in society, preventing and reducing diseases, combating 
epidemics and pandemics, and maintaining and creating the appropriate 
medical infrastructure related to patients’ access to health services and the 
health system.

Recently, the attention of most people has been focused on the threats 
posed by the coronavirus. The epidemic which broke out at by the end of 
2019 in the Chinese city of Wuhan proved to be a greater threat than initially 
thought. Today, it is already officially considered a pandemic by the World 
Health Organisation (WHO). The coronavirus not only directly affects the 
well-being and health of millions of people around the world, but also the 
global economy, education, freedom of movement, and day-to-day behaviour.

The coronavirus pandemic has been a great shock to the European and 
global economies. It is also a serious threat to the residents of Poland in many 
aspects of our lives, including health. The Member States of the European 
Union have already introduced, or are introducing, measures to support 
budget liquidity and policy actions, in order to increase the capacity of national 
health systems, and provide assistance to the citizens and sectors particularly 
impacted by the pandemic. 

4 Ibidem, s. 33.
5 A. Pieczywok, Działania…, s. 266.
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The predominant problem for patients remains access to healthcare 
services provided as part of healthcare management as modified due to 
the state of the pandemic. Attention should also be drawn to the numerous 
problems being faced, or likely to be faced, by particular groups of citizens, 
especially the elderly, patients with disabilities and their carers, oncological 
patients, and those living in social welfare homes. As well as the threats 
directly affecting human health, this situation also has an impact on people’s 
personalities and social relations, influencing the functioning of various social 
groups, countries and institutions, especially economic and social entities.

In addition, the healthcare systems of many countries, including Poland, 
have to cope not only with the growing number of COVID-19 patients, but also 
the shortage of healthcare staff, problems with the supply of medicines and 
personal protective equipment for medical staff, and, finally, the suspension of 
entire hospital wards from functioning. 

The aim of this paper is to draw attention to the development of human 
health security in these times of the coronavirus pandemic. 

The threats to human health security caused  
by the coronavirus pandemic

The threats to human health security caused by the coronavirus pandemic can 
relate to the social, emotional, health, economic, and educational spheres of 
both individuals and society6.

The view that one of the most significant threats to human social health 
is an inappropriate lifestyle, and not, as is repeatedly stated, institutional 
healthcare activities, is becoming increasingly widespread. In most cases, one’s 
lifestyle is determined by such parameters and behaviour as diet, stimulants, 
personal hygiene, physical activity (including sports), stress, the natural 
environment, and preventive care.

Factors other than a healthy lifestyle which determine human health 
security also include the right to health protection, of which State institutions 
are the primary guarantors, and access to medical services on equal terms, 

6 For further details on health security, see: M. Karpiuk, N. Szczęch, Bezpieczeństwo naro-
dowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017; M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The Voivodeship Governor’s 
Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2.
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while the equal and fair availability of health services present a fundamental 
challenge for health policy, and thus also for health security.

Elements related to broadly understood knowledge of the organisation of 
the healthcare system, its accessibility, the concept of being patient-friendly, 
limiting barriers, the sense of equality of beneficiaries, the unchangeability 
of the rules, and attention to the quality of services provided, all play 
a fundamental role in activities related to developing a sense of health security. 
Undoubtedly, these elements have quite a large impact on the state of the 
epidemic emergency within society.

The state of epidemic emergency is a concept defined in the Act of  
5 December 2008 on preventing and combating human infections and 
infectious diseases (uniform text, Journal of Laws of 2019, item 1239, as 
amended). It relates to the legal situation introduced in a given area in relation 
to the risk of an epidemic in order to take the preventive measures laid down in 
this Act. If an epidemic threat occurs in the area of more than one voivodeship 
– as is currently the case – a state of epidemic emergency may be declared  
(or revoked) by way of a Regulation by the Minister of Health, in consultation 
with the Minister of the Interior and Administration, at the request of the 
Chief Sanitary Inspector.

The coronavirus pandemic affects every level of functioning of the State 
and society, including criminal activities in Poland and worldwide. The risk 
of the coronavirus epidemic has aroused in Poles the desire for assistance 
and the need for organisation at the level of the smallest local communities. 
Phoney fundraising, data fraud, the illegal sale of products to which medicinal 
properties are attributed, and, finally, the failure to comply with quarantines, 
and Internet hate speech – the effects of the coronavirus pandemic can 
already be seen in the changing structure of the crimes committed and, in the 
future, it will probably also be the cause of changes in the scope of crime. The 
current situation provides new circumstances for committing crimes on the 
Internet. One of these is phishing, which involves obtaining access data to 
online banking services or payment-card data. The perpetrators of this crime 
most often create and send out emails or text messages allegedly coming from 
a bank of which we are a client.

Initiatives are being organised on the Internet to help the Polish health 
service and others in need, including fundraising for providing infectious wards 
with additional equipment to fight the coronavirus, and for the purchase of 
materials for and the stitching of protective masks. 
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The pandemic has also resulted in the growth of the illegal sale of products 
to which medicinal properties are attributed. Criminals, taking advantage 
of the social unrest caused by the growing scale of the virus infection, are 
posting advertisements on the Internet for the sale of toothpastes, dietary 
supplements, creams, and other products which they promote as coronavirus 
cures.

Recently, society has been burdened with a great deal of media information, 
focusing on the growing number of people who have been confirmed as having 
the coronavirus infection, and on the number of people who have died from 
it. This information, which has not previously appeared with such a high level, 
can act as a stressor and increase the risk of a deterioration in mental health – 
particularly anxiety and mood disorders – or can exacerbate their symptoms.

With the outbreak of the pandemic, the phenomenon of disinformation 
has also taken on unprecedented proportions. The scale of the problem is 
significant. Today, two pandemics can be observed: those of the coronavirus 
and fake news. Both are spreading rapidly, and are extremely dangerous, but it 
is an infodemic (misinformation during a pandemic) which might turn out to be 
a contagion which will last longer. More and more people are looking online for 
explanations of the situation they find themselves in, and, unfortunately, they 
come across fake news, false conspiracy theories, and rumours. It can be seen 
that many people find them credible because they fit in with the emotions they 
feel: fear, uncertainty, a sense of a lack of control, and insecurity. Catalysts for 
an infodemic are often social media, the development of which has facilitated 
the rapid transmission of unjustified suspicions and lies. Niche narratives, 
which not long ago would have been considered fictitious, are now widely 
available on social media. If randomly passed on without any verification of 
their truthfulness, they become online information, reach thousands of people, 
and create growing fear.

However, “health” misinformation, although very harmful and liable to ruin 
the already very much damaged confidence in the health services, might turn 
out to be a minor problem compared with the effects which can emerge long 
after the pandemic is over – the radicalisation of selected groups in society, 
and arousing aversion to other nations.

Many young people (e.g. school pupils) are not in the habit of checking 
and verifying information, which is a key skill in the context of combating 
misinformation. Young people also have difficulty distinguishing between 
what is opinion and what is fact. The Internet has proven to be a domain which 
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determines a number of socio-cultural processes, but it also functions as a tool 
to distribute knowledge, whether true or false.

The threats to human health security caused by the coronavirus pandemic, 
in many cases, have revealed the worsening performance of those who have 
had both mild and more serious symptoms of the disease. CT scans showed 
lung damage in patients discharged from hospital. In some patients, chronic 
complications in the cardiovascular system occurred. Coronaviruses are 
mentioned as one of the most common causes of respiratory tract infections. 
The very high incidence, prevalence, and mortality rates of these diseases make 
respiratory infections a serious problem worldwide, in both children and adults.

The fear of contact with the virus can become a dread of every person 
we meet. It is worth noting, however, that in recent years, long before the 
epidemic, much has already been said about the progressive weakening of the 
quality of interpersonal relations in the modern world, about the tendency to 
become increasingly isolated from direct contact with another human being, 
and to transfer more and more of human life’s activities to the Internet. In 
focusing on work, people have had, and still have, less and less time to care for 
friendships and acquaintances, and more and more often live as if they were 
inhabiting small, separate, islands in the sea. This phenomenon is particularly 
noticeable in urban environments, where it is easy to remain anonymous, and 
where one can function without even knowing one’s neighbours very well.

In many cases, in people who are in isolation, stress develops, and the 
activation of the sympathetic system and the hypothalamic-pituitary-adrenal 
axis increases, resulting in an increase in inflammation markers. The body thus 
adapts to the raised risk of injury in order to increase the likelihood of survival 
in adverse circumstances. However, long-term inflammation is harmful to 
health, and can lead to a greater risk of developing medical conditions such as 
ischaemic heart disease, strokes, cognitive impairment, or depression.

Some people are extra-susceptible to growing anxiety. These are, for 
example, persons with mental problems, such as delusional disorders, who 
are constantly afraid, for example, that they are sick with something, but no 
one has detected it yet. This is a group of people who feel very threatened in 
such a situation. Individuals who have some kind of defect in the functioning 
of their personality, in their perception of reality or a predisposition to mental 
disorders, or who suffer from mental disorders, have less ability to adapt. This 
situation deepens extreme attitudes. Patients with generalised anxiety, who, 
even under completely normal circumstances, worry too much, e.g. that they 
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will fall ill, that there will be a shortage of food in the shops, that they will not 
manage financially, will worry even more. 

It is worth noting that the basic trait which predisposes people to the 
development of any mental disorder is a reduced ability to adapt, which can be 
caused, for example, by quarantine, the loss of work, or changes in the material 
status. This is why many people who are less able to cope with these difficulties 
show great disinclination to adapt. 

In the times of coronavirus threats, we can also observe people with 
hypochondrial disorders, i.e., fear of illness and death, who feel increased 
anxiety about their health and life. People with these tendencies function 
much better when they know there is a doctor nearby, and when they have 
someone to call if something happens. This gives them a sense of security. But 
when such people read the news that there is a shortage of personnel and 
equipment somewhere, their fear is increased. The vision appears that there 
will be insufficient help when needed, and they start to panic.

It can also be observed that, in connection with the coronavirus epidemic, 
people are spending more money, above all, on products which they think will 
help to protect them against the disease (e.g. hygiene products and cleaning 
materials). The feeling of uncertainty associated with the epidemic also 
increases savings. The need to work and learn remotely to a greater extent 
translates into increased expenditure on, e.g., computer equipment.

The occurrence of coronavirus has also caused numerous disruptions at 
all levels of the education system. This has been felt by learners, teachers, 
educators, and parents alike. Higher education institutions, just like all schools 
and kindergartens in Poland, have been closed, and lessons, as well as other 
meetings in larger groups, have been suspended. There have been suspensions 
on lectures and lessons, bans on internships and placements, cancelled student 
exchanges, and frozen Erasmus+ programmes. Universities have switched to 
the organisation of remote learning (distance learning, e-learning). However, 
not in all schools has this process been carried out smoothly and at a high 
organisational level. This situation has rendered many Polish universities, not 
only in terms of mentality and competence, but also in terms of equipment, 
unprepared to implement the learning process in this form. Most of them are 
equipped with e-learning platforms, but there is also a significant sector which 
does not have them (especially private universities). 
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The preventive value of actions in the development  
of a sense of human health security

In order to improve the health of the Polish population during the coronavirus 
pandemic, there is a need for cooperation between ministries, above political 
divisions, and a significant increase in expenditure on health and health 
education is also required. One condition for improving the health of Polish 
society is cooperation between ministries, including the Ministry of Health, the 
Ministry of National Defence, and the Ministry of Science. A kind of a national 
health security strategy should also be developed in Poland.

Citizens’ health security should be implemented within the healthcare 
system. This system should be reviewed in connection with the results 
predicted and achieved in protecting citizens’ health. Maintaining the basic 
quality, accessibility, scope, and coverage of the services provided should be 
treated as a priority. For this reason, the main element in solving most or all of 
the problems related to the functioning of the healthcare system, and ensuring 
patient safety during the coronavirus pandemic, is to ensure the sufficient 
financing of the healthcare system. A significant part of the functions of the 
healthcare system remains, and must remain, the public good, for which the 
State must be responsible. 

Before a vaccine against SARS-CoV-2 is developed, the way to treat the 
coronavirus is to change behaviour. The greatest importance and impact 
on health is associated with a healthy lifestyle, i.e. conscious behaviour 
which promotes the maintenance and protection of health. These include 
physical activity, rational nutrition, sustaining bodily cleanliness and a clean 
environment, maintaining safety, coping with stress, undergoing preventive 
medical examinations, etc. In order to break the chain of transmission, people 
should reduce their workload and contacts with others, even with their loved 
ones. They should stop going out, suspend certain activities and behaviour, 
and change routines. Finally, people should wash their hands more often, 
avoid touching their faces, keep their distance from others, and disinfect their 
phones. 

Actions aimed at increasing the possibilities of patients’ access to health 
services, abolishing limits in terms of access to services, improving the quality 
of medical services, the actual valuation of health services, and increasing the 
limits on admissions to medical studies (doctors, nurses) should be combined 
with a reorientation of medical care and the recognition of the important role 
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of health promotion, health education, and the prevention of threats related 
to the coronavirus pandemic.

As regards the spread of misinformation about the fight against the 
coronavirus pandemic, one solution might be to teach young users to perceive 
the media critically, which in the Polish educational discourse has been 
called media education. Elements of this were introduced into the 2009 core 
curriculum as part of Polish language or computer science lessons. However, it 
was partial information, and too fragmented to bring tangible results.

In the case of prevention, the basic tool should be vaccination, which 
involves immunising the body with an antigen or antigens contained in 
a vaccine. In this way, specific mechanisms of the immune system are activated. 
The processes of an immune response to the use of an antigen in a vaccine are 
the same as those of pathogens, and they trigger both non-specific and specific 
immunity. However, not all vaccines provide 100% protective efficacy against 
coronaviruses, and not against all their types. At present, we do not have 
vaccines which are effective against human coronavirus infections.

The most popular method of creating a proper relationship between 
individuals and groups to health is health education, which is used both in 
various types of population campaigns and in habitat-based health promotion 
programmes. During the coronavirus pandemic, this is taking on an even 
greater dimension. An important challenge it must meet today is thus to 
eliminate inequalities in healthiness, including by seeking and implementing 
more effective ways of influencing people of different levels of education and 
ages.

It can be stated that the aim of health education is not only to provide 
information on the value of health but, above all, to make people want to use this 
information in practice. Therefore, the fundamental aim is to shape attitudes 
towards health and to publicise the need to take care of one’s own health as 
a result of recognising it as one of the fundamental values in human life.

Health education is defined as a system of educators’ influence, which aims 
at the acquiring by learners of knowledge about the human body (the overall 
physical, mental, and social spheres), developing skills, abilities and attitudes 
determining the maintenance and strengthening of health, and the application 
of hygiene principles in everyday life. Health education is an integral part 
of shaping the full personality of a human being, and is aimed at people of 
different ages, but especially at children and young people.
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In today’s technology-rich world, changes in lifestyle, work, study, and 
leisure activities are exerting a significant impact on health. Health promotion, 
as well as health and environmental education, have an influence on the 
personal and social development of every human being from an early age, 
especially through the provision of information about health and changes in 
lifestyle. 

The process of implementing health education should be carried out on 
several significant levels of human life, namely in education, in workplaces 
(institutions), and also in retirement (senior education).

One of the basic tasks of schools is to prepare pupils for life, so that in the 
future they can make the right choices on health matters. Skills and habits 
related to a healthy lifestyle are formed in the early stages of life, because 
then the child’s psyche is sensitive to the environment. It is difficult to change 
this later on, so the skills, habits, and attitudes acquired at that age will be 
preserved in later years.

The most common forms of health promotion in schools include workshops, 
assemblies and lectures, shows, talks, educational films, excursions, trips, 
meetings with the school nurse, contests, participation in competitions, 
tournaments, campaigns, and sports and recreation events.

The authors of the projects of educational programmes, as well as those 
who conduct various forms of education (teachers, educators, healthcare 
workers), should particularly focus on making pupils aware of the relationship 
between human health and their lifestyle, as well as the physical and social 
environment in which they live.

One of the fields in the protection of the health of workers, in addition 
to the assessment of the working environment and preventive healthcare 
for workers, is workplace health promotion. This is a very important, and 
a still underestimated, link in a properly functioning and comprehensive 
occupational healthcare system. 

Workplace health promotion involves a range of organised, over and 
above obligatory and voluntary, activities going beyond the traditional tasks of 
medical prevention, aimed at making changes in the social and organisational 
environment of the workplace. These are activities which extend further than 
the employer’s responsibilities regarding employee health protection and 
occupational health and safety.
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The workplace health promotion strategy during the coronavirus pandemic 
should focus on the so-called positive aspects of health, the observance of the 
principles of personal hygiene, the preservation of the appropriate contacts 
and social relations, fitness, and resistance to stress. Health promotion is 
undertaken so that employees feel good in their workplace, have fewer 
sickness absences, become more involved in the development of the company, 
and function better in professional and everyday life, and, as a result, the 
company better fulfils its economic tasks.

The most common practice is to create on the company’s premises specially 
arranged spaces for exercises and gymnastics, employee gyms, rehabilitation 
and sports centres, and, in some cases, also football pitches. Such places 
should be provided with equipment for both strength and aerobic training. 
Employees should also be consulted there on rehabilitation, actually provided 
with rehabilitation or relaxing massage, and advice on health and special 
individual training.

One of the most important problems concerning health promotion is 
taking care of health in post-working age. Ageing is a challenge not everyone 
can cope with. Awareness of the problems which can occur in old age, suitable 
preparation for this phase of life, and a proper attitude towards one’s own and 
others’ old age, will undoubtedly help everyone to experience this period in 
the best possible way, using the variety of experiences of one’s whole life. Old 
age is not isolated from earlier periods of life – from both positive and negative 
experiences. Contentment in old age is often associated with the feeling of 
subjective satisfaction, a sense of joy, and happiness in relations and contacts 
with others.

Healthy and active physical ageing most often manifests itself in the 
absence of chronic diseases, the lack of constraint on functioning, being 
active, independence in everyday activities, mental self-care, including the 
lack of limitations on cognitive and intellectual functions, mental well-being, 
willingness to acquire new knowledge and new skills, and, in the social aspect, 
participation in social life and social relations, and the maintenance of strong 
social ties. The network of social relations and ties includes the family, groups 
of friends, acquaintances, neighbourhood groups, a religious community, and 
formal organisations.

In conclusion, it should be stated that the increased focus on the problem 
of health and food security is coinciding with an increasing level of education 
about, and awareness among society of, the direct link between health and 
food consumed, and with the progress of science, which makes it possible to 
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detect threats and improve techniques for combating them. These actions are 
particularly important in the process of developing health security during the 
coronavirus pandemic.

Both health security and food security require legal protection, i.e. legal 
provisions on the requirements for food and the methods for enforcing them. 
The aim of establishing such legislation is to safeguard the health and life of 
humans, and to protect them from harmful physical, chemical, and biological 
agents.

The World Health Organisation (WHO) recommends that the flow be 
reduced of information which causes discomfort and anxiety. In such a situation, 
it is best to limit the flow of information to the recommendations of sanitary and 
epidemiological services, and other reliable sources of knowledge, which, in 
practice, will facilitate better adaptation to the current conditions. Knowledge 
of the ways the virus is transmitted, how to reduce the risk of infection, and 
how to take proper care of hygiene, will be the most useful. In this way, safety 
can be improved in real terms, which will also benefit mental health.

At the same time, in order to improve the efficiency of the healthcare 
system, particularly in view of the presence of the coronavirus pandemic, it is 
essential to carry out actions aimed at the better management of healthcare 
facilities, and at improving the quality of the health services they provide. 
Training should also be addressed to the administrators of public funds in 
healthcare. 
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Kształtowanie bezpieczeństwa zdrowotnego  
w dobie pandemii koronawirusa

Streszczenie

Treść artykułu pokazuje jak istotnym aspektem jest szeroko pojęte bezpieczeństwo zdro-
wotne, profilaktyka oraz edukacja zdrowotna we wszystkich możliwych etapach życia 
człowieka. Artykuł zawiera charakterystykę podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa 
zdrowotnego człowieka wywołanych pandemią koronawirusa. Autor wiele miejsca po-
święca profilaktycznym walorom działań edukacyjnych w kształtowaniu poczucia bez-
pieczeństwa zdrowotnego człowieka. Idea przewodnia artykułu dowodzi, że bezpieczeń-
stwo zdrowotne w dobie panowania pandemii koronawirusa wraz z poczuciem spokoju 
i stagnacji mają podstawowy wpływ na stan samopoczucia człowieka. Wszystko to łączy 
się w przyjmowaniu odpowiednich postaw i wyznaczaniu jednocześnie obszar koncentra-
cji działania człowieka, a więc jego edukacji w dobie zagrożeń zdrowotnych.

Słowa kluczowe: zagrożenia, bezpieczeństwo zdrowotne, pandemia koronawirus, poczu-
cie bezpieczeństwa
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W kwestii potrzeby zmian ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

w obliczu sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią COVID-19

Streszczenie

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty bez wątpienia wymaga zmian, które po-
winny być wprowadzone niezwłocznie. Na potrzebę tę wskazują liczne środowiska, nie 
tylko medyczne. Leczenie osób, które zachorowały na COVID-19, wymaga specjalistów, 
a tych już od jakiegoś czasu zaczyna brakować. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, traktowana jako odpowiedź 
na zaistniałe zagrożenia wynikające z pandemii, nie spełnia pokładanych w niej nadziei. 
Odniesienie się do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyko-
nywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz teleporad udzielanych przez 
lekarzy jest niewystarczające.

Słowa kluczowe: COVID-19, lekarz, lekarz dentysta, teleporada
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Stare przysłowie łacińskie głosi: „Si vis pacem, para bellum” (jeśli chcesz po-
koju, przygotuj się do wojny). Paremia ta, będąca sparafrazowanym zdaniem 
z prologu do dzieła Publiusa Flaviusa Vegetiusa Renatusa, pisarza i historyka 
rzymskiego z IV wieku n.e., zwanego także od średniowiecza jako Wegecjusz, 
autora dedykowanego cesarzowi Teodozjuszowi I traktatu „Epitoma rei milita-
ris” (Zarys wojskowości) w 4 księgach. Wbrew pozorom, stwierdzenie to bar-
dzo pasuje do sytuacji zaistniałej w Polsce w związku z pandemią COVID-19. 
Ten wirus, na którego nie wynaleziono, jak dotąd, ani skutecznego leku, ani 
szczepionki, pojawił się w Polsce, chociaż nie tu go wyhodowano, w następ-
stwie tego, że przestrzeń obecnie gwałtownie znacząco się skurczyła. W śre-
dniowieczu, a nawet w czasach nowożytnych, przemieszczenie się tak groź-
nego wirusa z dalekiej Azji, z obszaru Chin, trwałoby kilka lat, a w tym czasie 
wirus ten mutowałby, tracąc po woli swoją zjadliwość. Dzisiaj podróż z tych 
samych terenów do Europy czy Stanów Zjednoczonych trwa tylko kilkanaście 
godzin i nosiciel wirusa, nie zdając sobie sprawy, przenosi go na odległe teryto-
ria, do wielkich skupisk ludzi, w obszary albo całkowicie nieprzygotowane na 
pojawienie się pandemii, albo nieprzygotowane dostatecznie.

Rzeczpospolita Polska niewątpliwie należała do tych terenów, na których 
pojawienie się epidemii zupełnie zaskoczyło. Wydaje się, że władze publiczne, 
w szczególności zaś kierujący służbą zdrowia, nie zdawali sobie sprawy ze skali 
zagrożenia, liczby zachorowań i być może łudzili się, że jeżeli nawet wirus doj-
dzie do Polski, to nie będzie groźniejszy od corocznej epidemii grypy. Uważano 
także, że z nadejściem lata, ciepłej pogody, wirus ostatecznie z przyczyn natu-
ralnych straci swoją moc. Wydaje się, że zapomniano o groźnych epidemiach 
ospy prawdziwej, które od 1950 aż do 1971 roku wystąpiły w Belgii, Francji, 
Czechosłowacji, NRD i RFN, a także we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Szwajcarii i Szwecji1. Zapomniano o epidemii ospy, która nawiedzi-
ła Wrocław latem 1963 roku, uznano, że w zasadzie choroby zakaźne zostały 
całkowicie zwalczone w XX wieku. Eradykcja ospy prawdziwej została ogło-
szona w 1980 roku i niewątpliwie wydawało się, że w sensie globalnym grozić 
może ludzkości jedynie drakunkuloza i choroba Heinego-Medina.

1 E. Ristanovic i inni, Smallpox as an actual biothreat: lessons learned from its outbreak in ex-
Yugoslavia in 1972, „Annali dell’Istituto Superiore Di Sanita” 2016, nr 52 (4), s. 587–597; 
J. Sasse, H. R. Gelderblom, Lessons learnt from the German smallpox outbreaks after World  
War II, „Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz” 2015, nr 58 
(7), s. 730–737.
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Wraz z głoszoną, jak się okazuje nieprawdziwą tezą o opanowaniu chorób 
zakaźnych, wyraźnie przestano „przygotowywać się do wojny” na wypadek 
pojawienia się epidemii. Wprawdzie 5 grudnia 2008 roku uchwalono ustawę 
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi2, która zastąpi-
ła ustawę z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach3, 
i od strony legislacyjnej wydawałoby się, że wszystko zostało przygotowane 
na ewentualny wybuch epidemii, ale najlepsze nawet prawo nie rozwiązuje 
samo problemów, które się pojawiają, nie uzdrawia sytuacji, ani sam fakt jego 
istnienia nie zwalcza epidemii. Truizmem jest twierdzenie, że służba zdrowia 
w Polsce jest niedoinwestowana, że brak od lat szpitali, przychodni, sprzętu 
medycznego. Przede wszystkim brakuje odpowiedniej liczby dobrze przygoto-
wanych i wykwalifikowanych pracowników – zarówno lekarzy, jak i tzw. śred-
niego personelu medycznego.

Na tle sporów płacowych bezpośrednio przed rozprzestrzenieniem się 
pandemii na obszar Polski doszło w wielu szpitalach i miejscowościach do 
strajku lekarzy, zwłaszcza młodych, pełnych sił i zapału do pracy. Płacowe 
i organizacyjne postulaty lekarzy nie spotkały się ze zrozumieniem klasy poli-
tycznej. Wręcz przeciwnie, w dyskusji sejmowej występujący z trybuny sejmo-
wej posłowie starali się wykazać, że roszczenia finansowe lekarzy są bezpod-
stawne i wygórowane. Głośnym echem odbiło się wezwanie jednej z posłanek, 
która odnosząc się do swoistego ultimatum lekarzy, że jeżeli nie znajdą zrozu-
mienia w swojej ojczyźnie, to wyjadą i poszukają zatrudnienia na godziwych 
warunkach w innych państwach, wołała dramatycznie: „To niech wyjeżdżają! 
Nie potrzeba ich tutaj!”. Te słowa brzmią szczególnie gorzko dzisiaj, kiedy le-
karzy brakuje, a premier wzywa nie tych lekarzy, którzy wyjechali, lecz prosi 
lekarzy zza wschodniej granicy, żeby porzucili swoją ojczyznę w okresie pan-
demii i przyjechali do Polski pracować.

Przypatrując się mało efektywnym działaniom władzy publicznej, któ-
ra dopiero w ostatnich dniach wpadła na pomysł, że trzeba będzie urządzić 

2 Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1570; t.j., Dz.U. 2020, poz. 1845.
3 Dz.U. 2001, nr 126 poz. 1384, z późn. zm. Ustawa ta zastąpiła dekret z 16 kwietnia 1946 
r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz.U. 1949, nr 51, poz. 394, z późn. zm.), ustawę 
z 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz.U. 1959, nr 27, poz. 170, z późn. zm.) oraz 
ustawę z 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U 1963, nr 50, poz. 279). 
Warto przypomnieć, że ta ostatnia wymieniona ustawa uchyliła ustawę z 21 lutego 1935 r. 
o zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich zwalczaniu (Dz.U. 1935, nr 27, poz. 198). Należy 
zauważyć, że ta ustawa obowiązywała w chwili wybuchu epidemii we Wrocławiu latem 
1963 r.
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szpitale dla osób zarażonych w pomieszczeniach tymczasowych na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, w halach targowych w Poznaniu, w Centrum Kon-
gresowym w Katowicach itd., rodzi się refleksja, że przecież mamy w gruncie 
rzeczy stan zbliżony do wojny. Donosi się o „ofiarach śmiertelnych” koronawi-
rusa, o „walczących z wirusem”, czyli posługujemy się retoryką wojenną i taka 
też jest sytuacja. W trakcie wojny w obliczu strat w ludziach, konieczności nie-
sienia pomocy rannym i kontuzjowanym tworzy się szpitale polowe. Dlaczego 
więc nie utworzono takich szpitali, zdając sobie sprawę z sytuacji porównywal-
nej z wojną?!

Powód w gruncie rzeczy jest jeden – zapomniano, że pokój jest stanem 
przejściowym. Uznano, że wraz ze zwalczeniem chorób zakaźnych pokonano 
w XX wieku wszystkie inne realne zagrożenia życia ludzkiego. Gdzieś u podło-
ża tego przekonania leży utajona myśl, że prawdziwej wojny, konfliktu zbrojne-
go nie będzie, bo jeżeli taka wojna miałaby nastąpić, to wybuchłaby wcześniej. 
Tymczasem zaprzestano kształcić lekarzy na potrzeby armii. Zlikwidowano 
Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi, której mury do likwidacji w 2002 roku 
opuściło ponad 6 tys. wykształconych i przygotowanych do pracy w szczegól-
nych warunkach wojska oraz w sytuacji bojowej oficerów będących lekarzami, 
lekarzami dentystami i farmaceutami. Łącząc Wojskową Akademię Medyczną 
z Akademią Medyczną w Łodzi, w dużej mierze zmarnowano całą ideę woj-
skowego szkolnictwa medycznego. Idea ta powstała w 1922 roku, kiedy to 
rozkazem Ministra Spraw Wojskowych utworzono w Warszawie Wojskową 
Szkołę Sanitarną, którą 3 lata później połączono z Wojskowym Instytutem Sa-
nitarnym i Szpitalem Ujazdowskim. Jednostka ta otrzymała wówczas miano 
Oficerskiej Szkoły Sanitarnej, a w 1928 roku nazwę tę zmieniono na Szkołę 
Podchorążych Sanitarnych. Po II wojnie światowej w Łodzi powstał Fakultet 
Wojskowo-Medyczny, który uchwałą Rady Ministrów z 7 listopada 1957 roku 
miał zostać przekształcony w Wojskową Akademię Medyczną. W wykona-
niu tej uchwały Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz powołujący WAM 
z dniem 1 lipca 1958 roku.

To krótkie odniesienie się do historii szkolnictwa medycznego wydaje się 
być potrzebne z dwóch powodów. Po pierwsze, w sytuacji zagrożenia pełnie-
nia obowiązków w szpitalach i w ratownictwie medycznym zaczęto powoływać 
żołnierzy, nakładając na nich częstokroć trudne i odpowiedzialne obowiązki 
koordynowania ruchem chorych, do czego nie są przygotowani. Po drugie, 
trudności w delegowaniu lekarzy wykonujących pracę poza szpitalami opieku-
jącymi się chorymi zarażonymi wirusem COVID-19 dowodzą, że gdyby istniała 
wojskowa służba zdrowia, a jej oficerowie podlegali rozkazom, wspomnianych 
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trudności zwyczajnie nie byłoby. Podkreślić należy, że Niemcy świetnie sobie ra-
dzą z pandemią dzięki dobrze funkcjonującemu państwu socjalnemu, które pełni 
funkcję opiekuńczą, nie tylko rozdając pieniądze mniej lub bardziej potrzebują-
cym, lecz przede wszystkim zapewniając obywatelom dostęp do opieki zdro-
wotnej. Należy także zauważyć, że inwestując od lat niemałe środki na służbę 
zdrowia, dysponują także doskonałą infrastrukturą medyczną, nawet w sytuacji 
pandemii mają liczne wolne miejsca w szpitalach. Jedynym utrudnieniem wyda-
je się być decentralizacja, w której rząd federalny krępowany jest przez mające 
duże uprawnienia w sprawie ochrony zdrowia rządy 16 krajów związkowych. 
Niemniej jednak RFN dysponuje siecią szpitali wojskowych, w których pracuje 
ponad 15 tys. lekarzy i pielęgniarzy wyszkolonych przez Bundeswehrę. Ten sek-
tor został przestawiony na obsługę chorych na COVID-19. Tymczasem w Pol-
sce, dążąc do racjonalizacji wydatków budżetowych, dbano przede wszystkim 
o to, żeby nie doszło do sytuacji, że jakieś miejsce w szpitalu, zwane umownie 
łóżkiem, nie jest wykorzystywane – stoi wolne i czeka na pacjentów, generując 
w ten sposób, zdaniem urzędników, straty.

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty niewątpliwie wymaga nie-
zwłocznych zmian. Na taką potrzebę zwracały uwagę liczne gremia, w tym 
także Naczelna Rada Lekarska i jej prezydium. Wbrew temu, co wydaje się nie-
którym politykom i publicystom, leczenie chorych dotkniętych COVID-19 wy-
maga specjalistów. Niektórzy politycy uważają, że obsługą respiratora może 
zająć się pielęgniarka, a nawet salowa po krótkim przeszkoleniu. Zdaniem 
specjalisty, urządzenie takie może być obsługiwane nawet nie przez każdego 
lekarza, lecz przez takiego, który zostanie poddany wieloletniemu szkoleniu. 
Działanie respiratora nie kończy się na jego podłączeniu.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j., Dz.U. 
2020, poz. 1842), która miała stanowić odpowiedź na zaistniałe zagrożenia 
wynikające ze zbliżającej się pandemii, próżno jednak szukać odważnych roz-
wiązań instytucjonalnych i organizacyjnych, które mogłyby w sposób stanow-
czy przeciwdziałać zagrożeniom. W art. 7 tejże ustawy, w którym odniesiono 
się do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyko-
nywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwestii teleporad 
udzielanych przez lekarzy, ograniczono się do stwierdzenia, że takie świad-
czenia opieki zdrowotnej, w tym także świadczenia transportu sanitarnego 
wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są udzielane przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów 
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spełniających warunki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j., Dz.U. 2020, poz. 295), czyli 
w gruncie rzeczy w kwestii tej nie wprowadzono żadnych zmian, ograniczając 
się do stwierdzenia, że taki lekarz może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi wła-
ściwemu ds. zdrowia, właściwą w zakresie systemu informacyjnego ochrony 
zdrowia – zwanych dalej teleporadą – z pominięciem obowiązków wynikają-
cych z art. 101 ustawy o działalności leczniczej4 oraz obowiązków dotyczących 
dokumentacji medycznej wynikających z przepisów ustawy o prawach pacjen-
ta i rzeczniku praw pacjenta. Dodano do tego, że działalność ta nie podlega 
wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Wskazano także w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, jakie dokumenty powinien złożyć lekarz chcący uzyskać dostęp 
do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą 
ministrowi właściwemu ds. zdrowia. Określono, jakie elementy powinna za-
wierać karta teleporady (art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sy-
tuacji kryzysowych), przy czym karty te miały być przechowywane tylko przez 
30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia. Znowelizowano także w treści 
art. 7 ust. 12 omawianej ustawy kwestię dotyczącą możliwości przystąpienia 
przez lekarza i lekarza dentystę do państwowego egzaminu specjalizacyjnego 

4 W myśl tego przepisu lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalno-
ści leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr (a więc wojewodzie właściwemu dla 
jego siedziby lub miejsca zamieszkania, okręgowej radzie lekarskiej właściwej dla miejsca 
wykonywania praktyki zawodowej, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekar-
skiej – wojskowej radzie lekarskiej) wniosek o wpis do rejestru zawierający następujące 
dane: imię i nazwisko lekarza; numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wy-
konywania zawodu lekarza; formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń 
zdrowotnych; adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania 
wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w przypadku wykonywania praktyki 
lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres do 
korespondencji; posiadane specjalizacje. Wskazano także elementy, które powinien zawie-
rać wniosek o wpis do rejestru, składany przez lekarzy zamierzających wykonywać zawód 
w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską oraz pielęgniarki zamie-
rzające wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej (art. 102 ustawy o działalności 
leczniczej), a także fizykoterapeuci (art. 102a ustawy o działalności leczniczej).
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w sesji wiosennej, stwierdzając, że taki lekarz będzie uznany za lekarza specja-
listę w dziedzinie, w której złożył wniosek o przystąpienie do państwowego 
egzaminu specjalizacyjnego, jeżeli zaliczył on z wynikiem pozytywnym część 
pisemną państwowego egzaminu specjalizacyjnego w tej dziedzinie, a lekarza 
odbywającego szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie, której dotyczył jego 
wniosek o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego, jeżeli żadna z części 
takowego egzaminu nie odbyła się w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 
roku. W ten sposób nastąpiło cudowne rozmnożenie specjalistów po egza-
minie teoretycznym, czyli pisemnym, a nawet takich, którzy w ogóle żadnego 
egzaminu nie zdali. Oczywiście, twórcy takiej ustawy byli prawdopodobnie 
przekonani, że skoro lekarze będą leczyć przez telefon, to mogą nie mieć wie-
dzy praktycznej. Nie zauważono, że w sytuacji, kiedy pandemia się skończy, 
ci nowo powołani specjaliści nie utracą swoich uprawnień specjalistycznych. 
Zapomniano, że samo mianowanie kogoś na lekarza specjalistę w danej dzie-
dzinie bez odpowiednich praktyk i egzaminów nie spowoduje, że on rzeczywi-
ście takim specjalistą będzie, a ten sposób nominacji nie spowoduje poprawy 
jakości leczenia.

W art. 12 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku stwierdzono, że w razie ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od dnia ogło-
szenia tego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających 
z przepisów art. 229 par. 2 ust. 1 i par. 4a w zakresie badań okresowych oraz  
par. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j., Dz.U. 2020,  
poz. 1320) oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym 
(t.j., Dz.U. 2019, poz. 2140, z późn. zm.), a także art. 22b ust. 7 ustawy z dnia  
28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t.j., Dz.U. 2020, poz. 1043, 
z późn. zm.). Jednocześnie ustalono, że po odwołaniu stanu zagrożenia epi-
demicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo po 
odwołaniu stanu epidemii pracownik został zobowiązany do niezwłocznego 
wykonania obowiązku poddania się badaniu w okresie nie dłuższym niż 60 dni 
od dnia odwołania danego stanu. Gdyby brakowało dostępności do lekarza 
uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, ba-
danie takie z mocy art. 12a ust. 3 może przeprowadzić inny lekarz.

Niestety, osoby pracujące, chociażby tylko w szkołach wyższych, wiedzą, 
że do odpowiednich komórek kadr przywołane wyżej przepisy chyba nie tra-
fiły, gdyż jeszcze późnym latem kierowano nowych pracowników na badania 
wstępne, a pozostałych, którym kończyła się ważność takiego badania, na ba-
dania okresowe. Czasami badania te były realizowane w systemie telepora-
dy, co potwierdza przekonanie, że przepisy prawne w Polsce mają charakter 
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czysto fasadowy i nie jest ważne, czy rzeczywiście kogoś przebadano czy też 
nie. Konieczne jest tylko to, żeby liczba zaświadczeń w teczce osobowej pra-
cownika się zgadzała.

Lektura ustawy z dnia 2 marca 2020 roku przekonuje, że w gruncie rzeczy 
w zakresie świadczeń lekarskich nie uregulowano w jej treści niczego zasadni-
czego, wytworzono zaś, oprócz niebezpiecznego dla pacjentów systemu uła-
twiającego zdobycie iluzorycznych w istocie rzeczy uprawnień specjalizacyj-
nych, bastion biurokratyczny przepisów, które zdają się służyć jednemu tylko 
celowi, a mianowicie temu, żeby lekarz przestał leczyć, a zamienił się w urzęd-
nika wypełniającego papierki czy formularze.

Odnosząc się tylko do kwestii dotyczących opieki lekarskiej w kontekście 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wypada stwierdzić, że ustawa 
z 2 marca 2020 roku w tym zakresie nie zdała egzaminu. Wypada więc w tym 
miejscu przyjrzeć się obszernej, szczegółowej, kazuistycznej ustawie o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, 
związanym z wystąpieniem COVID-195. Analizując treść tej ustawy, ograniczo-
no się w tym miejscu jedynie do kwestii, które wiążą się z ustawą o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na zmiany, 
które w tekście tej ostatniej ustawy wprowadza art. 6. W pkt 1 tego przepi-
su otwarto możliwości wykonywania zawodu lekarza osobom, które uzyska-
ły kwalifikacje poza terytorium UE. Osobom takim można wyrazić zgodę na 
wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznać prawo 
wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty w określonym zakresie 
czynności zawodowych, wskazując także czas i miejsce zatrudnienia w pod-
miocie wykonującym działalność leczniczą. Rozwiązanie to jest z jednej strony 
nakierowane na przyciągnięcie do Polski lekarzy i lekarzy dentystów głównie 
zza wschodniej granicy – z terytorium Białorusi, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, 
republik Azji Centralnej, a więc Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turk-
menistanu i Tadżykistanu. Nie można wykluczyć, że z tej drogi zechcą także 
skorzystać lekarze z odleglejszych państw, m.in.: Afganistanu, Iranu, Iraku, 
Turcji, Syrii, a nawet Chin. Wypada zauważyć, że niektórzy lekarze z tych od-
ległych od Polski państw studiowali w Polsce, tu zdobyli kwalifikacje, często 

5 W momencie oddawania tego tekstu, nie był znany jeszcze „Dziennik Ustaw”, w któ-
rym wspomniana ustawa została ogłoszona, a przedmiotem dalszych rozważań jest tekst 
tej ustawy ustalony ostatecznie po rozparzeniu poprawek Senatu RP. Fakt, że tak ważna 
ustawa nie została ogłoszona, mimo upływu 8 dni od jej uchwalenia i podpisania przez pre-
zydenta, należy uznać za niedopuszczalny i haniebny. 
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uprawnienia specjalizacyjne, a przy tym z natury rzeczy biegle posługują się 
językiem polskim, gdyż w nim najczęściej studiowali i zdawali egzaminy6. Nie 
pozostali oni w Polsce z powodu polityki migracyjnej Rzeczypospolitej, wró-
cili do swoich ojczyzn, gdzie okazało się, że wykonywanie zawodu lekarza czy 
lekarza dentysty jest znacznie utrudnione i niebezpieczne z racji konfliktów 
zbrojnych oraz uwarunkowań trybalistycznych.

Ubiegający się o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub leka-
rza dentysty powinien złożyć oświadczenie, że wykazuje znajomość języka pol-
skiego wystarczającą do wykonywania powierzonego mu zakresu czynności za-
wodowych, choć tego zakresu, składając oświadczenie, właściwie nie zna. Nikt 
też nie bada, czy i na ile rzeczywiście kandydat posługuje się językiem polskim 
w stopniu wystarczającym, zwłaszcza w zakresie terminologii specjalistycznej. 
Lekarz, który ukończył np. studia medyczne na Białorusi, Ukrainie czy Rosji, zna-
jący język polski z racji pochodzenia przodków, a nawet odwiedzający Polskę 
jako turysta i nie mający problemów z komunikacją w trakcie pobytu, nie zna jed-
nak specjalistycznej terminologii medycznej, a nawet może nie potrafić nazwać 
w sposób właściwy w języku polskim narządów ciała pacjenta.

Kandydat powinien także uzyskać od podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą zaświadczenie zawierające deklarację określającą wykaz komórek 
organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze 
wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z posiada-
nym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. Uzyskanie takiego 
dokumentu może być wbrew pozorom bardzo trudne, gdyż wymaga ono przy-
bycia do Polski, czasem z bardzo odległych terenów, znalezienie samemu pod-
miotu wykonującego działalność leczniczą. Chyba że odbywać się to będzie 
nieco inaczej, a mianowicie, że właściwy organ polski będzie przydzielał zgła-
szającemu się lekarzowi z zagranicy skierowanie do podmiotu wykonującego 
działalność lecznicą, najczęściej kierując się zgłoszeniem takiego podmiotu, że 
potrzebuje lekarzy określonej specjalności.

Ubiegający się o zatrudnienie lekarz powinien posiadać, jak wynika z usta-
wy, pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać stan zdrowia pozwalający 

6 Jedynie niektóry akademie medyczne, a potem uniwersytety medyczne i nieliczne 
niepubliczne szkoły wyższe prowadziły i prowadzą dla cudzoziemców studia medyczne 
w języku angielskim. Jednakże ze studiów w tym języku korzystają w pierwszym rzędzie oby-
watele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz państw południowoamerykańskich, 
gdzie koszty tych studiów w ojczyźnie są wielokrotnie wyższe, a dwustronne umowy 
o uznawalności wyższego wykształcenia gwarantują w gruncie rzeczy prawie bezstresowe 
zdobycie możliwości wykonywania zawodu w kraju urodzenia bądź pochodzenia.
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na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty, wykazywać nienagan-
ną postawę etyczną oraz uzyskać prawo pobytu na terytorium Polski. Spraw-
dzenie posiadania przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych 
może być potraktowane jako czysta formalność i opierać się na przekonaniu, 
że jeżeli ukończył lat 18, to taką zdolność ma. Jak sprawdzić nienaganną posta-
wą etyczną – praktycznie nie ma takiej możliwości, gdyż ewentualną przeszko-
dą byłoby pozbawienie kandydata w jego państwie prawa wykonywania za-
wodu, ale przecież odebranie takiego prawa może wynikać z różnych sytuacji, 
np. z błędu w sztuce lekarskiej, ale także z pijaństwa, narkomanii itd. W istocie 
badanie tej podstawy angażowałoby sztab ludzi i trwałoby, znając biurokra-
tyczne utrudnienia, konieczność tłumaczenia, a czasami przekazywania pytań 
drogą dyplomatyczną, znacznie dłużej, niż trwać będzie najsroższa nawet pan-
demia. Jeżeli kryterium to ograniczy się do złożenia stosownego oświadcze-
nia, to prawdziwość jego może budzić wątpliwości.

Kłopotem będzie także wymóg uzyskania prawa pobytu na terenie Rze-
czypospolitej Polskiej. Twórcy ustawy wyraźnie nie zdają sobie sprawy z tego, 
że taki dokument bardzo trudno otrzymać, że wymaga sprawdzenia kandyda-
ta przez różne służby, od Agencji Wywiadu zaczynając. Takie sprawdzenie nie 
ma charakteru formalnego, a sama procedura, zgodnie z odpowiednimi wymo-
gami, trwa co najmniej 45 dni, a w praktyce o wiele dłużej. Znacznie łatwiejsze 
może być uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia, który pozwala na wyko-
nywanie zawodu lekarza bądź lekarza dentysty.

Ubiegający się o otrzymanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza 
albo lekarza dentysty powinien wylegitymować się co najmniej 3-letnim do-
świadczeniem zawodowym, ale nie zwykłego lekarza, lecz lekarza specjalisty 
w danej dziedzinie. To doświadczenie powinno być uzyskane w okresie 5 lat 
bezpośrednio poprzedzających wydanie takiego zaświadczenia. Starający 
się o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza denty-
sty powinien posiadać dyplom lekarza albo lekarza dentysty, a także dyplom 
potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany w innym państwie niż 
państwo członkowskie Unii Europejskiej. To zastrzeżenie jest niekorzystne 
dla tych obywateli państw spoza UE, którzy studiowali w Polsce, tu uzyskali 
dyplom lekarza oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Ich, 
niestety nie dotyczy treść ustawy. Dodatkową trudnością może być to, że nie 
skorzystają z możliwości stwarzanych przez ustawę np. obywatele państw 
spoza UE, którzy uzyskali dyplom w swojej ojczyźnie, ale specjalizację uzy-
skali na obszarze Unii Europejskiej – oni także nie spełnią warunków. Jest to 
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poważna przeszkoda w ściągnięciu takich osób do Polski, gdyż formalnie rzecz 
biorąc, nie mieszczą się w wyznaczonych przez ustawę ramach.

Ubiegający się o zatrudnienie może przedstawić dyplom albo jego dupli-
kat zalegalizowany przez konsula RP, właściwego dla państwa, na którego te-
rytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, 
i to jeżeli został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będą-
cego stroną konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumen-
tów urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku7. W końcu 
kandydat powinien odbyć szkolenie specjalizacyjne odpowiadające, w istot-
nych elementach merytorycznych, programowi szkolenia specjalizacyjnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania tego szkolenia nie został określo-
ny w ustawie. Trudno także stwierdzić jak należy rozumieć pojęcie „istotnych 
elementów merytorycznych” oraz jak ma się ten wymóg do tego, że w Polsce 
uzyskanie specjalizacji trwa od 4 do 6 lat. Tym samym zagraniczny lekarz spe-
cjalista, który ma wprawdzie dyplom poświadczający, że jest specjalistą w da-
nej dziedzinie, specjalizację polską zdobędzie prawdopodobnie w znacznie 
krótszym czasie niż obywatel polski. 

Zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty udziela mi-
nister właściwy ds. zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie 
opinii konsultanta krajowego we właściwej dziedzinie medycyny lub w przypad-
ku braku takiego konsultanta, przez konsultanta w dziedzinie pokrewnej albo 
konsultanta wojewódzkiego we właściwej dziedzinie lub dziedzinie pokrewnej, 
w której starający się zamierza wykonywać zawód. Konsultanci ci w terminie  
7 dni od dnia przekazania im dokumentów przez ministra właściwego ds. zdro-
wia mają ocenić, czy osoba starająca się o zgodę na wykonywanie zawodu le-
karza lub lekarza dentysty odbyła szkolenie specjalizacyjne odpowiadające 
w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjne-
go w Rzeczypospolitej Polskiej. Wspomniani konsultanci wydają również opinię 
o kwalifikacji takiego lekarza lub lekarza dentysty, a także o określonym zakre-
sie czynności zawodowych oraz czasie i miejscu zatrudnienia.

Decyzja ministra właściwego ds. zdrowia w przedmiocie zgody jest pod-
stawą przyznania przez okręgową radę lekarską prawa wykonywania zawodu 
osobie, której zgoda ministra dotyczy. Wpisuje ona lekarza albo lekarza denty-
stę na listę wykonujących zawód. Taki lekarz albo lekarz dentysta jest zatrud-
niany na podstawie umowy o pracę na czas określony, ale nie dłuższy niż okres 

7 Dz.U. 2005, nr 112, poz. 938.
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do dnia upływu ważności prawa wykonywania zawodu. To bardzo poważnie 
osłabia atrakcyjność wprowadzonego w ustawie rozwiązania. Wynika z nie-
go, że zamiarem ustawodawcy jest ściągnięcie do Polski lekarzy specjalistów, 
zatrudnienie ich na określony czas, a następnie rozstanie się z nimi. Co będzie, 
jeżeli taki lekarz nie zechce opuścić Polski, założy tu rodzinę, będzie miał dzie-
ci? Czy wówczas władze Polskie uznają, że może pozostać, ale nie zgodzą się 
na to, żeby pracował w wyuczonym zawodzie8?

W ustawie stwierdzono, że lekarz bądź lekarz dentysta zatrudniony w pod-
miocie wykonującym działalność leczniczą powinien wykonywać świadczenia 
zdrowotne przez okres jednego roku pod nadzorem opiekuna będącego leka-
rzem posiadającym specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w danej 
dziedzinie, wyznaczonego przez kierownika takiego podmiotu. W trakcie re-
alizacji umowy lekarz bądź lekarz dentysta, który uzyskał zgodę na wykony-
wanie zawodu, nie może jednak wykonywać go poza podmiotem leczniczym, 
z którym zawarł umowę.

Z mocy prezentowanej w tym miejscu ustawy prawo wykonywania zawodu 
przez takiego lekarza lub lekarza dentysty wygasa w razie uzyskania przez niego 
prawa wykonywania zawodu w normalnym trybie. Ponadto wygasa ono wtedy, 
kiedy został skreślony z listy lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu, 
z racji upływu czasu, na który takie prawo zostało wydane, a także w razie ubez-
własnowolnienia całkowitego lub częściowego, utraty prawa pobytu na teryto-
rium RP, złożenia przez lekarza lub lekarza dentysty oświadczenia o zrzeczeniu 
się takiego prawa i wreszcie, co chyba naturalne, w razie śmierci.

W ustawie wskazano, że prawo wykonywania zawodu jest wydawane na 
okres nie dłuższy niż 5 lat, przy czym nie można przedłużyć ani wydać nowego 
prawa wykonywania zawodu na warunkach określonych w ustawie po upływie 
5 lat od daty jego wydania. Dodać do tego należy, że okręgowa rada lekarska 
niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu, u którego taki lekarz wykonywał 
działalność leczniczą, powiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę ma obo-
wiązek skreślić go z listy lekarzy wykonujących zawód na terenie RP.

8 Odnosząc się do polskiego projektu transferu lekarzy z Białorusi, prezydent Aleksandr Łu-
kaszenka zagroził, że ci lekarze, którzy wyjadą do Polski i będą tam pracować, nie zostaną nigdy 
wpuszczeni z powrotem do swojej ojczyzny. O tym, że są to zamiary poważne może świadczyć to, 
że władze białoruskie odmówiły wjazdu na teren Białorusi abp. Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, 
obywatelowi Białorusi, który wyjechał z kraju z ważnym paszportem białoruskim. Stwierdzono, 
że w czasie pobytu za granicą – w Polsce – jego paszportu stracił ważność, ale nie z racji upływu 
terminu ważności dokumentu, lecz na skutek decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych, i dlatego 
zainteresowany powinien się poddać procedurze naturalizacji.
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Omawiana ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń wiekowych w od-
niesieniu do lekarzy, którzy ubiegają się o uzyskanie zgody na wykonywanie 
zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W efekcie może się okazać, że 
gotowość do wykonywania zawodu lekarza na warunkach opisanych w usta-
wie zgłoszą lekarze z obszaru Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, którzy 
przeszli w swoich państwach na emeryturę, ale w świetle przepisów polskich, 
gdyby byli obywatelami RP, byłoby im jeszcze daleko do osiągnięcia wieku 
emerytalnego. Trudno ocenić, czy zatrudnianie takich lekarzy w Polsce jest 
zasadne. Niewątpliwie z racji wieku, posiadanych częstokroć stopni, a nawet 
tytułów naukowych są to ludzie doświadczeni, mający w swoich państwach 
także właściwe specjalizacje. Niejednokrotnie, a może nawet najczęściej są oni 
osobami sprawnymi fizycznie, a pracę w Polsce mogą traktować jako kontynu-
ację kariery zawodowej. Jednakże ustawodawcy, z racji wskazania wymogu co 
najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego przez ubiegających się o za-
trudnienie, chodzi chyba nie o takich specjalistów, lecz o ludzi młodych, przez 
to mobilnych, którzy zgodzą się na pełnienie służby na pierwszej linii frontu, 
chcących zarobić i zdobyć doświadczenie.

Jest rzeczą ważną, ale dość charakterystyczną, że ustawa nie wspomina ani 
o wynagrodzeniu takich sprowadzonych z zagranicy lekarzy, ani o ich zakwa-
terowaniu, przysługujących im urlopach i świadczeniach socjalnych. Oczywi-
ście można domniemywać, że w odniesieniu do nich będą miały zastosowanie 
przepisy kodeksu pracy. Regulacja zawarta w ustawie pomija milczeniem kwe-
stię, co się dzieje z człowiekiem, który przybywa do Polski z zamiarem skorzy-
stania z dobrodziejstwa ustawy i starania się o pracę w zawodzie lekarza bądź 
lekarza dentysty. Nie wiadomo, gdzie taka osoba ma przebywać, z czego ma się 
utrzymywać i na podstawie, jakich kryteriów będzie uzyskiwała zezwolenie na 
pobyt przed zatrudnieniem w zawodzie. Oczywiście, w części wątpliwości te 
rozwiąże konieczność odbycia przymusowej kwarantanny, ale należy wątpić, 
że ten okres wystarczy na załatwienie koniecznych formalności. Mankamen-
tem ustawy jest to, że oprócz opinii konsultanta brak w jej treści jakichkolwiek 
terminów, w których sprawa starającego się o zatrudnienie powinna zostać 
załatwiona. Nie ma także wyraźnego stwierdzenia, że taki starający się może 
zaskarżyć odmowną decyzję ministra właściwego ds. zdrowia, który w drodze 
decyzji administracyjnej odmówi udzielenia zgody na dopuszczenie do wyko-
nywania zawodu. 

Warto na marginesie jedynie zauważyć, że uregulowano także ważną 
kwestię dotyczącą lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy, a nie uzy-
skali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem 
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pozytywnym egzaminu LEK lub LDEK. Uznano przy tym, że lekarze biorący 
udział w zwalczaniu epidemii będą uznawani za lekarzy w trakcie stażu pody-
plomowego, którzy wykonują zawód na podstawie prawa wykonywania zawo-
du. Przedstawienie zawiłości tych dwóch regulacji przekracza zakres niniej-
szego opracowania.

Reasumując, należy stwierdzić, że optymistyczne założenia ustawodawcy, 
który liczy na to, że ściągnie do Polski niezliczone rzesze wysoko wykwalifiko-
wanych lekarzy spoza UE, którzy natychmiast przystąpią do pracy, mogą się roz-
bić o gruby mur przeszkód biurokratycznych, którymi najeżone są przepisy no-
welizujące ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Dodać do tego należy, 
że nie przewidziano w żaden sposób kolportażu rozwiązań ustawowych wśród 
lekarzy z państw pozaunijnych. Czy mają się oni dowiadywać o ustawie ze źródeł 
niepewnych? Czy zakłada się, że potencjalni kandydaci mają dostęp do interne-
towych stron sejmowych albo programów polskich stacji telewizyjnych?
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On the need to amend the Act on the professions  
of physician and dentist amidst the COVID-19 pandemic

Abstract

The Act on the professions of physician and dentist undoubtedly requires urgent 
amendments. This need has been raised by many communities, not only medical. Treating 
COVID-19 patients requires specialists, and there has been a shortage of them recently. 
Drafted in response to the pandemic-related threats, the Act on special measures to 
prevent and counteract COVID-19 and other infectious diseases, including associated 
crisis situations, failed to deliver on the hopes that it raised. It is not sufficient to provide 
a directory of entities providing healthcare services to counteract COVID-19 and to 
introduce telehealth services rendered by physicians.
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The principle of non-retroactivity is not recognised by doctrine or the 
Constitutional Tribunal as a mandatory directive1. As early as in its first 
judgement on the issue of the retroactivity of laws, the Constitutional Tribunal 
stated that “exceptionally, and for very important reasons”, law may have 
retroactive effect2. Therefore, what are the reasons and circumstances for 
derogating from the principle of lex retro non agit? This question can be answered 
by stating that this departure from the principle of non-retroactivity was made 
in an exceptional situation, which was justified by specific circumstances3.

This premise relates to the social impact of the legal norm, and is defined 
by a general clause. This was the case when the amendments to the Act of 2 
March 2020 on the special arrangements for preventing, counteracting, and 
combating COVID-19, other infectious diseases, and the crisis situations 
caused by them, were adopted (hereinafter “COVID-19”)4. In these 
circumstances, a schedule of deviations from the principle of non-retroactivity 
was identified, and it therefore became necessary to assess the relevance of 
the retroactive implementation of the norms for each specific case governed 
by the Act under consideration. It has been repeatedly stressed in the case 
law of the Constitutional Tribunal that it is not possible to designate a general 
rule to define situations of this kind. When addressing such an issue, reference 
is made to exceptional situations, in which, for objective reasons, there is 
a need to give priority to a specific protected value, or one based on the 
provisions of the Constitution. However, this principle is considered to be 
more important than the value protected by the prohibition of retroactivity, 
and its implementation is not possible without the retroactive effect of law. 
The principle of non-retroactivity should be as mandatory as possible, because 
any infringements, including those justified by circumstances, have a negative 
impact on citizens’ confidence in the State and law. Any departure from the 
principle of non-retroactivity should, therefore, be applied only as a last resort.

The prohibition of lex retro non agit is mandatory in respect of the entry 
into force of legal provisions, but optional in respect of intertemporal legal 

1 T. Zalasiński, Zasady prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, 
Warszawa 2008, s. 71.
2 Wyrok TK z dnia 28 maja 1986 r., U 1/86 OTK 1986, nr 1, poz. 2.
3 K. Działocha, Komentarz do art. 88, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
red. L. Garlicki, Warszawa 1999, s. 6.
4 Dz.U. 2020, poz. 374, z późn. zm.
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measures5. Unfortunately, although such a conclusion is confirmed by  
Article 88 (1) of the Constitution, in the actual Polish practice of drafting final 
provisions, the entry into force of measures may be applied retroactively6. This 
practice is based on Article 5 of the Act on the Promulgation of Normative Acts 
and Other Legal Acts7, and on § 51 (1) of the Regulation of the Prime Minister 
of 20 June 2002 on the Principles of Legal Drafting, which not only explicitly 
allow the possibility of applying such a provision, but also set out its model.

In accordance with the acts amending the COVID-19 Act, the articles on 
vacatio legis put into effect the clause prescribing that the provisions, firstly, 
enter into force ..., with effect from ..., and, secondly, that the provisions enter 
into force ..., except that Article ... with effect from ...

The Act under consideration has retroactive effect, and this is how the 
consequences of an Act of law take effect before its entry into force can be 
assessed according to the Act. If it is possible to give retroactive effect to 
a legislative act containing mandatory provisions, this is all the more so in the 
case of the COVID-19 Act, which contains such provisions due to the existing 
epidemic situation. Since the aforementioned Article 5 of the Act on the 
Promulgation of Normative Acts and Other Legal Acts, allows a normative act 
to be given retroactive effect, but only if the principles of the democratic rule of 
law do not prevent this, it is the duty of the authorities, when applying this legal 
concept, to provide factual and legal justification for, despite its retroactive 
effect, the normative Act’s implementing the principles of the democratic rule 
of law8. Retroactive legal effect should only involve the granting of rights9. 
However, the possibility of applying this norm to the imposition of obligations 
should be excluded in the strongest possible terms10. Even in the case of 
giving retroactive effect to more favourable provisions, due to the exceptional 
nature of such a procedure, the interests of all legal entities, and, therefore, 
the persons to whom the norms are addressed, should be borne in mind. It is 
said that the principle of retroactivity is also opposite in this case to the ethic 
of fair legislation and the rule of law. Citizens should not be surprised by the 
public authorities’ imposing, through regulations, any economic burdens and 

5 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 
2002 r., Warszawa 2012, s. 133.
6 G. Wierczyński, Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Warszawa 2009, s. 115.
7 Tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1461.
8 Wyrok WSA z dnia 19 kwietnia 2012 r., I SA/Ke 109/12, LEX nr 1143501.
9 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 443.
10 Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r., II FSK 1272/09, LEX nr 745594.
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obligations on them with retroactive effect. The situation under consideration 
seems to be different from what has been perceived so far. Everything has 
become a matter of helping the persons to whom the norms are addressed. 

The situation which arose triggered the right to shorten the 14-day 
vacatio legis, and apply retroactive effect. The Act’s taking effect amounts to 
its entry into force. The Act entered into force, became effective, and was 
also effective before its entry into force11. The scope of the terms “entry into 
force” and “effective” is the same, and they are used to indicate the point on the 
timeline from which the legislative qualification of social relations takes place 
through the prism of the legislation adopted. The giving of retroactive effect 
by an act comes down to cases in which the act contains regulations more 
favourable to those to whom it is addressed. By giving retroactive effect to an 
act, it is necessary to justify the case, and to indicate an important interest of 
the State, as well as to clarify the absence of any conflict with the principles  
of the democratic rule of law. It is more difficult to accept the idea that, in the 
practice of implementing an act, it is possible to indicate retroactive effect 
in the Act if the principles of the democratic rule of law do not prevent this. 
Article 5 of the Act under consideration undermines and calls into question 
the purpose of the entire Act, the essence of promulgating normative acts, 
and the ancient Roman democratic principle lex retro non agit. The provisions 
of the COVID-19 Act devalue the principles of acts in general, because they 
contradict the essence of the democratic rule of law.

With regard to important interests, it should be stressed that it is not about 
any other interests than the important interests of the State. Disregarding 
vacatio legis, and giving retroactive effect to law, cannot be justified by the 
interests of those to whom the act is addressed, or by any practical interests. 
However, this was not the case in this situation, resulting as it did from the 
circumstances of the pandemic and the lockdown of society in general. The 
application of such a legal mechanism required evidence of the important 
interests of those to whom the Act was addressed, supporting the need for 
such regulation.

It is, of course, worth emphasising that giving retroactive effect to provisions 
must be an absolute exception12. Indeed, the principle of citizens’ confidence in 
the State requires that measures which govern citizens’ rights and obligations, 

11 W. Lang, Obowiązywanie prawa, Warszawa 1962, s. 222.
12 G. Wierczyński, Komentarz do § 51, [w:] Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do 
rozporządzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003, s. 244.
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and worsen their legal situation, should not be given retroactive effect. If the 
legislator orders the qualification, according to the new norms, of any events 
occurring before these new norms enter into force, then these norms are 
laid down retroactively (and are given retroactive effect). A new norm does 
not have retroactive effect if it is used to influence events which occur after 
its entry into force. When determining the legal consequences of the events 
which had occurred under the old norms, but which emerged at the time when 
the new norm entered into force, it is necessary, in accordance with the lex 
retro non agit principle, to predict those consequences on the basis of the old 
norms, but only until the new norms enter into force. The consequences of 
such actions by the legislator are not relevant for defining retroactivity13. They 
might, however, be relevant for assessing the admissibility of deviations from 
the principle of non-retroactivity, as it is easier to constitutionally replace 
retroactivity which is favourable to the citizen. Even in this case, however, the 
fact of acting in favour cannot be the only basis for allowing a deviation from 
the principle of non-retroactivity.

Therefore, the present case concerns retroactivity. The question we are 
dealing with, in this context, is about an order to apply the amended legal 
norms to the so-called modified situation, which was fully established under 
the earlier legislation. This case involves an order to apply the new law 
to a legal situation in which, although it was established under the earlier 
legislation, at that time not all the relevant elements of this relationship had 
been implemented yet. Such a position taken by the legislator might, on the 
one hand, mean excessive freedom of action for the legislature in shaping and 
amending the law, while, on the other hand, it results from adapting changes in 
the law to the evolving social situation.

Thus, the principle of non-retroactivity is an important element in the 
principle of citizens’ confidence in the State, and “an Act shall have retroactive 
effect when the beginning of its application, in terms of time, is fixed at a point 
in time earlier than the Act became applicable. (It has not only been enacted, 
but has also been correctly published in an official publication)”14.

The consequences of the legal events occurring under the legislation 
in question must also be assessed according to such legislation, but when 
these consequences continue, they must be assessed according to the rules 

13 Wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., K 24/97, OTK ZU 1998, nr 2, poz. 13.
14 S. Wronkowska, Publikacja aktów normatywnych. Przyczynek do dyskusji o państwie 
prawnym, [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, red. G. Skąpska, Kraków 1992, s. 337.
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established by the new act for this new period of time. Therefore, while the 
events initiated under the legislation in question are continuous and permanent 
in nature, the new provisions of the COVID-19 Act under consideration 
impinge on these events. This was due to the specific circumstances which 
were considered to constitute an emergency, for objective reasons, and there 
was a need to give priority to a certain protected value, or one based on other 
provisions. The retroactive effect of the norms established by the COVID-19 
Act was given when the legislator ordered their qualification according to the 
norms of new events which had occurred before those norms entered into 
force. This leads to the conclusion that this solution is legally unacceptable. 
The legislator has neither the power nor the right to require retroactively the 
observance and application of the legal norms it has established. The above 
conclusion, however, does not mean that in this Act it would not be possible 
to order the application of the norms it lays down to assess the events which 
occurred in the past. It only means that the entry into force of such provisions 
could be used to resolve these issues15.

Thus, the legislator allows an act to be given retroactive effect, and this 
admissibility is based on the assumption that this is a matter of periods of the 
regulation of social relations in a crisis. It is, therefore, a matter of a provision 
with a pro futuro effect, requiring certain norms to be applied to assess events 
which occurred in the past, or to assess the effects of such events. It should be 
stressed that an unjustified violation of the prohibition of retroactivity in an 
act means that a given provision conflicts with Article 2 of the Constitution, 
because it clearly violates the principle, belonging to the standard of the rule 
of law, which prohibits giving retroactive effect to law, and such a provision 
is also inconsistent with Article 88 (1) of the Constitution, as well as with  
Article 42 (1) of the Constitution.

The analysis of legislative practice indicates that when this Act was passed, 
the dynamics of the process of the changes made in connection with the 
epidemic was of great importance, both for the understanding of the principle 
of non-retroactivity and for determining the admissibility of such regulations. 
It was, therefore, difficult to avoid situations in which retroactive legislation 
became necessary, and this was thus considered to be the best solution to 
the problem, and became constitutionally legitimate. In these cases, the 
legislator was guided by the need to safeguard social and economic freedoms 

15 Wyrok TK z dnia 10 października 2001 r., K 28/01, OTK ZU 2001, nr 7, poz. 212.
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and interests. This does not mean that the process is irreversible. This was 
due to the destabilisation of the legal system; and the interpretation of the 
admissibility of deviations from the principle of non-retroactivity could, and 
even should, be liberalised in this situation.
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Formułowanie przepisów ustawy o jej wejściu w życie 
w związku z ustawą COVID-19

Streszczenie

Zasada niedziałania prawa wstecz nie jest przez doktrynę i Trybunał Konstytucyjny 
uznawana za dyrektywę obowiązującą bezwzględnie. Taka sytuacja nastąpiła w przypad-
ku uchwalenia zmian do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku zwanej „COVID-19”. W tych 
okolicznościach wskazano katalog odstępstw od zasady niedziałania prawa wstecz, ko-
nieczne stało się zatem dokonanie oceny zasadności wprowadzenia norm w życie z mocą 
wsteczną w odniesieniu do każdego konkretnego przypadku regulowanego w omawianej 
ustawie. Ustawodawca kierował się w tych przypadkach potrzebą zabezpieczenia swo-
bód i interesów społecznych, ekonomicznych i gospodarczych.

Słowa kluczowe: zasada niedziałania prawa wstecz, zasady techniki prawodawczej, Try-
bunał Konstytucyjny, proces legislacyjny
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Działania Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego  

w związku z epidemią wirusa  
SARS- CoV-2 oraz COVID-19

Streszczenie

Epidemia COVID-19 zmusiła wiele instytucji do przeorganizowania sposobu działania. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazło się wśród tych instytucji, którym 
przyszło zmagać się z problemami. Działania podejmowane przez ten organ należy uznać 
za wielotorowe. Na tle podjętych działań wyróżnić należy te, które świadczą o tym, że 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zapomniało o bezpieczeństwie polskich 
uczelni wyższych. Artykuł poświęcono przeanalizowaniu powyższych działań. Działania 
podjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy uznać za godne naśla-
dowania. Można stwierdzić, że wszystkie omówione w niniejszej publikacji potwierdzają, 
że powstrzymanie chaosu i zapewnienie skutecznych narzędzi umożliwiających rektorom 
uczelni wprowadzenie rozwiązań praktycznych powiodło się dzięki inicjatywie Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy podkreślić, że podjęło się ono opracowania 
regulacji stanowiących uniwersalną podstawę do zagwarantowania funkcjonowania 
uczelni wyższych. W swoich działaniach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie 
zapomniało o studentach, doktorantach oraz pracownikach tworzących społeczność aka-
demicką. Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinny w przyszłości 
stanowić punkt wyjścia do debat naukowych na temat rozwiązań praktycznych wprowa-
dzonych na poszczególnych i wybranych uczelniach wyższych w Polsce.

Słowa kluczowe: epidemia, COVID-19, szkolnictwo wyższe

* Ks. Krzysztof Kiełpiński, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.
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Wstęp

Na przełomie 2019/2020 roku świat usłyszał o szerzącym się wirusie  
SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. W początkowej fazie wirus 
występował na terytorium Chin, a szczególnie narażeni na niego byli miesz-
kańcy miasta Wuhan. Z upływem czasu zaatakował inne kontynenty oraz inne 
państwa1. W Europie najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na terenie Włoch, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Austrii. W tych krajach doszło do 
wielkiej liczby zarażeń oraz dużej liczby zgonów. Na początku marca 2020 
roku wirus ten dotarł do Polski, gdzie pacjent „zero” z tego typu wirusem zo-
stał poddany diagnozie i kwarantannie w szpitalu w Zielonej Górze. Władze 
w wielu krajach w Europie, w tym w Polsce przystąpiły do walki z wirusem, za-
mykając granice oraz wydając ustawy, rozporządzenia i uchwały, które miały 
na celu stworzyć obszar do walki oraz zatrzymania rozprzestrzenia się epide-
mii. W system działań administracji publicznej wpisywały się różne poczynania 
prawne. Od marca do maja zostały wprowadzone szczegółowe przepisy, które 
miały zwiększyć bezpieczeństwo obywateli. Na skutek różnego typu działań 
wiele instytucji było zamkniętych. Szkoły, uniwersytety, przedszkola, urzędy, 
jednostki organizacyjne oraz wielu przedsiębiorców musiało zmienić dotych-
czasowy sposób funkcjonowania. Większość tego typu instytucji nie funkcjo-
nowało. W system działań zwalczających skutki, które wywołała choroba CO-
VID-19, wpisuje się działalność Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(MNiSW). Trwanie epidemii oraz pandemii koronawirusa wymusiło podjęcie 
nowych rozwiązań, które pomogą przywrócić funkcjonowanie szkół wyższych. 
Celem artykułu będzie pokazanie metod oraz skutków, które miały miejsce 
w trakcie trwania pandemii. Wnioski de lege ferenda będzie stanowić ocenę 
tych działań. Z drugiej strony należy poszukiwać nowych propozycji i rozwią-
zań w celu lepszego i efektywniejszego funkcjonowania szkół wyższych. Ma-
jąc na uwadze założenia zawarte we wstępie, należy przystąpić do omówienia 
działań Ministerstwa w odniesieniu do funkcjonowania szkół wyższych.

1 Por. A. Bachulska, „Dyplomacja maseczek”. Implikacje dyplomatycznej ofensywy Pe-
kinu w dobie pandemii COVID-19, https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/articles/aktu-
alnosci-2/2020-04-26j-aszwoj-okoronawirusie-zachecamy-do-lektury-opracowan-po-
swieconych-covid-19/.
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Źródło problemu

Koronawirus jest typem patogenu, który wywołuje u ludzi gorączkę oraz za-
burzenia oddechowe i krążeniowe. Badania kliniczne wykazały, że wirus z gru-
py SARS-CoV powoduje ostry zespół oddechowy – Severe Acute Respiratory 
Syndrome. Po raz pierwszy tego typu patogen wirusa pojawił się w 2002 roku 
w Chinach, skąd się rozprzestrzenił na cały świat2. W wyniku intensywnych 
badań nad koronawirusami wskazano pokrewieństwo pomiędzy patogenami. 
Na skutek tego została zmieniona nazwa 2019-nCoV na SARS-CoV-2. W dniu  
11 lutego 2020 roku choroba wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 otrzy-
mała nazwę COVID-19, co stanowi skrót od nazwy Corona Virus Disease 20193. 
Jest to bardzo zakaźna choroba układu oddechowego. Typowe jej objawy to: 
gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i spłycony oddech, rzadziej biegunka, ból 
gardła i katar. W większości przypadków osoby, które zaraziły się wirusem 
SARS-CoV-2, nie miały wymienionych objawów, inne zaś przechodziły łagod-
nie. Niekiedy choroba COVID-19 przybiera postać ciężką lub bardzo ciężką, 
a nawet prowadzi do śmierci. Choroba COVID-19 może przybrać postać za-
palenia płuc, zespołu ostrej niewydolności oddechowej, posocznicy, wstrząsu 
septycznego, a nawet doprowadzić do śmierci. Stopień śmiertelności w związ-
ku z chorobą COVID-19 szacuje się na około 3% zakażonych i dotyczy głównie 
osób starszych powyżej 60 roku życia. Na skutki tej choroby narażone są rów-
nież osoby, które cierpią na choroby przewlekłe lub współistniejące takie, jak: 
cukrzyca, choroby krążenia, nadciśnienie oraz astma. Okres inkubacji wirusa 
wynosi od 1 do 14 dni, średni zaś okres intubacji wynosi 5 dni. Zakażenie wy-
wołane przez wirusa stwierdza się w wydzielinie z nosa i gardła, ślinie, moczu, 
kale, płynie łzowym i krwi zakażanego. Bezobjawowy przebieg choroby powo-
duje, że osoba taka może zarażać inne osoby. Podstawowym sposobem roz-
przestrzenienia się wirusa jest droga kropelkowa. W przypadku kichnięcia lub 
kaszlnięcia następuje rozpylenie wironów w swoim otoczeniu i osadzenie ich 

2 Por. M. Szybalski, Zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, indywidualne środki ochrony przed 
zakażeniami i zasady ich wykorzystania, „Biuletyn Akademii Sztuki Wojennej” 2020, nr 1,  
s. 1–2. Patogen – czynnik chorobotwórczy, może być ożywiony bądź nieożywiony, może 
mieć charakter biologiczny, chemiczny, fizyczny bądź społeczny, może być to prion, wirus, 
mikroorganizm chorobotwórczy bądź też czynnik środowiska, jak dla przykładu promienio-
wanie elektromagnetyczne, substancja trująca czy niedobór pokarmowy.
3 Ibidem. Prion – ang. prion, od proteinaceous infectious particle; białkowe cząsteczki 
zakaźne, nieożywione biologiczne czynniki patogenu powodujące w określonych wa-
runkach choroby zwierząt, roślin i ludzi.
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na różnych powierzchniach4. Zarażenie może nastąpić bezpośrednio i pośred-
nio. Bezpośrednie zakażenie ma miejsce w przypadku kontaktu z osobą zaka-
żoną, pośrednie występuje wówczas, gdy osoba ma kontakt z przedmiotami 
zanieczyszczonymi. Nie ma skutecznej walki z wirusem, a tym bardziej z cho-
robą COVID-19. Obecnie leczenie osób zakażonych polega na leczeniu obja-
wowym. Działania lecznicze mają na celu zwalczać objawy choroby. Wśród 
wielu działań na uwagę zasługują działania przeciwgorączkowe, uzupełniające 
poziom wody i elektrolitów w organizmie oraz wspomagające oddychanie lub 
wentylacja mechaniczna i podawanie tlenu. Spotykając się z realnym zagroże-
niem, działania podejmowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego były wielowymiarowe. W pierwszej kolejności miały na celu zapewnić 
bezpieczeństwo rodzinie akademickiej, która w sposób szczególny była nara-
żona na działania wirusa. Kolejne działania miały charakter administracyjny. 
Wielość rozwiązań praktycznych spadła na rektorów szkół wyższych, którzy 
pełnią bezpośredni nadzór nad działalnością uczelni.

Działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictw Wyższego podjęło wielowymiarowe działania. 
Działania te miały charakter prawno-administracyjny. We wspomnianym wy-
miarze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydawało rozporządze-
nia po wcześniejszej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspek-
torem Sanitarnym. Akty prawne wydane przez MNiSW regulowały kwestie 
w związku z dynamicznym rozwojem epidemii w Polsce. W rozporządzeniu 
z dnia 23 marca 2020 roku zostały określone podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-25. Autor rozporządzenia 
ograniczył na obszarze kraju funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez 

4 Ibidem. Wiron – dojrzała, kompletna cząstka wirusa, zdolna do zakażenia kolejnych 
komórek gospodarza. Składa się z dwóch elementów kwasu nukleinowego stanowiącego 
genom wirusa oraz otaczającego i ochraniającego go płaszcza białkowego (kapsyd). Oba 
wcześniej wymienione elementy tworzą nukleokapsyd, który w przypadku niektórych 
wirusów może być otoczony osłonką lipidową tak, jak w przypadku SARS-CoV-2.
5 Por. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 
r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu sz-
kolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 511.
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ministerstwo. Termin ograniczenia obowiązywał od 26 marca do 10 maja  
2020 roku. W dalszej kolejności zawiesił kształcenie na studiach, studiach 
podyplomowych, doktoranckich oraz innych formach nauczania w sposób sta-
cjonarny6. Przepisy zawarte w rozporządzeniu ograniczały obowiązki świad-
czenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie, chyba że działania te 
były konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni7. W dalszej 
części rozporządzenia autor dał możliwość prowadzenia kształcenia zdal-
nego przez szkoły wyższe. W rozporządzeniu podkreślono, że prowadzenie 
kształcenia zdalnego może być wykorzystane jedynie wówczas, gdy istnieje 
infrastruktura komputerowa oraz placówki szkół wyższych dysponują od-
powiednim oprogramowaniem. Spełnienie tych dwóch przesłanek stanowi-
ło podstawę do realizacji toku studiów oraz prowadzenia weryfikacji w celu 
zaliczenia poszczególnych etapów. Kształcenie zdalne mogło być prowadzo-
ne poza siedzibą uczelni lub poza jej filią albo poza siedzibą innego podmio-
tu prowadzącego kształcenie doktorantów z wykorzystaniem technologii in-
formatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych 
efektów uczenia się oraz jego rejestrację8. Pozostałe przepisy zawarte w rozpo-
rządzeniu regulowały zasady działania samorządów, organów kolegialnych oraz 
podejmowanych przez nie uchwał9. Należy podkreślić, że kształcenie zdalne na 
uniwersytecie może zostać wykorzystane również po ustaniu epidemii. Mimo to 
w rozporządzeniu wskazano granicę tego typu rozwiązań, tj. 30 września 2020 
roku10. Przywołane treści wskazują, że MNiSW w pierwszej kolejności miało 
zapewnić bezpieczeństwo społeczności akademickiej. Na uwagę zasługują 
zwroty „ograniczenie” i „zawieszenie”, które mają pełnić rolę ochronną wobec 
dynamicznego rozwoju choroby COVID-19. Na podstawie przywołanego aktu 
prawnego społeczność akademicka musiała zmierzyć się z nowymi wyzwania-
mi. Dotychczasowy sposób funkcjonowania z racji epidemii uległ zawieszeniu 

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem. „W okresie, o którym mowa w ust. 1, organy kolegialne uczelni, organy kole-
gialne samorządu studenckiego i doktorantów podejmują wyłącznie uchwały niezbędne 
do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały są podejmowane w trybie 
obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy 
taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni”.
10 Ibidem. Uczelnia, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła  
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować 
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tych metod i technik po zakończeniu okresu zawie-
szenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r.
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i ograniczeniu. Z drugiej strony, wprowadzone czasowe ograniczenia wymusi-
ły na szkołach wyższych wypracowanie nowych rozwiązań wirtualnych, infor-
matycznych i zdalnych. Rozporządzenie dało podstawę prawną do dokonania 
zmiany. Społeczność akademicka musiała przejść ze środowiska stacjonar-
nego do świata wirtualnego. Należy wskazać, że wiele obszarów działalności 
szkół wyższych przed epidemią wykorzystywało narzędzia informatyczne. 
Warto wymienić rejestrację online na zajęcia, platformę medialną USOS, bi-
blioteki wirtualne i cyfrowe oraz wiele innych aktywności, które świadczyły 
o rozwoju danego ośrodka akademickiego. Na uwagę zasługuje to, że wiele 
szkół wyższych oraz studenci i nauczyciele akademicy nie byli przygotowani 
na tak radykalną zmianę. Nie można postawić tezy, że okres wskazany przez 
rozporządzenie był czasem poszukiwania lub organizacji narzędzi. Z pewno-
ścią był to czas wyjątkowy, w którym wiele ośrodków akademickich dokony-
wało eksperymentów. Reasumując, należy podkreślić, że narzędzie prawne 
przygotowane przez MNiSW dało impuls do funkcjonowania społeczności 
akademickiej11. Stworzenie tego typu podstawy prawnej, oceniając w szerszej 
perspektywie, przyczyniło się do wypełnienia założeń przewidzianych przez 
poszczególne ośrodki akademickie.

Rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 roku stworzyło podstawę prawną 
działania kolegiów elektorów, komisji stypendialnych oraz komisji i zespołów 
powołanych w sprawie nadania stopni i tytułów prowadzonych w uczelniach. 
Autor rozporządzenia, tworząc podstawę prawną dla wymienionych osób 
prawnych, zapobiegł tworzeniu wakatów na urzędach rektorskich. W tym 
czasie na wielu uniwersytetach dobiegały kadencje władz uczelnianych oraz 
władz wydziałów i instytutów. W przypadku braku podstawy prawnej niemoż-
liwe byłoby przeprowadzenie wyborów nowych władz akademickich. Należy 
podkreślić, że tego typu rozwiązanie zapobiegało chaosowi, który mógł po-
wstać w trakcie trwającej pandemii. Działania wskazanych organów miały do-
konywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej12. Kolejne 
rozporządzenia przede wszystkim zmieniały daty ograniczenia i zawieszenia 

11 Por. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. 
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw działań związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. 2020, poz. 85, z późn. zm.
12 Por. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca  
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ibidem 2020, poz. 528.
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studiów stacjonarnych13. W rozporządzeniu z dnia 24 kwietnia 2020 roku nie 
poprzestano na wydłużeniu czasu ograniczenia i zawieszeniu zajęć na uczel-
niach, lecz także stworzono podstawę do przeprowadzenia zaliczeń przedmio-
tów, egzaminów przedmiotowych i egzaminów dyplomowych z wykorzysta-
niem komunikacji elektronicznej14. Działania MNiSW to nie tylko tworzenie 
podstaw prawnych zapewniających funkcjonowanie środowiska akademickie-
go. Ministerstwo 18 maja opublikowało dokument „Środowiskowe wytyczne 
w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” – praktyczny 
przewodnik funkcjonowania uczelni w dobie pandemii oraz przywracania za-
jęć stacjonarnych. Wiceminister Anna Budzanowska 27 maja skierowała do 
rektorów list, który był odpowiedzią na ich wątpliwości i pytania; powielał za-
pisy zawarte w wytycznych z 18 maja 2020 roku. Autorka listu apelowała do 
władz akademickich, żeby wykorzystali narzędzia komunikacji elektronicznej 
w celu dokończenia roku akademickiego 2019/2020, ale z trzema wyjątkami 
dotyczącymi sposobu prowadzenia zajęć, które mogą obowiązywać w okre-
sie od 25 maja do 30 września. Pierwszy dotyczył zajęć na studiach, które ze 
względu na swoją specyfikę nie mogą być prowadzone w sposób zdalny – nie-
zależnie od roku, na którym odbywa się obecnie kształcenie, mogą być realizo-
wane w tradycyjny sposób w siedzibie uczelni lub jej filii. Podobne rozwiązanie 
dotyczyło zajęć, które odbywają się na studiach podyplomowych ze względu 
na swoją specyfikę. Chodziło głównie o zajęcia realizowane w laboratoriach, 
klinikach oraz powszechnie rozumiane praktyki zawodowe studentów. Wyjąt-
ki drugi i trzeci dotyczyły doktorantów i studentów aktualnie kształcących się 
na ostatnim roku. Zajęcia dla wspomnianych grup, które ze względu na swoją 
specyfikę nie mogą zostać przeprowadzone w sposób zdalny, mogły być zreali-
zowane w sposób stacjonarny i tradycyjny15.

13 Por. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia  
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ibidem, poz. 643.
14 Por. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia  
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ibidem, poz. 741.
15 Por. A. Budzanowska, List do rektorów, www.gov.pl/web/nauka/list-do-rektorow.
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Najwięcej uwagi zostanie poświęcone przywołanym już wytycznym środo-
wiskowym. Dokument powstał z myślą o praktycznym rozwiązywaniu proble-
mów, które powstają podczas podejmowania decyzji. Warto podkreślić, że był 
on ekspresją działań Ministerstwa w tym okresie. Niekiedy można określić go 
mianem poradnika dla rektorów w dobie pandemii koronawirusa.

Dokument „Środowiskowe wytyczne w związku 
z częściowym przywracaniem działalności uczelni”

We wstępie omawianego dokumentu podkreślano, że nie stanowi on obowiąz-
kowych norm do realizacji przez uczelnie, nie może być podstawą do kierowania 
roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia. Dokument zawierał wskazówki i za-
lecenia, które miały dać podstawy do tworzenia wewnętrznych procedur, które 
powinny zakładać specyfikę, uwarunkowania i funkcjonalność. Podstawą przy 
tworzeniu wszelkich procedur powinno być bezpieczeństwo ludzi16. Powszech-
nie rozumiane bezpieczeństwo w sposób szczególny powinno być zagwaranto-
wane studentom, doktorantom i pracownikom. Mając na uwadze troskę o zdro-
wie i życie ludzi, należy tak zorganizować życie akademickie, żeby było możliwe 
ich funkcjonowanie. Jedyną formą kształcenia w okresie pandemii było naucza-
nie zdalne. W dokumencie podkreślano, że w sprawach koniecznych było moż-
liwe nauczanie tradycyjne. W przypadku wykorzystania zwykłego nauczania 
należy zadbać o bezpieczeństwo słuchaczy. W tym celu należy zapewnić środ-
ki ochronne, a liczba osób w grupach nie powinna być zbyt duża. Jednocześnie 
przypominano, że dotychczasowe akty prawne są obowiązujące17.

Zalecenia dla nauczycieli, administracji i pracowników 
technicznych 

Najważniejszym celem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracow-
nikom uczelni. Pod względem formalnym rektor uczelni powinien opracować 
lub aktualizować plan działania w sytuacji epidemicznej. W drugiej kolejności 

16 Por. Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni, 
Warszawa 2020, s. 1.
17 Ibidem.
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władze uczelni powinny podjąć decyzję w sprawie spotkań lub wydarzeń, któ-
re miały odbyć się na terenie uczelni. Autor dokumentu rekomendował, żeby 
rektorzy zakazali tego typu spotkań. W aspekcie materialnym uczelnie powin-
ny być przygotowane pod względem sanitarnym18. Należy wprowadzić prakty-
kę częstego mycia rąk oraz utrzymywania higieny w pomieszczeniach sanitar-
nych. W dalszej kolejności należy stworzyć stanowisko do mycia rąk z mydłem 
oraz zapewnić dostęp do środka dezynfekującego. Produkt ten powinien być 
sporządzony na bazie alkoholu jako środek do dezynfekcji rąk, powinien być 
umieszczony w pomieszczeniach dydaktycznych, a zwłaszcza przy wejściu 
do budynku i wyjściu z niego, przed wejściem do stołówki, punktów gastro-
nomicznych i toalet. Rektorzy powinni wydać instrukcje dotyczące czyszcze-
nia i dezynfekcji budynków uczelnianych, sal dydaktycznych, klimatyzatorów 
przynajmniej raz dziennie oraz urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykanych 
przez wiele osób. Dezynfekcja powinna być dokonywana kilka razy dziennie19. 
Kolejne zalecenia dotyczył obiegu informacji i jej wymiany. Zalecenia w tym 
obszarze dotyczyły koordynacji i przestrzegania wytycznych krajowych władz 
do spraw zdrowia i edukacji20. W ramach działań z tego obszaru należy wska-
zać na przygotowanie informacji z odpowiednim wyprzedzeniem i uwzględ-
nieniem konieczności dotarcia z jasnym komunikatem do całej społeczności 
akademickiej. Działanie tego typu były wsparte poprzez dzielenie się informa-
cjami z personelem i opiekunami studentów, samorządem, doktorantami i stu-
dentami z wykorzystaniem systemu komunikacji. System ten powinien zawie-
rać informacje o obecnej sytuacji epidemicznej, działaniach profilaktycznych 
oraz działaniach kontrolnych, które miały miejsce na terenie uczelni. Wśród 
wielu zaleceń należy podkreślić te, które skutecznie powiadamiają służby sani-
tarne w razie pojawienia się chorych na COVID-19. Zalecenia zawarte w doku-
mencie oprócz bezpieczeństwa bardzo dużą wagę przywiązywały do stworze-
nia jasnych zasad oraz aktualizacji regulaminów, ze szczególnym naciskiem na 
niektóre elementy. Po pierwsze należy uwzględnić, że nauczanie stacjonarne 
byłoby możliwe jedynie wówczas, gdy nie byłoby możliwe nauczanie zdalne. 
W takim wypadku należałoby wziąć pod uwagę charakter zajęć oraz frekwen-
cję słuchaczy. Druga przesłanka była związana z opracowaniem elastycznych 

18 Ibidem, s. 2–3.
19 Por. https://stronazdrowia.pl/jak-wybrac-plyn-do-dezynfekcji-rak-lub-inny-produkt- 
odkazajacy-lista-antywirusowych-srodkow-dezynfekujacych-zarejestrowanych-w/ar/
c14-14861593; Środowiskowe…, s. 4.
20 Ibidem, s. 5
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zasad dotyczących frekwencji i zwolnień lekarskich, trzecia podkreślała, że 
obowiązek pozostania w domu będzie dotyczył słuchacza, który ma objawy 
typowe dla COVID-19. Czwarta przesłanka powinna wskazać obszar prak-
tycznych rozwiązań w przypadku wystąpienia choroby COVID-19 w ośrodku 
akademickim. Piąta przesłanka regulowała kwestię obecności słuchacza na 
zajęciach. Należało przyjąć, że frekwencja nie może stanowić podstawy do za-
liczenia przedmiotu. Szósta przesłanka miała na celu regulować praktyki zawo-
dowe studentów, a ostatnia dotyczyła planowania alternatywnego w razie brak 
możliwości przekwalifikowania pracowników21. Kolejne zalecenia dotyczyły re-
lacji ze studentami. W walce ze skutkami epidemii COVID-19 zalecenia miały 
doprowadzić do utrzymania procesu dydaktycznego, a następnie objąć opieką 
psychologiczną studentów oraz wspierać wykluczone grupy studentów. W kwe-
stii procesu dydaktycznego kadra nauczycielska miała prowadzić zajęcia w for-
mie zdalnej. Wszystkie działania miały na celu ukończenie studiów, a zwłaszcza 
wobec studentów ostatniego roku, którzy mieli zaplanowane wejście na rynek 
pracy. W obszarze wsparcia psychologicznego studentom działania miały mieć 
charakter wielowymiarowy. W zakres tego typu działań wchodziło zachęcenie 
studentów, doktorantów i pracowników do rozmów, zadawania pytań oraz wy-
jaśnień, które mogą być przyczyną różnych reakcji emocjonalnych. Kolejnym 
z nich było rzetelne przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach 
w związku z sytuacją epidemiczną, a także przygotowanie listy dostępnych spe-
cjalistów oraz współpraca z lekarzami pierwszego kontaktu, którzy będą mogli 
nieść skuteczną pomoc. Działania społeczności akademickiej nie mogły nie ob-
jąć osób z niepełnosprawnościami. Współpraca z systemami opieki społecznej, 
ciągłość podstawowych usług odbywających się w uczelni oraz uwzględnienie 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami stanowiły ofertę, którą uczelnia powin-
na przedstawić w ramach zaleceń22.

Zespół do spraw monitorowania funkcjonowania uczelni

Wytyczne zalecały utworzenie na każdej uczelni zespołu, który monitoro-
wałby sytuację związaną z COVID-19. Celem tego zespołu byłoby reagowa-
nie, a następnie analizowanie występowania i przeciwdziałania COIVD-19. 

21 Ibidem, s. 7–8.
22 Por. ibidem, s. 10.
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Podstawowym zadaniem powołanego zespołu byłoby przygotowanie i opra-
cowanie procedur dotyczących funkcjonowania uczelni w okresie epidemii. 
Zespół szacowałby ryzyka, które mogą pojawić się w związku z epidemią  
COVID-19. W dokumencie założono, że planowanie procedur wewnętrznych 
i działania w sytuacji bezpośredniego ryzyka mogą stanowić skuteczną po-
moc dla władz uczelni. Zadaniem zespołu byłoby określenie zasad pomocnych 
w walce z zagrożeniami oraz raportowanie zdarzeń. Zespół nie miał charakte-
ru tymczasowości w odniesieniu do trwającej epidemii. Powinien funkcjono-
wać przynajmniej przez rok po zakończeniu epidemii. W tym okresie zespół 
powinien monitorować sytuację, niekorzystne następstwa wywołane przez 
COVID-19. W okresie wskazanym po ustaniu epidemii zespół powinien opra-
cować zasady stałego monitorowania funkcjonowania uczelni, a zwłaszcza ta-
kich obszarów, jak: prowadzenie kształcenia, badania naukowe i administracja 
uczelni. W skład zespołu powinny wchodzić osoby z różnych obszarach aktyw-
ności akademickiej. Skład osobowy musiał być zróżnicowany. Na tej podstawie 
członkami zespołu byłyby osoby, które prowadziły działalność dydaktyczną, 
organizacyjno-administracyjną, komunikacyjną, organizację życia studenckie-
go, odpowiadały za funkcjonowanie infrastruktury technicznej, logistyki i apa-
ratury, bezpieczeństwo pracy. Skład osobowy uzupełniali przedstawiciele sa-
morządu studenckiego i doktorantów. Najważniejszym efektem pracy zespołu 
byłyby opracowane wytyczne w sytuacji COVID-19. Przygotowany dokument 
powinien zawierać plan działania i procedur z lokalnymi jednostkami admini-
stracji rządowej zajmującymi się stanem zdrowia. W dalszej kolejności nale-
żało umieścić aktualną listę kontaktów w nagłych wypadkach. W tworzonym 
dokumencie powinien być określony sposób oddzielenia chorych studentów, 
doktorantów i pracowników od osób zdrowych. Na tej podstawie należało 
stworzyć sposób informowania najbliższej rodziny studenta, doktoranta lub 
pracownika o zaistniałej sytuacji oraz dać możliwość skierowania chorych do 
zakładu opieki zdrowotnej lub na prośbą chorego do domu23. Przewodniczą-
cym takiego zespołu powinien być rektor uczelni. Na czas trwania epidemii 
ustawodawca na podstawie nowelizacji przepisów z 16 kwietnia 2020 roku 
nadał wiele uprawnień rektorom. Wśród wielu kompetencji należy przywołać 
niektóre z nich. Rektorzy szkół wyższych w ramach swoich uprawnień mogli 

23 Por. https://pulsmedycyny.pl/koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-ecdc-dot-korzystania-
ze-srodkow-ochrony-indywidualnej-985275.
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ograniczać lub zawieszać funkcjonowanie uczelni. W normalnych warunkach 
kompetencje tego typu miał senat uczelni. W razie wakatu na stanowisku rek-
tora urząd pełniłaby osoba wskazana przez ministra nadzorującego uczelnię24.

Przystosowanie budynków dydaktycznych,  
badawczych i administracyjnych

Zadaniem priorytetowym każdej uczelni było zapewnienie bezpieczeństwa 
studentom, doktorantom i pracownikom uczelni. Bezpieczeństwo sal wykła-
dowych zakładało ograniczenie możliwości gromadzenia się podczas wcho-
dzenia do sal wykładowych lub pomieszczeń dydaktycznych. Kompetencje 
w tym zakresie posiadał administrator budynku lub osoba przez niego wska-
zana. W tym obszarze należało przygotować informację dwujęzyczną o mak-
symalnej dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali i umieszczenie jej 
na drzwiach wejściowych. Liczba krzeseł w salach powinna być ograniczona, 
a odległość pomiędzy nimi powinna wynosić 1,5 m. Zadaniem administrato-
ra budynku było zapewnienie wietrzenia sal wykładowych oraz pomieszczeń 
dydaktycznych po wyjściu każdej grupy. Przerwa między zajęciami powinna 
zostać wykorzystana na dezynfekcję pomieszczenia. W dokumencie przy-
pominano, że: w okresie epidemii zajęcia stacjonarne powinny odbywać się 
tylko w najwyższej konieczności, należy zachować podział na mniejsze gru-
py, zapewnić 1,5 m odległości między studentami lub pomiędzy stanowiska-
mi dydaktycznymi, liczebność grupy nie może być większa niż umieszczona 
na drzwiach wejściowych, prowadzący zajęcia ma obowiązek policzyć osoby 
przebywające w sali. W celu poprawy bezpieczeństwa należy za pomocą ko-
munikacji teleinformatycznej dokonywać zapisów studentów na zajęcia, żeby 
uniknąć w ten sposób gromadzenia się zbyt dużej liczby osób. Biura admini-
stracji powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów sanitarnych. 
Należy zachować odległość 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy. W razie bra-
ku możliwości pracownicy powinni przejść na pracę zdalną. W przypadku kon-
taktu pracowników z petentami należy zapewnić im środki bezpieczeństwa25.

24 Por. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695.
25 Por. Środowiskowe…, s. 11; https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki.
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Powierzchnie ogólnodostępne – hotele, korytarze i toalety

W wytycznych wskazywano praktyczne wymogi, które miały zapewnić bezpie-
czeństwo studentom. Administrator budynku miał przygotowywać powierzch-
nie ogólnodostępne. Do nich należy zaliczyć hotele, korytarze i toalety. Drzwi 
wejściowe do budynków w miarę możliwości powinny być otwarte, żeby osoby 
wchodzące nie musiały dotykać klamek. Zalecano zainstalować system uru-
chamiający automatyczne otwieranie drzwi. Przy wejściach do budynku nale-
ży umieścić urządzenia do dezynfekcji rąk wraz z informacją dwujęzyczną. De-
zynfekcja rąk powinna być obowiązkowa dla wszystkich osób wchodzących do 
budynku. W zależności od nasilenia epidemii osoby poruszające się wewnątrz 
budynku powinny nosić rękawiczki ochronne i maseczki. Powierzchnie użyt-
kowe powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane. Na korytarzach 
krzesła powinny być usunięte. Należy zostawić tylko te, które są konieczne, 
a odległości pomiędzy nimi mają wynosić 1,5 m. Należy wprowadzić limit osób, 
które przebywają w łazienkach. Na drzwiach do łazienki powinna być wywie-
szona dwujęzyczna informacja o liczbie osób oraz o przeprowadzonej dezyn-
fekcji. W związku z użytkowaniem łazienki należy przeprowadzać czyszczenie 
powierzchni co godzinę. Administrator budynku ma zapewnić odpowiednie 
wyposażenie łazienki. W każdej toalecie powinno być mydło, ręczniki jednora-
zowe oraz płyn na bazie alkoholu do dezynfekcji. Biblioteki uczelniane również 
powinny być objęte reżimem sanitarnym. Należy ograniczyć liczbę osób wcho-
dzących do budynków. Dwujęzyczna informacja o maksymalnej liczbie osób 
powinna być umieszczona na drzwiach wejściowych. Pracownicy biblioteki 
powinni nosić rękawiczki i maseczki. Zachęcano, żeby wypożyczalnie biblio-
teczne oraz czytelnie wprowadzały system online, który wyeliminuje kontakt 
z dużą liczbą ludzi. Windy powinny mieć rekomendację wydaną przez rekto-
ra. Rektor powinien na podstawie opinii wydanej przez ekspertów dopuścić 
korzystanie z wind, ale w wyjątkowych okolicznościach i w ścisłym reżimie. 
W windzie powinny być maksymalnie dwie osoby, w odpowiedniej odległości, 
nos i usta zasłonięte maseczką, a na rękach rękawiczki. Przyciski w windach na 
piętrach oraz uchwyty powinny być regularnie dezynfekowane, o czym powin-
na informować wywieszona kartka. Podobne środki bezpieczeństwa objęły 
punkty gastronomiczne oraz placówki usługowe i handlowe26.

26 Por. Środowiskowe…, s. 12; https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia.
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Kształcenie zdalne na uczelniach

Podstawową formą kształcenia w czasie epidemii było nauczanie zdalne. Mi-
nisterstwo rekomendowało tego typu sposób kształcenia; na stronie inter-
netowej wskazano najważniejsze jego założenia. Uczelnie powinny zapewnić 
infrastrukturę technologiczną w czasie trwania kształcenia na odległość. Inne 
działania uczelnie zakładały wsparcie oraz wykorzystywały narzędzia ICT, 
które miały na celu efektywnie przekazać wiedzę studentom. Innym zadaniem 
uczelni było przygotowanie materiałów dydaktycznych. Zadaniem nauczycie-
la akademickiego lub osoby prowadzącej zajęcia było przygotowanie i udo-
stępnienie materiału dydaktycznego. Materiały były monitorowane przez 
kierownika przedmiotu. Wśród wielu działań w tego typu obszarze uczelnia 
powinna przygotować procedury, które miały wskazać sposób monitorowania 
materiałów dydaktycznych. Uczelnia w ramach kształcenia zdalnego powin-
na przestrzegać przepisów, w szczególności prawa autorskiego, licencyjnego, 
RODO. Materiały i programy informatyczne muszą być pochodzenia legalne-
go. Studenci i słuchacze muszą mieć bezpłatny dostęp do tego typu materia-
łów. Kształcenie zdalne określiło zakres praw i obowiązków studentów oraz 
nauczycieli akademickich. Katalog praw i obowiązków studentów zakładał, że 
mają oni prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej procesu kształcenia 
na odległość. W dalszej kolejności słuchaczom przysługuje prawo do wsparcia 
w zakresie obsługi systemu. Studenci i słuchacze mają obowiązek uczestnicze-
nia w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia 
na odległość. Kolejnym ważnym zobowiązaniem było wykonywanie i raporto-
wanie wszystkich zadań określonych przez nauczyciela. W wypadku nieobec-
ności studenta na zajęciach powinien on mieć dostęp do treści edukacyjnych. 
Katalog praw i obowiązków nauczycieli akademickich był bardziej rozbudowa-
ny. W większości przepisy nakładały obowiązki na nauczycieli akademickich. 
Wśród nich należy wskazać na takie, jak: obowiązek przygotowania materia-
łów dydaktycznych, opracowania i udostępnienia materiałów, przedstawie-
nia dokładnego planu zajęć, regularnego monitorowania i dokumentowania 
przebieg procesu. Wśród praw należy wskazać na prawo do autonomii oraz 
prawo do uzyskania wsparcia w zakresie wdrażania metod informatycznych. 
Uczelnie powinny stworzyć warunki wsparcia dla nauczycieli akademickich, 
w tym: cykliczne szkolenia online, posługiwanie się komunikatorami eduka-
cyjnymi oraz zapoznanie nauczycieli akademickich z bazami edukacyjnymi. 
Nie należy zapominać o dotychczasowych formach kontaktów ze studentami. 
Wskazane oferty edukacyjne powinny być włączone na stałe do form i metod 
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podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich. Zalecano, żeby korzystać 
z bezpłatnych oraz komercyjnych platform edukacyjnych. Zajęcia dydaktycz-
ne powinny odbywać się z wykorzystaniem technik webinariów, telekonfe-
rencji lub rozmowy audio-wideo. W trakcie tego typu transmisji prowadzący 
powinien posiadać możliwość udostępniania materiałów studentom. Zaleca-
no, żeby podczas wykładu możliwa była opcja czat, aby na bieżąco zadawać 
pytania bez potrzeby przerywania wykładu27. 

Egzaminy, kolokwia oraz praca dyplomowa  
i wydawanie dyplomów  

W wytycznych zalecano przeprowadzenie weryfikacji efektów kształcenia w try-
bie online28. Jeżeli egzaminy lub kolokwia miałyby odbyć się w formie stacjonar-
nej, to należy zachować przepisy bezpieczeństwa. Egzamin lub kolokwium powin-
ny zdawać osoby w małych grupach w pomieszczeniach zdezynfekowanych oraz 
z zachowaniem odległości pomiędzy studentami około 1,5 m. Jeżeli egzamin lub 
kolokwium z przyczyn technicznych nie mógłby się odbyć online, to należy 
studenta skierować na egzamin w trybie stacjonarnym29. Nie należy tego typu 
trybu traktować jako egzamin poprawkowy. Studenci powinni zabrać ze sobą 
na egzamin środki piśmiennicze. Zalecano, żeby przeprowadzać egzaminy i ko-
lokwia w formie pisemnej. Student po zakończonym egzaminie lub kolokwium 
składa prace do specjalnego pojemnika, który jest dezynfekowany. Przepisy 
przewidywały przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, które powinny 
odbywać się w formie tradycyjnej. Sposób przeprowadzenia tego typu egza-
minów należy uwzględnić i aktualizować po skorygowaniu roku akademic-
kiego. W przypadku prac dyplomowych zalecano dostosowanie terminów do 
aktualnych warunków epidemiologicznych. Student powinien złożyć pracę lub 
projekt pracy dyplomowej w formie elektronicznej. Przepisy nie zakazywały 
składania pracy w formie tradycyjnej, o ile jest wymagana. W zależności od 
możliwości technicznych uczelni i programów studiów egzamin dyplomowy 

27 Por. Środowiskowe…, s. 16–18.
28 Por. D. Kucharski, Czy współrealizator studiów podyplomowych może zorganizować 
zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych mając na uwadze obostrzenia związane  
z COVID-19, LEX 1496260; Środowiskowe…, s. 19–20.
29 Por. ibidem, s. 14.
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może zostać przeprowadzony zdalnie30. Możliwy był również egzamin w for-
mie tradycyjnej, oczywiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Egzamin 
należy przeprowadzić w sali o odpowiednim metrażu, zachować odpowiednie 
odległości między uczestnikami egzaminu, którzy powinni mieć zasłonięte 
usta i nos. Po zakończonym egzaminie sala powinna być zdezynfekowana31. 
Zdający egzamin powinien mieć ze sobą środki piśmiennicze i pomoce dydak-
tyczne. Należy zrezygnować z elementów towarzyszących egzaminom takich, 
jak podziękowania lub wręczenie kwiatów. Rozliczenia z uczelnią absolwent po-
winien dokonać za pomocą elektronicznej karty obiegowej. Absolwent zgłasza 
wniosek do dziekanatu o wydanie tego typu elektronicznej karty. Sekretariat 
tworzy na odpowiedniej platformie kanał weryfikujący absolwenta, na tej pod-
stawie uczelnia może wysłać zaświadczenie o ukończeniu studiów drogą pocz-
tową lub przesyłką kurierską. Istnieje możliwość otrzymania dyplomu lub jego 
odpis w formie tradycyjnej. Należy wcześniej złożyć odpowiedni wniosek32. 

Rekrutacja na uczelnie 

Rekrutacja na uczelnie wyższe była uzależniona od decyzji Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej. Na podstawie decyzji wydanej przez Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną egzamin maturalny został przeniesiony na 8 czerwca 2020 roku. 
W związku z tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślało, 
żeby zaktualizować harmonogramy przyjęć kandydatów na studia. Należało 
uwzględnić nowy harmonogram egzaminów maturalnych, terminy rozpatry-
wania odwołań od wyników matury oraz uzyskania dyplomów studiów pierw-
szego stopnia. W procesie tworzenia harmonogramu powinno się wziąć pod 
uwagę termin poprawkowy egzaminu maturalnego. W trakcie procesu rekru-
tacji na studia wyższe należało określić zasady przyjmowania na studia laure-
atów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, zawarte w decyzji Ministra 
Edukacji Narodowej o dokonaniu zmian organizacji przeprowadzenia olimpiad 
i turniejów w roku szkolnym 2019/2020 polegającym na przyznaniu wszyst-
kim uczniom zakwalifikowanym do III etapu olimpiady lub turnieju tytułu fi-
nalisty. Proces rekrutacji powinien przewidywać nowe zasady przyjmowania 

30 Por. ibidem, s. 19.
31 Por. H. Izdebski, Tarcza wydłuża terminy i zmienia zasady oceny dorobku naukowego, Pra-
wo.pl.
32 Por. Środowiskowe…, s. 19–20.
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laureatów oraz finalistów olimpiad z roku szkolnego 2018/2019 i wcześniej-
szych. W wytycznych zalecano weryfikację decyzji o dodatkowych egzami-
nach i pozostawienie ich jedynie w przypadku, gdy specyfika studiów na da-
nym kierunku bezwarunkowo wymaga weryfikacji kompetencji kandydatów 
nieujętych w trakcie egzaminów maturalnych. W 2020 roku nie zostały prze-
prowadzone egzaminy maturalne w formie ustnej. W związku z tym należy 
zapewnić wszystkim kandydatom równy wstęp na studia poprzez zweryfiko-
wanie kryteriów rekrutacyjnych. Rektorom uczelni proponowano rezygnację 
lub zastąpienie tej części kwalifikacji rozmową z kandydatem w formie wideo- 
konferencji. Proces rekrutacji na studia oraz szkoły doktorskie powinien być 
przeprowadzony w formie elektronicznej. Rektor uczelni powinien stworzyć 
platformę cyfrową w celu zapewnienia równego dostępu do działań rekru-
tacyjnych. Na proces rekrutacji składały się określone działania: opłata re-
krutacyjna, składanie odpowiednich dokumentów. Zalecano, żeby na poczet 
czynności rekrutacyjnych przyjmować dokumenty zeskanowane, a oryginały 
dostarczyć w określonym terminie. W przypadku kandydatów mających ma-
turę zagraniczną zalecano, żeby dokumenty i zaświadczenia były składane 
w formie dokumentów tymczasowych. W razie przeprowadzenia egzaminów 
wstępnych należy zrezygnować z bezpośredniego kontaktu kandydata z in-
nymi kandydatami oraz przedstawicielami uczelni. Zalecano, żeby egzaminy 
wstępne na studia odbywały się w formie zdalnej. Podobne zalecenia należy 
zastosować wobec osób przebywających za granicą. Zalecano, żeby uczelnie 
w miarę swoich możliwości dostęp do danych dotyczącyvh dyplomów studiów 
I stopnia czerpały z systemu POL-on. Uczelnie powinny zadbać o aktualizację 
tego typu danych. W razie utrudnienia dostępu do danych lekarskich, które są 
konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, uczelnia ma obowiązek poinformo-
wać o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych występują-
cych na uczelni oraz u podmiotów z nią związanych33.

Obsługa administracyjna uczelni oraz dobre praktyki

Uczelnia ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom administra-
cyjnym. Obowiązek ten został rozszerzony na osoby współpracujące z uczelnią. 
W wytycznych zalecano, żeby, jeżeli jest to możliwe, pracownicy wykonywali 

33 Por. ibidem, s. 23–24.
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pracę zdalną. W przypadku pracy w jednostkach, które świadczą pracę poprzez 
osobisty kontakt zalecano wprowadzenie systemu dyżurów stacjonarnych na 
przemian z pracą zdalną. Zalecano opracowanie harmonogramu dyżurów z roz-
pisaniem i podziałem zespołów, które na przemian będą wykonywać pracę zdal-
ną i stacjonarną. Wobec osób starszych oraz posiadających choroby współist-
niejące i kobiet w ciąży zalecano pracę w trybie zdalnym. Obsługa studentów 
i doktorantów w dziekanatach uległa zmianie. Pracownicy mają zapewnić sobie 
i interesantom bezpieczną formę załatwiania wielu spraw. Należy podkreślić, że 
wizyty interesantów należy ograniczyć do minimum. Obsługę administracyjną 
studentów i doktorantów należy przeprowadzać za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość. Należy wyznaczyć strefę dla studentów, doktoran-
tów i gości zewnętrznych. Powinna być oddzielona od strefy biurowej. Strefy 
powinny być oddzielone od siebie szkłem akrylowym lub pleksi z zachowaniem 
możliwości przekazania dokumentów. Zalecano, żeby stanowisko było wypo-
sażone w pojemniki na dokumenty, a dokumenty przekazywane do dziekana-
tu powinny być dezynfekowane lub poddane kwarantannie. Środki piśmienni-
cze powinny leżeć w specjalnym pojemniku i powinny być dezynfekowane po 
każdym użyciu. Należy zachować odległości między osobami przebywającymi 
w jednym pomieszczeniu. Podobne odległości należy zachować wobec osób 
oczekujących przed dziekanatem. Pracownicy administracji powinni zapewnić 
płyn dezynfekcyjny, który należy umieścić w strefie dla interesantów. Intere-
sanci powinni zasłaniać usta i nos, a pracownicy zakładać rękawiczki. Zalecano 
częste wietrzenie pomieszczenia oraz codziennie dezynfekowanie strefy inte-
resantów. W dokumencie zalecano, żeby uczelnia wprowadzała dobre praktyki 
w ramach zachowań bezpiecznych w związku z epidemią COVID-19. W ramach 
dobrych praktyk, które powinny uwzględniać uczelnie, muszą znaleźć się: ko-
nieczność zaspokojenia potrzeb psychicznych oraz wsparcia psychologicznego 
studentów, słuchaczy, doktorantów i pracowników, dostęp do psychologa i ma-
teriałów informacyjnych, promowanie zachowań, które służą bezpieczeństwu 
społeczności akademickiej, zalecanie przestrzeganie zasad higieny osobistej, 
zakrywanie ust i nosa, zachęcanie do wzajemnego wsparcia, spokoju i wyrozu-
miałości, powstrzymywanie się przed wykluczeniem i napiętnowaniem osób 
zakażonych, i wreszcie stosowanie pełnej profilaktyki w postaci zakupu przy-
rządów do mierzenia temperatury wchodzących interesantów, studentów  
i pracowników34.

34 Por. ibidem, s. 25–28.
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Zakończenie

Społeczność akademicka oraz jej funkcjonowanie stanowiło obszar podejmo-
wania trudnych decyzji z różnych dziedzin życia akademickiego. Na uwagę za-
sługuje to, że MNiSW w punktu widzenia prawa podjęło działania, które sta-
nowiły podstawę do działań praktycznych. Godne polecenia rozporządzenia 
były inspiracją do tworzenia praktycznych rozwiązań przez rektorów uczelni. 
Treść rozporządzeń była jasna i czytelna oraz obejmowała najważniejsze dzie-
dziny działalności uczelni. Na tej podstawie można stwierdzić, że działania 
prowadzone przez MNiSW były wystarczające i ochroniły społeczność aka-
demicką przed paraliżem i totalnym chaosem organizacyjnym. Normy wydane 
przez omawiany organ stanowiły podstawę do wdrożenia procesu kształcenia 
zdalnego. Wprowadzenie tego typu kształcenia miało na celu przekazywanie 
wiedzy i umiejętności, pozwoliły na działania, które pomogły zapewnić bez-
pieczeństwo studentom, słuchaczom, doktorantom i pracownikom. W począt-
kowej fazie epidemii w Polsce wiele instytucji nie funkcjonowało, ale z czasem 
udało się wznowić pracę dydaktyczną, administracyjną i naukową. Należy 
ocenić, że kształcenie zdalne nie byłoby możliwe bez infrastruktury techno-
logicznej. W tym miejscu należy wskazać najważniejszy wniosek de lege feren-
da, żeby uczelnie i MNiSW wraz Ministerstwem Cyfryzacji stworzyły system 
komunikacji dostosowany do wymogów akademickich. Pomoże to zabezpie-
czyć na przyszłość funkcjonowanie uczelni w trudnych warunkach. Kolejną 
kwestią, która stanowi dobry przykład radzenia sobie z pandemią, było opra-
cowanie dokumentu, który jest dla rektorów uczelni elementarzem w tworze-
niu praktycznych rozwiązań. Niekiedy proste przypomnienia zawarte w doku-
mencie przyczyniły się do stworzenia zasad i procedur, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo społeczności akademickiej. Należy podkreślić, że przywołany 
w tekście dokument stanowi pewne zalecenia, które respektują autonomię, 
charakterystykę i specyfikę uczelni. Pozostałe elementy takie, jak: kształce-
nie zdalne, bezpieczeństwo podczas egzaminów, egzaminów dyplomowych 
oraz rekrutacja i obsługa administracyjna, tworzą całość działań, które można 
określić mianem kompleksowej troski o istnienie społeczności akademickiej. 
Należy podkreślić, że MNiSW stworzyło system, który teoretycznie realizo-
wał poszczególne, najważniejsze cele: bezpieczeństwo, troskę, przekazywanie 
wiedzy oraz funkcjonowanie uczelni. Nie można zapomnieć, że procedury i ich 
realizacja to domena rektorów poszczególnych uczelni. Reasumując, należy 
wskazać, że działania MNiSW były wielotorowe. Wśród nich należy wymienić 
działania prawne, informatyczne, administracyjne, sanitarne oraz edukacyjne. 
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W sumie działania te objęły różne sfery działalności uczelni. Pracę MNiSW 
w tym względzie można ocenić jako wzorową, a niniejszy artykuł niech przy-
czyni się do pogłębionej analizy tego typu wydarzenia. Autor pominął niektóre 
kwestie sanitarne, kulturowe, sportowe i artystyczne, które są podstawowe 
dla uczelni, ale w perspektywie całości opisu zaburzałyby najważniejsze dzia-
łania. Poruszony temat pozornie wydaje się łatwy, zwłaszcza wtedy, kiedy czas 
pandemii wchodzi w fazę wygaszania. Nie należy zapominać, że tego typu roz-
wiązania mogą być przydatne w związku z występowaniem innych trudności. 
Należy zauważyć, że społeczność akademicka poszukuje trwałych rozwiązań, 
które mają chronić ją przed paraliżem i przestojem. Powyższy artykuł niech 
przyczyni się do stawiania przez innych badaczy lepszych i skutecznych roz-
wiązań w walce o sprawniejsze funkcjonowanie uczelni wyższych.

Epidemia choroby COVID-19 wymusiła na wielu instytucjach nowy spo-
sób działania. Wśród wielu instytucji, które musiały rozwiązać problemy, było 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działania tego organu należy 
uznać za wieloaspektowe. Wśród licznych działań należy wskazać, że MNiSW 
nie zapomniało o bezpieczeństwie uczelni w Polsce. Artykuł stanowi analizę 
przyjętych rozwiązań. Pracę MNiSW należy określić jako wzorową. Można 
stwierdzić, że wszystkie działania omówione w tekście podkreślały, że dzięki 
MNiSW udało się powstrzymać chaos oraz dostarczyć skuteczne narzędzia do 
wypracowania praktycznych rozwiązań przez rektorów uczelni. Należy pod-
kreślić, że MNiSW podjęło się stworzenia przepisów, które stanowiły uniwer-
salną podstawę do zapewnienia funkcjonowania uczelni wyższych. W swoich 
działaniach MNiSW nie zapominało o studentach, słuchaczach, doktorantach 
i pracownikach, którzy tworzą rodzinę akademicką. W przyszłości powinny 
one stanowić punkt wyjścia do refleksji naukowej nad opisem praktycznych 
rozwiązań w poszczególnych lub wybranych uczelniach w Polsce.
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Activities of the Ministry of Science and Higher Education 
with regard to SARS-COV 2 and COVID-19 epidemic

Abstract

The COVID-19 epidemic has forced many institutions to act in a new way. Among the 
many institutions that had to solve the problems was the Ministry of Science and Higher 
Education. The activities of this body should be described as multi-faceted. Among the 
range of activities, it should be noted that the Ministry of Science and Higher Education 
has not forgotten about the security of universities in Poland. The article is an analysis 
of the activities mentioned. The activities performed by the Ministry of Science and 
Higher Education should be described as exemplary. It can be concluded that all activities 
were touched upon in the text they emphasized that thanks to the Ministry of Science 
and Higher Education it was possible to stop the chaos and provide effective tools for 
the development of practical solutions by university rectors. It should be emphasized 
that the Ministry of Science and Higher Education undertook to create regulations that 
constituted a universal basis for ensuring the functioning of universities. In its activities, 
the Ministry of Science and Higher Education did not forget about students, students, 
doctoral students and employees who make up the academic family. The activities of the 
Ministry of Science and Higher Education in the future should constitute a starting point 
for scientific reflection on the description of practical solutions in individual or selected 
universities in Poland.

Key words: epidemic, COVID-19, higher education
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The essence of local government

The Polish constitution clearly states that the territorial system of the Republic 
of Poland ensures the decentralisation of public power. The basic territorial 
breakdown of the country, considering the social, economic or cultural ties 
and providing the territorial units with the capacities to carry out the public 
tasks is defined by an act of law1. The local government, operating on three 
levels of territorial management: municipal, county and regional, is the basic 
form of decentralisation of public administration in Poland. The form of the 
government, local or regional, depends on the scope of its tasks and territory 
occupied by it.

The notion of decentralisation means the process of the permanent 
broadening of the powers of the public authority units by giving them tasks, 
competences and necessary measures. Decentralisation mentioned in the 
Polish Constitution is not a single organisational act, but rather a permanent 
feature of the political culture built on the proper statutory solutions, 
compliant with the constitutional principles of the political system of the 
Republic of Poland. It may not be interpreted in a mechanical way, in isolation 
from the interpretative context forming the consequence of the entire set of 
the constitutional principles and values shaping the state system. The limits 
of decentralisation are marked mainly by the principle of the state’s unity. 
Making this principle a reality may be successfully reconciled with a guarantee 
of the public power decentralisation expressed in the territorial system of 
the state, as far as the relationships among the scope of tasks and powers  
of individual links of the power structure compliant with the Polish Constitution 
is preserved2.

The definition of the local government is given in Art. 16 of the Polish 
Constitution. According to the provision and from the legal point of view, 
a local body is formed by residents of all units formed under the basic territorial 

1 Art. 15 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 
1997, No 78, item 483, as amended), hereinafter referred to as the Polish Constitution. 
For the notion of “decentralisation”, see also: M. Karpiuk, Koncepcja ograniczenia liczby ka-
dencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym, [in:] Wybrane aspekty 
ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, 
Łódź 2017, p. 67–69; M. Karpiuk, Istota decentralizacji administracji publicznej, „Przegląd 
Prawno-Ekonomiczny” 2009, No 8, p. 25.
2 Ruling of the Polish Constitutional Tribunal of 18 February 2003 K 24/02, OTK-A 
2003, No 2, item 11.
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breakdown. It participates in exercising the public power. The local government 
carries out the significant part of tasks entrusted to it under the law on its own 
behalf and responsibility. The local government should be defined as a legal 
entity isolated from the state which is a form of decentralisation. According 
to the law, it is formed by residents of a specific territory, it is an entity having 
its own property forming the material basis for carrying out the specific tasks 
and characterised by administrative sovereignty. It is provided with judicially 
guaranteed sovereignty, a legal personality. It carries out public tasks on its 
own behalf and responsibility3. The local government is socially important 
due to the role played by it in a democratic state4. The local government was 
created to carry out the territorial public tasks. Depending on a unit of the 
local government carrying out the public activity, we deal with local or regional 
government5.

The local government was appointed to satisfy the needs of residents. 
The local government, having the proper instruments and coercive measures, 
is empowered to carry out the public tasks entrusted to it by the legislator. 
Due to the principle of sovereignty of activities, interventions concerning the 
activities of the local government may be taken only in the statutorily defined 
instances and with the observance of the legality criterion. The feature of 
sovereignty allows the local government to implement the approved policy 
by applying the rules developed by local government bodies which, however, 
have to be lawful6.

3 M. Karpiuk, Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad 
samorządem gminnym, Lublin 2008, p. 58. For the notion of the “local government”, see also: 
M. Czuryk, M. Karpiuk, Istota samorządu terytorialnego, „Administracja i Zarządzanie” 2008, 
No 6, pp. 111–112; M. Karpiuk, Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa 
narodowego, Warszawa 2014, p. 15; M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Rechtsstatus der territorialen 
Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017, p. 191.
4 M. Karpiuk, Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni publicznej, „Administracja 
i Zarządzanie” 2008, No 6, p. 123.
5 M. Czuryk, Supporting the development of telecommunications services and networks 
through local and regional government bodies, and cybersecurity, „Cybersecurity and Law” 
2019, No 2, p. 40.
6 M. Karpiuk, Activities of the local government units in the scope of telecommunication, „Cy-
bersecurity and Law” 2019, No 1, p. 38.
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Normative solutions concerning the activities of the local 
government in the time of COVID-19

In the time of the COVID-19 pandemic, the legislator has implemented nor-
mative solutions which are supposed to form a specific barrier against risks 
to the health security7 of the local or regional community. However, the solu-
tions do not violate the essence of the local government and the general rules 
of its functioning. Instead, they only implement some exceptions concerning 
its activity when the health and lives of human beings are threatened by the 
pandemic.

The legislator points out that, until 31 December 2020, the regional 
government may entrust the tasks of combating COVID-19 to a county, under 
the relevant agreement8. The regional government is already provided with 
this general competence, which removes the need to implement any special 
solutions. The voivodship is allowed to enter into agreements with other 
voivodships and regional government units which involve entrusting public 
tasks to them9. Fighting COVID-19 is clearly one of such public tasks.

A county may enter into agreements with local government units, as well 
as the voivodship within which the county is located, which involve entrusting 
public tasks10. Art. 15 (q) (d) of the Act on COVID-19 does not make any 
reservation stating that the administrative agreement is limited to the area 
of a given region, however, the laws concerning the local government already 
provide the solutions in the light of which public tasks may be entrusted to the 
county located in the voivodship which enters into the agreement. It seems 
that, in the context of the applicable provisions, the voivodship may entrust 
the tasks concerning the prevention of COVID-19 to the county situated 
within the voivodship borders.

7 In the health security domain, see also: M. Karpiuk, N. Szczęch, Bezpieczeństwo narodowe 
i międzynarodowe, Olsztyn 2017, pp. 157–158
8 Art. 15 (q) (d) of the Act of 2 March 2020 Special Solutions Related to Preventing, 
Counteracting and Combating COVID-19, Other Infectious Diseases and the Resulting 
Crisis (Journal of Laws 2020, item 374 as amended), hereinafter referred to as the Act on 
COVID-19.
9 Art. 8 (2) of the Act of 5 June 1998 on the Regional Government (i.e. Journal of Laws 
2019, item 512 as amended).
10 Art. 5 (2) of the Act of 5 June 1998 on the County Government (i.e. Journal of Laws 
2020, item 920).
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The administrative agreement refers to public tasks – interpreted as satisfying 
the needs of local government communities – carried out for the common good 
and for the purpose of either carrying them out collectively or transferring them 
to another entity in combination with handing over a part of the administrative 
sovereignty11. The entrusting entity is obliged to participate in the costs of 
performance of the entrusted task12. The agreement may be concluded only in 
the domain of independence of a given entity which means that, in organisational 
terms, such entity is not subordinate to a higher-level body13.

The significant changes in the functioning of the local government in the 
time of the pandemic caused by human SARS-CoV-2 virus infections refer to 
the finances of the local government.

Some preferences were implemented concerning the use of assets from the 
fees for issuing the permits for the wholesale of alcoholic beverages to finance 
COVID-19 prevention measures. As Art. 15 (q) (b) of the Act on COVID-19 
states, due to the need for searching for the financial assets to combat the 
pandemic on the regional level, the voivodship authorities are allowed to 
use the funds from the fees for issuing permits for the national wholesale 
of alcoholic beverages with alcohol content exceeding 18%, decisions 
implementing amendments to these permits and copies of these permits, for 
activities aimed at COVID-19 prevention – until 31 December 2020.

Similarly, (under Art. 15 (q) (c) of the Act on COVID-19) until 31 December 
2020, the municipal executive body is allowed to use the revenues from the 
fees for issuing the permits for the sale of alcoholic beverages to be consumed 
at or outside the place of sale (including single permits), and the revenues 
from the fees for the use of the permits for sale of alcoholic beverages paid to 
bank account of the municipality before the permit is issued, for COVID-19 
prevention. The rule is that the revenues from the fees for permits for sale of 
alcoholic beverages to be consumed at or outside the place of sale, and the fees 
for the use of such permits, are spent for prevention and solving the alcohol-
related problems and may not be spent for other purposes14, however, under 
the Act on COVID-19, such revenues may also support combating the virus.

11 J. Paśnik, Prawne formy działania administracji publicznej, [in:] Administracja publiczna 
i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa–Poznań 2013, p. 119.
12 D. Lebowa, Formy działania administracji publicznej, [in:] Nauka administracji, red.  
M. Karpiuk, W. Kitler, Warszawa 2013, p. 93.
13 A. Skóra, Prawo administracyjne materialne. Podstawowe problemy, Elbląg 2017, p. 96.
14 See: Art. 182 of the Act of 26 October 1982 on Upbringing in Sobriety and Alcoholism 
Prevention (i.e. Journal of Laws of 2019, item 2277 as amended).
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To guarantee that the tasks concerning the fight against COVID-19 are 
carried out properly, under Art. 15 (z) of the Act on COVID-19, the municipal 
executive body, county or voivodship administration, is allowed to: 1) make 
amendments to the budgetary revenues and expenditures of a unit of the local 
government and to transfer expenditures among the budgetary classification 
divisions; 2) carry out the following actions: a) transfer some powers in 
the scope of transferring planned expenditures to other local government 
organisational units, b) transfer to other local government organisational units 
the powers to make contractual commitments in relation to agreements which 
need to be concluded in the budgetary year and in the consecutive years to 
ensure continuity of activities of a unit, and providing payments exceeding 
a given budgetary year, c) make amendments in the plan of revenues and 
expenditures concerning: – a change in the amounts or receipt of payments 
transferred from the budget of the European funds if such changes do not 
worsen the budget outturn, – changes in the performance of a financial project 
subsidised from the European funds if such changes do not worsen the budget 
outturn, – reimbursement of payments received from the budget of European 
funds; 3) make amendments to the multi-annual financial perspective and 
in the plan of expenditures from the budget of the local government unit 
concerning the new projects or investment purchases by the unit if this 
amendment does not worsen the budget outturn; 4) change the purpose of 
a special-purpose reserve provided in the budget of the local government unit 
without obtaining the opinion of a board relevant for budgetary affairs of the 
body supervising such entity; 5) create a new special-purpose reserve without 
obtaining the opinion of a board relevant for budgetary affairs of the body 
supervising such entity by shifting the blocked amounts of expenditures there; 
6) change the limit of commitments resulting from credits and loans and the 
issued securities15 in the form of increasing the temporary deficit in the budget 
of the local government unit.

15 Local government units are allowed to take out credits and loans and to issue securi-
ties for the purposes of: 1) covering the temporary deficit occurring in the course of a year 
in the budget of the local government unit; 2) financing the deficit planned in the budget of 
the local government unit; 3) repaying previous commitments resulting from issuing securi-
ties and taking out loans and credits; 4) preceding the financing from the funds of the Euro-
pean Union budget – Art. 89 of the Act of 27 August 2009 on Public Finance (i.e. Journal of 
Laws of 2019, item 869 as amended).
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In the time of epidemic threat or the state of epidemic16 and faced with the 
related risk of a material violation of the time limits and conditions concerning 
the performance of tasks to be carried out by local government units, under 
Art. 15 (z) (o) of the Act on COVID-19: 1) the head of the municipality (city 
or town mayor) or a county or voivodship administration unit may change 
the plan of budget revenues and expenditures of the local government unit; 
2) taking out or issuing commitments resulting from a credit or loan drawn to 
finance the planned deficit in the local government unit, repay the previous 
commitments resulting from the commitments considering the issuance of 
securities and taking out loans and credits as well as overtaking the funding 
of financial activities subsidised from the funds of the European Union 
which applies also to the issue of securities for these purposes – does not 
require obtaining an opinion from the regional audit office on the feasibility 
of repayment of commitments if such commitments were not planned in the 
forecast of the debt amount and the unit received a positive opinion of the 
regional audit office17 on the forecast – until the epidemic threat or the state 
of epidemic is revoked.

According to Art. 15 (z) (o) (b) of the Act on COVID-19, restrictions on the 
debts for the repayment of commitments of the local government unit do not 
apply to repurchases of securities, repayments of credits and loans with the due 
interests and discount, properly issued or drawn in 2020 up to the equivalent 
of a gap in revenues of the unit, resulting from the outburst of the COVID-19 
epidemic. Commitments of this type may not endanger the implementation of 

16 The state of epidemic threat is a legal situation implemented in a specific area due to 
the risk of the occurrence of an epidemic and to enable the implementation of statutory 
preventive measures. On the other hand, the state of epidemic is a legal situation 
implemented in a specific area due to the outburst of an epidemic and to take the statutory 
defined anti-epidemic and preventive actions to minimise the impact of the epidemic,  
Art. 2 (22)–(23) of the Act of 5 December 2008 on preventing and combating infections 
and infectious diseases among people (i.e. Journal of Laws of 2019, item 1239 as amended).
17 The regional accounting chambers are the state bodies established to exercise 
supervision and control over the following entities within the financial economy: 1) local 
government units; 2) metropolitan associations; 3) intermunicipal unions; 4) associations 
of municipalities and counties; 5) county unions; 6) county and municipal unions; 7) county 
associations; 8) organisational units of the local government, including legal persons of the 
local government; 9) other entities in the scope of utilisation of subsidies granted from the 
budgets of the local government units, Art. 1 of the Act of 7 October 1992 on the Regional 
Accounting Chambers (i.e. Journal of Laws of 2019, item 2137). See also: M. Czuryk, 
Regionalne izby obrachunkowe jako organy nadzoru i kontroli gospodarki finansowej samorządu 
terytorialnego, [in:] Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, red.  
M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010, p. 182.
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the public tasks carried out by local government units in a budgetary year and 
in the subsequent years. In issuing its opinion on the feasibility of repayment 
of these commitments, the Regional Accounting Chamber evaluates, in 
particular, the impact on the planned commitments on the performance of the 
public tasks.

The total amount of the debt of a local government unit as at the end of 
2020 may not exceed 80% of the total executed revenues of the unit in that 
budgetary year. In 2020, the total amount of the debt of the local government 
unit at the end of a quarter may not exceed 80% of the revenues of the unit 
planned for a given year. This follows from Art. 15 (z) (o) (c) of the Act on 
COVID-19.

In Art. (z) (o) (d) of the Act on COVID-19, the legislator implements 
the principle under which instalments of the educational, compensatory, 
balancing and regional parts of general subsidy may be transferred to the local 
government units in advance. The minister relevant for public finance transfers 
to the local government units: 1) the educational part of the general subsidy in 
twelve monthly instalments – until the 25th day of the month preceding the 
month of remuneration payment, but the instalment paid in March is equal 
to 2/13 of the total amount of the educational part of the general subsidy;  
2) the compensatory part of the general subsidy in twelve monthly instalments 
– until the 15th day of each month; 3) the balancing and regional part of the 
general subsidy in twelve monthly instalments – until the 25th day of each 
month18. However, these periods may be shortened due to the outburst of the 
COVID-19 epidemic.

Under Art. 15 (zzz) (g) (a) of the Act on COVID-19, the legislator increases 
the percentage share of counties in proceeds from State Treasury real estate 
management. 50% of assets forming the revenues of the county where the real 
estate is situated is deducted from the proceeds from the sale, the fees from the 
permanent management and occupancy – of the State Treasury real estate and 
from the proceeds from the perpetual usufruct of the State Treasury real estate 
handed over for perpetual usufruct and from the interests on delayed payment 
of such fees and the interest received in the period from 31 December 2020.

The COVID-19 pandemic has forced the introduction of remote work, 
which also applies to local government units. Art. 15 (zz) (x) of the Act on 

18 Art. 34 (1) of the Act of 13 November 2003 on the Revenues of the Local Government 
Units (i.e. Journal of Laws of 2020, item 23 as amended).
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COVID-19 regulates the remote course of conducting the sessions of local 
government collective bodies, metropolitan associations, regional accounting 
chambers and local government appeal courts. According to the provision, in 
the time of the state of epidemic threat or the state of epidemic, the supervisory 
bodies of the local government units and the following collective bodies: 
executive bodies in the local government units, territorial government units, 
metropolitan associations, regional audit offices, local government appeal 
courts and in accessory bodies of the territorial government, are allowed to 
convene and hold their sessions, meetings, assemblies or other forms of activity 
proper for these bodies, and to make decisions, including adopting resolutions, 
with the use of the means of distant communication or communication by 
correspondence (remote course of conducting the sessions). The sessions in 
the remote course are convened by a person authorised to preside over a given 
supervisory body of the local government unit and another, collegial body. 
The solutions adopted under this provision are also applied to the collective 
internal bodies, such as boards and teams operating within the supervisory 
bodies of the local government and the collective bodies.

According to Art. 15 (zzz) of the Act on COVID-19, in the event of 
a temporary obstacle to the performance of tasks and competences of a head 
of the municipality, or city or town mayor under the state of epidemic threat 
or the state of epidemic resulting from incapacity to work caused by an illness 
lasting no longer than 30 days, the tasks shall be taken over by the deputy, and 
in municipalities where more than one deputy is employed – by the first deputy.
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Status prawny samorządu terytorialnego w dobie pandemii 
COVID-19

Streszczenie

W związku z pandemią COVID-19 wiele podmiotów publicznych musiało przeorgani-
zować swoją pracę, żeby z jednej strony była ciągłość wykonywania zadań publicznych, 
z drugiej, zachować wszelkie rygory, aby zagwarantować ochronę bezpieczeństwa zdro-
wotnego. Powyższe dotyczy również samorządu terytorialnego jako podstawowej formy 
decentralizacji administracji publicznej, który musi w czasie pandemii poszukiwać nie tyl-
ko nowych rozwiązań pozwalających na nieprzerwane wykonywanie zadań przy zacho-
waniu wymaganych standardów, lecz także i środków pozwalających przetrwać w nowej 
rzeczywistości.

Znaczne zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w dobie pandemii po-
wstałej w wyniku zakażenia ludzi wirusem SARS-CoV-2 są związane z finansami publicz-
nymi, w tym finansami samorządowymi, o czym jest mowa w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, decentralizacja, COVID-19, bezpieczeństwo 
zdrowotne
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The COVID-19 pandemic has significantly influenced the functioning of 
financial institutions in Poland. Regulations related to the state of the epidemic 
emergency, and then to the state of the epidemic itself, made it impossible to 
operate as before. The restrictions introduced precluded or hindered the use 
of services in fixed-base institutions, and also made it impossible to provide, 
or hindered the providing of, work on the premises of these institutions1. 
Both customers and the staff of the bodies of financial institutions, and their 
supervision2, had to switch to the use of remote devices. Restrictions also 
applied to infrastructure institutions and the legal environment, such as 
administrative bodies3 and courts. In addition, the legislators made frequent 
changes to the legal regulations4, often of an irregular nature, by introducing 

1 M. Dekrewicz, W. Boczoń, M. Kisiel, 7 zmian w bankach, które przyszły z koronawirusem, 
„Złoty Bankier” 2020, https://www.bankier.pl/wiadomosc/7-zmian-w-bankach-ktore-
przyszly-z-koronawirusem-Zloty-Bankier-2020-7908308.html.
2 Zmiany w organizacji pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.
gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=69285&p_id=18.
3 W. Ziomek, KNF wznawia zamrożone postępowania, https://www.money.pl/gospodarka/
knf-wznawia-zamrozone-postepowania-6512217261491841a.html.
4 In particular: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem 
COVID-19; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie określenia 
innego terminu podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie polityki 
wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej; ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane 
z działalnością banków; ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania 
niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych; ustawa z dnia 31 marca 2020 
r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju; ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  
31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych 
informacji podatkowych; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 
lub organu sprawozdań lub informacji; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 
2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bufora ryzyka systemowego; rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.
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further anti-crisis shields. Restrictions on the functioning of the economy 
related to the pandemic also affected the ability of bank customers to meet 
their liabilities, and the special regulations introduced in this regard involved 
both payment holidays5 and changes to the principles of creating provisions 
and write-downs by credit institutions6.

Out of necessity, a substantial proportion of activities moved to 
cyberspace7. This involved both customer contact8 and supervision, as well as 
channels for acquiring new customers9. In this situation, financial institutions 
are particularly vulnerable to cyber attacks10. According to WMvare data, from 
the beginning of February to the end of April 2020, the number of cyber attacks 
against financial institutions increased by 238%11. Santander Consumer Bank 
conducted a survey which showed that, because of the COVID-19 threat, as 

5 BIK: odroczenie spłaty rat bez negatywnych skutków, https://www.gb.pl/bik-odroczenie-
splaty-rat-bez-negatywnych-skutkow-pnews-2951.html; Wakacje kredytowe w Banku Pocz-
towym, https://www.gb.pl/wakacje-kredytowe-w-banku-pocztowym-pnews-2940.html.
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. 
2020, poz. 687. Cf. Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Pakietu 
Impulsów Nadzorczych ws. finansowania przez banki klientów korporacyjnych w obliczu 
pandemii koronawirusa, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_
UKNF_ws_finansowania_przez_banki_klientow_korporacyjnych_69405.pdf.
7 Jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość w biurach?, https://www.gb.pl/jak-bedzie-
wygladac-nowa-rzeczywistosc-w-biurach-pnews-3119.html.
8 PZU pomaga klientom w czasie epidemii, https://www.gb.pl/pzu-pomaga-klientom-w-
czasie-epidemii-pnews-2997.html; Zdalne podpisywanie umów dla klientów firmowych Banku 
Pekao, https://www.gb.pl/zdalne-podpisywanie-umow-dla-klientow-firmowych-banku-
pekao-pnews-2978.html.
9 W ING otwarcie konta za pomocą wideoweryfikacji, https://www.gb.pl/w-ing-otwarcie-
konta-za-pomoca-wideoweryfikacji-pnews-3005.html.
10 Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa, https://zbp.pl/
Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-
koronawirusa; Praca zdalna: najważniejsze zasady cyberbezpieczeństwa dla pracujących 
z domu z powodu koronawirusa, https://alebank.pl/praca-zdalna-najwazniejsze-zasady-
cyberbezpieczenstwa-dla-pracujacych-z-domu-z-powodu-koronawirusa/; M. Marszycki. 
Wykorzystując pandemię koronawirusa, hakerzy próbują wyłudzić dane od posiadaczy kont w PKO 
BP, https://itwiz.pl/wykorzystujac-pandemie-koronawirusa-hakerzy-probuja-wyludzic-
dane-od-posiadaczy-kont-pko-bp/; „Rz”: rośnie liczba cyberataków w związku z pandemią 
koronawirusa, https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2491227,Rz-rosnie-liczba-
cyberatakow-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa; Podczas pandemii wzrosła liczba 
cyberataków. Hakerzy celują w infrastrukturę krytyczną i luki w zabezpieczeniach podczas pracy 
zdalnej, https://innowacje.newseria.pl/news/podczas-pandemii-wzrosla,p836654848.
11 M. Klimkowski, Hakerzy pokochali pandemię. Pozwala im na dużo więcej ataków na banki, 
https://biznes.wprost.pl/technologie/10329480/hakerzy-pokochali-pandemie-pozwala-
im-na-duzo-wiecej-atakow-na-banki.html.
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many as 38% of respondents started paying more often with a card, of which 
almost 70% was for purchases in traditional stores12.

It should be stressed that part of the banking infrastructure can be 
considered to be associated with the provision of critical services, within 
the meaning of the regulations on the national cybersecurity system13. Since  
1 April 2017, FinCERT.pl – the Bank Cybersecurity Centre of the Polish Bank 
Association – has been conducting permanent operational activities related 
to detecting, analysing, preventing, and combating cybercrimes committed 
against banks and their customers14. The activities of FinCERT.pl might be an 
important factor limiting the temptation which might arise, for fear of losing 
customer confidence, to conceal cyber security incidents15.

Notwithstanding the above, confidence is particularly important in the 
functioning of financial institutions, and an element of confidence-building is, 
inter alia, the guaranteeing of the security of customers’ funds and data, including 
in situations in which the majority of operations have moved to cyberspace due 
to the COVID-19 threat. This applies to the security of the systems of financial 
institutions in a situation where some of their employees work remotely, and 
where their customers use remote-access channels. COVID-19 has become 
a particular “stress test”, due to a significant extension of the range of services 
provided remotely, but also a significant expansion in the circle of people who 
have to use cyberspace both to work for financial institutions and to use their 
services. Consequently, people with less experience and skills in this field who 
had previously worked directly or used services in financial institutions were 
also obliged to use digital mechanisms. As a result, the key risk – associated 
with the human factor – significantly increased in this situation. It seems that 
financial institutions in Poland have managed to cope with the threats they 
have faced, and there has been no loss of confidence in them, or as a result 
of the outbreak of related scandals, and they have succeeded in adapting to 
the new reality without losing customer confidence, and without significant 
cybersecurity incidents. Existing tools such as corporate VPNs have facilitated 

12 Epidemia zmienia nawyki płatnicze Polaków, https://www.gb.pl/epidemia-zmienia-
nawyki-platnicze-polakow-pnews-3122.html.
13 For further details, see P. Pelc, Tajemnica zawodowa w instytucjach rynku finansowego 
w kontekście polskich regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa, „Cybersecurity and Law” 
2019, nr 2, s. 160–161.
14 Cyberbezpieczeństwo, https://zbp.pl/dla-bankow/Cyberbezpieczenstwo.
15 R. Pitera, Współczesne problemy i zagrożenia cyberbezpieczeństwa w sektorze usług 
bankowości elektronicznej, „Przegląd Nauk o Obronności” 2017, nr 1, s. 187–188.
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the movement towards remote working. Also, innovative projects related 
to the remote identification of customers16, implemented even before the 
introduction of restrictions related to COVID-19, facilitated the easier 
acquisition of customers, including during the period of restrictions on direct 
contact for sanitary reasons. The banks have also taken steps to educate their 
customers about cybersecurity17.

The changes related to COVID-19 were undertaken on an ad hoc basis, 
due to the dynamically changing situation and regulatory changes pertaining 
to legal regulations and supervisory recommendations by the Polish Financial 
Supervision Authority (KNF) and the European supervisory authorities for 
individual financial market segments18. A significant part of these adaptations 

16 Biometria w Banku Pekao, https://www.gb.pl/biometria-w-banku-pekao-pnews-2784.html.
17 Uwaga na oszustów wykorzystujących epidemię koronawirusa, https://www.bnpparibas.
pl/repozytorium/komunikaty/Koronawirus-zagrozeniem-nie-tylko-dla-Twojego-zdrow-
ia; Związek Banków Polskich. Raport ZBP Cyberbezpieczny portfel. Edycja III, styczeń 2020 r., 
https://zbp.pl/getmedia/156b5c44-bfcc-46cb-a5d1-bd0d141e9ed0/ZBP_Cyberbezpiec-
znyPortfel2020; Przegląd działań i akcji edukacyjnych banków w obszarze cyberbezpieczeństwa, 
https://bezpieczny.blog/przeglad-dzialan-i-akcji-edukacyjnych/.
18 Komunikaty Instytucji Europejskich, https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Koronawirus_
informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych. 
ESMA: Stanowisko ESMA ws. wpływu epidemii COVID-19 na półroczne raporty finansowe;
Stanowisko ESMA ws. ochrony klienta detalicznego korzystającego z usług uregulowanych  
w MIFID II Q&A dot. wytycznych ESMA ws. APMs, uaktualnienie w związku z COVID-19; 
Komunikat UKNF w sprawie zmiany terminów publikacji sprawozdań finansowych funduszy 
inwestycyjnych w związku ze stanowiskiem ESMA; Stanowisko ESMA dot. publikacji obliczeń dla 
instrumentów nieudziałowych innych niż obligacje; Stanowisko ESMA ws. audytu zewnętrznego 
wymaganego przez BMR; Komunikat UKNF ws. raportowania SFT; Komunikat UKNF 
dotyczący Stanowiska ESMA – obowiązki sprawozdawcze w zakresie wykonywania zleceń (best 
execution); Komunikat UKNF dot. sprawozdawczości emitentów w związku ze stanowiskiem 
ESMA; Stanowisko ESMA ws. wpływu epidemii COVID-19 na kalkulację oczekiwanych strat 
kredytowych wg MSSF 9; Stanowisko ESMA w sprawie wdrożenia przez podmioty systematycznie 
internalizujące transakcje wymogów w zakresie minimalnego kroku kwotowań; Stanowisko 
ESMA w sprawie nagrywania rozmów z klientami; ESMA zaleca uczestnikom rynków finansowych 
podjęcie działań w zakresie skutków koronawirusa COVID-19.
EIOPA: Oświadczenie EIOPA w sprawie zasad wypłaty dywidend i zmiennych części wynagrodzeń 
w kontekście COVID-19; Oświadczenie EIOPA w sprawie działań podejmowanych przez 
ubezpieczycieli i pośredników na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa na konsumentów; 
Komunikat dot. sprawozdawczości SII w związku ze stanowiskiem EIOPA; Oświadczenie 
EIOPA w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu koronawirusa/COVID-19 na sektor 
ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej.
EBA: Stanowisko EBA z 22 kwietnia dotyczące dodatkowych działań nadzorczych w obliczu 
pandemii COVID-19; Wytyczne EBA dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na 
spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19 – tłumaczenie; 
Stanowisko i wytyczne EBA związane z moratoriami na spłatę kredytów przyznanymi wz. 
z COVID-19; Stanowiska EBA związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor 
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had not previously been foreseen in crisis scenarios prepared by individual 
financial institutions, and often required substantial improvisation on the part 
of financial institutions and their IT services, as well as security and compliance. 
A particular challenge was also to provide employees who were directed to 
work remotely with the appropriate equipment, to enable them to perform 
such work in a safe manner. Moving a significant proportion of activities to 
cyberspace could not weaken the protection of professional secrecy (including 
banking secrecy) and personal data protection. 

The attempts by financial institutions to use a public or hybrid cloud were 
also particularly challenging. As early as just after the outbreak of the pandemic, 
the Polish Financial Supervision Authority recognised that the measures it 
was propounding could be excessively restrictive during the pandemic, and  
it decided to delay the entry into force of its proposed solutions19. 

The lockdown of part of the economy meant that various services normally 
paid for with a card (such as flights, hotels, other transport and tourism 
services, etc.) were not provided. Where they had already been paid for with 
a payment card, and the card acceptor did not reimburse the payment for the 
service it had been unable to supply, payment card holders could complain 
about such transactions with their payment card issuers. In practice, it turned 
out that the regulation on handling complaints did not work in such a situation, 
as the payment card issuer’s deadline for handling complaints expired before 
the deadline for the card acceptor to respond to it. As a result, in order to avoid 
the consequences of exceeding the deadline for handling complaints (the tacit 
acceptance of complaints), payment card issuers rejected complaints until 
the deadline for the acceptor to respond to the complaint had expired. At the 
same time, payment card issuers’ systems had to enable the increased number 
of complaints from their customers to be received remotely and processed in 
a timely manner, and also to generate responses for their customers remotely.

bankowy; Oświadczenie EUNB w sprawie działań na rzecz ograniczenia wpływu koronawirusa 
COVID-19 na sektor bankowy w Unii Europejskiej.
19 Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący przetwarzania przez podmioty 
nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, https://www.
knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_Chmura_Obliczeniowa_68669.
pdf; Zmiany postanowień zawartych w Komunikatu UKNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczącym 
przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej 
lub hybrydowej, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Zmiany_postanowien_
zawartych_w_Komunikatu_UKNF_z_23_stycznia_2020.pdf.
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After the first period in which changes had to be made quickly, on the one 
hand, the technical and organisational activities of financial institutions were 
stabilised. On the other hand, the gradual easing of the restrictions associated 
with the state of the epidemic allowed a partial return to forms of activity which 
had existed before the restrictions were introduced. At present, however, it is 
impossible to predict how long the state of the epidemic emergency will last, or 
what the further easing of sanitary and epidemiological restrictions will look like, 
or whether they will be intensified again – throughout the country or locally – in 
the event of the possible so-called second wave of the pandemic, or significant 
local pandemic outbreaks. This means that it is not clear when the restrictions on 
doing business will be completely removed, nor is it clear to what extent changes 
in consumer and employee behaviour will prove sustainable. Undoubtedly, the 
COVID-19 pandemic has shown that the business continuity plans of financial 
institutions must make it possible to ensure the continuity of their operations 
even if all employees have to switch to remote working. This scenario must be 
regarded as realistic, given the willingness of central- or local-administration 
bodies in different countries to even introduce a complete lockdown20. This 
means that it is realistic and feasible to prevent the employees of financial 
institutions from having physical access to their workplaces, by order of the 
administrative authorities, for example, in a state of epidemic emergency, or 
a state of a new epidemic outbreak, without having to introduce constitutional 
states of emergency, and the existing legal regulations may be used in this way. 
It is equally feasible to prevent the customers of banking institutions from 
having access to their facilities, so business continuity plans must provide for 
the possibility of rendering their services entirely remotely. They should provide 
not only for remote access to the services rendered by these institutions, but 
also for the possibility of both parties’ entering into new contracts without the 
need to be physically present in financial institutions. In the case of banks and 
cooperative savings and credit unions, it is particularly important to ensure 
that their customers have continuous access to cash, even when it is necessary 

20 Cf.: zalecenie ESMA z 11 marca 2020 r.: „Wszyscy uczestnicy rynków finansowych, 
w tym podmioty obsługujące infrastrukturę rynków, powinni przygotować się za 
zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania 
ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi 
w przepisach prawa” – ESMA zaleca uczestnikom rynków finansowych podjęcie działań  
w zakresie skutków koronawirusa COVID-19, https://www.knf.gov.pl/aktualnosci? 
articleId=69236&p_id=18; https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-
recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact.
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to close all the branches of an institution. This raises not only organisational 
challenges but also, to a large extent, challenges in terms of the IT structure and 
security systems, including cybersecurity in particular. Irrespective of the issue 
of providing services to customers, and teleworking, financial institutions must 
also be prepared to ensure the full remote operation of their organisations.

Notwithstanding the changes to procedures and business-continuity 
plans, as well as to the rules governing the bodies of financial institutions 
which allow them to operate in the event of a lockdown, it is also necessary to 
build on the experience gained during the first phase of the pandemic, and the 
related restrictions, in order to use them for further activities, even after the 
pandemic has ended, and the related restrictions have been fully removed. In 
particular, it is important for financial institutions to consider the possibility 
of carrying out remote work on a permanent basis to a significant extent, as 
well as of limiting the use of traditional facilities for remote access to services. 
This can be particularly important in the context of low (real negative) interest 
rates, and economic slowdown, which will adversely affect the revenues 
of financial institutions. In this situation, savings from remote working and 
remote access channels can make it easier for financial institutions to adapt 
to the new conditions. This will involve the permanent implementation of 
cybersecurity mechanisms, despite possible limitations in operating costs. If 
the evolution of the financial sector was to have such an effect, it might turn 
out that cybersecurity issues could become crucial for the survival of financial 
institutions in the so-called “new normality”. In such a situation, educating both 
employees and customers on cybersecurity, as well as measures to prevent 
them from becoming dormant and falling into a routine, will be very important. 
In the case of financial institutions and their relations with customers, too, 
the weakest link in terms of cybersecurity is usually the human being. It will 
also be essential to strengthen mechanisms which automatically detect any 
unusual customer behaviour, and verify whether a breach of cybersecurity has 
occurred in such a situation. 

Another unknown issue is the question of the mechanisms for access to 
payment accounts between various financial institutions in connection with 
the implementation of the solutions provided for in the so-called PSD-2 
Directive, which, to a large extent, has coincided with the pandemic period. 
The new solutions might lead to a situation in which the customer of an 
institution obtains full access to his/her payment account through third parties 
and the IT tools they provide. As a result, it is possible to consolidate access to 
payment institutions in the hands of an integrator, who will hold information 
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on payment accounts with a range of payment service providers. In practice, 
this can greatly reduce direct interaction between payment institutions and 
their customers.

In such a scenario, the Polish Financial Supervision Authority should take 
action to review the modified business continuity plans of financial institutions 
and the security protocols related to remote working and remote access, and 
access through third parties. At the same time, the supervisory expectations 
in this respect must not exceed the real financial capacity of the supervised 
entities. 
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Pandemia COVID-19 a funkcjonowanie instytucji finansowych 
w Polsce. Kwestie cyberbezpieczeństwa

Streszczenie

Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na sposób funkcjonowania i organizację instytucji 
finansowych w Polsce oraz na związane z nim mechanizmy cyberbezpieczeństwa w związ-
ku ze zmianą modelu funkcjonowania tych instytucji. Zmiany w sposobie funkcjonowania 
instytucji były wprowadzane pod wpływem zmieniających się ograniczeń i uregulowań, 
często w sposób wykraczający poza wcześniej przygotowywane scenariusze działania. 
Zdobyte w ten sposób doświadczenia powinny zostać uwzględnione w planach ciągłości 
działania instytucji finansowych oraz ich procedurach. Warto też rozważyć, jakie zmiany 
powinny zostać na stałe wdrożone w instytucjach finansowych i jakich to będzie wymaga-
ło dostosowań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dostosowania te powinny odbywać się 
w interakcji z Komisją Nadzoru Finansowego, by zachować odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa i jakości świadczonych usług.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, instytucje finansowe, COVID-19, nadzór nad 
rynkiem finansowym
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Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest pokazanie wybranych aspektów prawnych niezwykle aktual-
nego obecnie zagadnienia, jakim jest korzystanie przez banki krajowe z zewnętrznych usług 
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Na wstępie należy wskazać, że model chmur obliczeniowej pozwala na do-
starczanie zasobów informatycznych takich, jak sieci o odpowiedniej przepu-
stowości czy przechowywanie dużych zbiorów danych, a wszystkie te zasoby 
są dostępne na żądanie, w dowolnym miejscu1. Decydując się na korzystanie 
z tego modelu, nie trzeba ponosić kosztów budowy i utrzymywania zaawanso-
wanej infrastruktury informatycznej, a w razie takiej potrzeby powiększenie 
wykorzystywanych zasobów jest możliwe w każdej chwili, użytkownik chmu-
ry2 płaci jedynie za wykorzystywane funkcjonalności infrastruktury informa-
tycznej. Bez wątpienia w sektorze bankowym w ostatnich latach w coraz więk-
szym zakresie wykorzystywano nowe technologie, niemniej jednak pandemia 
znacznie przyspieszyła ten proces, ponieważ obecnie, w czasach gospodarki 
COVID i postCOVID, wykorzystywanie nowych technologii w działalności 
banku jest coraz istotniejszym elementem zapewnienia ciągłości i odpowied-
niego poziomu oraz szybkości świadczonych usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, na wstępie przywołać należy komunikat KNF 
z 23 stycznia 2020 roku dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzoro-
wane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej, który 
został wydany na skutek dostrzeżonej przez Komisję konieczności standary-
zacji działalności w podejściu do korzystania z usług przetwarzania w chmurze 
obliczeniowej tych samych kategorii informacji przez podmioty nadzorowane 
sektora finansowego3.

Zgodnie z definicją zawartą w komunikacie, podmiotami nadzorowany-
mi są „[…] podmioty podlegające nadzorowi nad rynkiem finansowym zgodnie 
z ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, art. 1 ust. 2 pkt. 
1)–8)”. W odniesieniu do sektora bankowego oznacza to nadzór bankowy spra-
wowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo ban-
kowe, obejmujący zgodnie z art. 131 ust. 1 tejże ustawy działalność banków4, 

1 X. Konarski, Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej, „Monitor 
Prawniczy” 2013, nr 8.
2 W niniejszym artykule określenie „użytkownik” należy rozumieć bank krajowy
3 Zgodnie z definicją legalną zawartą w komunikacie, chmura obliczeniowa jest to pula 
współdzielonych, dostępnych „na żądanie” przez sieci teleinformatyczne, konfigurowal-
nych zasobów obliczeniowych (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji, usług), 
które mogą być dynamicznie dostarczane lub zwalniane przy minimalnych nakładach pracy 
zarządczej i minimalnym udziale ich dostawcy
4 Zgodnie z art. 12 prawa bankowego, banki mogą być tworzone jako banki państwowe, 
spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych.
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oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz oddziałów i przed-
stawicielstw instytucji kredytowych (dalej: podmioty nadzorowane).

Korzystanie w bankowości (przez podmioty nadzorowane) z oferowanej 
przez zewnętrznych usługodawców usługi tzw. chmury obliczeniowej odbywa 
się przede wszystkim na zasadach przewidzianych dla outsourcingu działalno-
ści bankowej (art. 6a–6e prawa bankowego). Szczegółowy zakres normatyw-
ny dotyczący korzystania przez banki krajowe z chmury obliczeniowej wynika 
głównie z aktów niższego rzędu, rekomendacji, standardów, wytycznych, któ-
re łącznie można określić mianem soft law5. Powyższe jest konsekwencją tego, 
że jest to tematyka stosunkowo nowa, bardzo technologiczna, z dużą dynami-
ką zmian wynikającym z szybkiego rozwoju tego obszaru gospodarki i tech-
nologii, za którym nie nadąża ustawodawca kształtujący prawo powszechnie 
obowiązujące na poziomie ustawowym. Jednym z wyżej wymienionych ak-
tów soft law jest właśnie przywołany uprzednio komunikat KNF z 23 stycznia 
2020 roku. Reguły zawarte w tego rodzaju akcie normatywnym, jakkolwiek 
nieposiadające przymiotu prawa powszechnie obowiązującego, mają na celu 
wskazanie podmiotom nadzorowanym oczekiwań nadzorczych dotyczących 
ostrożnego i stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej 
i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego sektora bankowego.

Takie rozumowanie potwierdzone jest explicite w treści komunikatu  
(II. Wprowadzenie pkt 1 i 2, s. 5 oraz pkt 7, s. 6), gdzie KNF wskazuje, że „[…] 
postęp technologiczny w obszarze chmury obliczeniowej powoduje wątpliwo-
ści ze strony podmiotów nadzorowanych w zakresie możliwości stosowania 
tej technologii oraz – w przypadku dopuszczalności takiego rozwiązania – za-
sad dokonywania outsourcingu, w szczególności podczas przetwarzania infor-
macji prawnie chronionych”, co więcej, KNF „[…] dostrzega brak standaryzacji 
w podejściu do korzystania z usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej 
w odniesieniu do tych samych kategorii informacji przez podmioty nadzoro-
wane sektora finansowego, co może prowadzić do istotnych różnic w ocenie 
ryzyka technologicznego, a tym samym powodować zwiększenie ryzyka sek-
torowego”. W konsekwencji do powyższego „Nadzór oczekuje, że podmioty 
nadzorowane będą informowały UKNF o zamiarze przetwarzania informacji 
w usługach chmury obliczeniowej, na zasadach określonych w niniejszym ko-
munikacie”.

5 Więcej zob. T. Czech, Charakter prawny rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, 
„Podstawy Prawa Publicznego” 2009, nr 11, s. 63–80.
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To, co w największym stopniu interesuje autorów niniejszego artykułu, 
to analiza w zakresie konieczności albo braku konieczności stosowania przez 
podmioty nadzorowane reguł wynikających z komunikatu, w przypadku korzy-
stania ze świadczonej przez podmiot zewnętrzny (outsourcing) usługi chmury 
obliczeniowej społecznościowej.

Analiza ta może zostać przeprowadzona na podstawie usług świadczonych 
na rzecz banków krajowych przez wyspecjalizowane podmioty niebankowe 
(podmioty trzecie), co może zostać zaklasyfikowane jako rodzaj outsourcingu 
usług z zakresu teleinformatycznej infrastruktury banku w formie chmury ob-
liczeniowej społecznościowej przeznaczonej dla sektora bankowego, na zasa-
dach przewidzianych w art. 6a i następnych prawa bankowego.

Taka standardowa usługa w zakresie chmury obliczeniowej społecznościo-
wej polega na tym, że bank krajowy wprowadza dane poprzez przeznaczone 
do tego aplikacje zainstalowane na maszynach dla danego banku poprzez szy-
frowane łącza, a następnie dane te są zapisywane i przetwarzane na serwerach 
administrowanych przez zewnętrznego usługodawcę. W chmurze obliczenio-
wej zewnętrzny usługodawca dokonuje operacji na wprowadzonych danych, 
bank zaś przesyła do zewnętrznego usługodawcy dane z wykorzystaniem sys-
temu bankowego, który obsługują pracownicy banku, lub systemu bankowości 
elektronicznej – dane wprowadzane są bezpośrednio przez klientów banku.

W wielu przypadkach tego rodzaju usług mamy do czynienia przede 
wszystkim ze swoistym backup’em (w chmurze obliczeniowej) operacji/czyn-
ności, jakie przeprowadzane są w banku krajowym. 

Zważywszy na zawarte w komunikacie KNF definicje legalne: chmury ob-
liczeniowej publicznej6, chmury obliczeniowej prywatnej7, chmury obliczenio-
wej hybrydowej8 oraz chmury obliczeniowej społecznościowej9, na potrzeby 

6 Chmura obliczeniowa publiczna – chmura obliczeniowa dostępna do użytku publiczne-
go, będąca w posiadaniu lub bezpośrednio zarządzana przez dostawcę usług chmury obli-
czeniowej.
7 Chmura obliczeniowa prywatna – chmura obliczeniowa dostępna do wyłącznego użytku 
jednego podmiotu, będąca w jego posiadaniu lub bezpośrednio zarządzana przez ten podmiot.
8 Chmura obliczeniowa hybrydowa – chmura obliczeniowa składająca się z połączenia 
dwóch lub więcej osobnych chmur obliczeniowych (publicznej, prywatnej, społecznościowej), 
która poprzez standaryzację użycia lub odpowiednią technologię pozwala na przenoszenie 
czynności przetwarzania informacji pomiędzy chmurami obliczeniowymi, które ją tworzą.
9 Chmura obliczeniowa społecznościowa – chmura obliczeniowa dostępna do wyłącz-
nego użytku grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub na mocy wspólnej umowy 
o współpracy, ze zdefiniowanymi wspólnymi wymaganiami i zasadami m.in. w obszarze 
zgodności i bezpieczeństwa przetwarzania informacji, będąca w posiadaniu lub bezpośred-
nio zarządzana przez podmiot(-y) z grupy lub na jego (ich) zlecenie.
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niniejszego artykułu założyć należy, że w przypadku wyżej wymienionej usługi 
świadczonej przez zewnętrznego usługodawcę na rzecz banków krajowych 
mamy do czynienia z chmurą obliczeniową społecznościową – co zostanie roz-
winięte w dalszej części niniejszego artykułu.

W tym miejscu wskazać należy, że chmura obliczeniowa społecznościowa 
odznacza się tym, że jest dostarczana grupie podmiotów mających te same wy-
mogi, a także cel w zakresie korzystania z tej technologii10. Mowa tutaj o wy-
mogach dotyczących zapewnianych funkcjonalności, standardów bezpieczeń-
stwa, wspólnych zasad postępowania etc. Jako przykład najczęściej wskazuje 
się chmurę społecznościową, która obsługuje określoną grupę odbiorców11, 
np. tylko państwowe uczelnie wyższe.

W analizowanym przypadku usług świadczonych na rzecz banków krajo-
wych można mówić o stworzeniu specjalnej społecznościowej chmury oblicze-
niowej kierowanej do wysoce wyspecjalizowanego i hermetycznego sektora 
banków krajowych i spełniającej wszystkie wymogi niezbędne do wykonywa-
nia działalności nadzorowanej przez te instytucje.

Zasoby informatyczne udostępniane w ramach społecznościowej chmu-
ry obliczeniowej są udostępniane do wyłącznego użytku specyficznej, ściśle 
określonej grupy użytkowników, którzy podejmują jednolite rodzajowo decy-
zje w zakresie zarządzania, nadzoru i zabezpieczenia chmury. Ta jednolitość 
rodzajowa decyzji w zakresie zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeń-
stwa korzystania z chmur obliczeniowych wynika z tego, że banki krajowe są 
podmiotami (unijnymi instytucjami kredytowymi), których działalność podle-
ga nadzorowi ostrożnościowemu i ścisłej reglamentacji w każdym państwie 
członkowskim UE, co skutkuje koniecznością wykonywania zaleceń nadzor-
czych kierunkowo spójnych dla całego obszaru UE.

Przykładowo, zgodnie z definicją Europejskiego Urzędu Nadzoru nad 
Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi zawartą w do-
kumencie „Outsourcing to the cloud: eiopa’s contribution to the european 
commission fintech action” z 31 grudnia 2018 roku „[…] zasoby chmury spo-
łecznościowej mogą należeć, być zarządzane i utrzymywane przez jedną z or-
ganizacji należących do danej społeczności lub przez usługodawcę zewnętrz-
nego. Zapewniane w jej ramach zasoby IT mogą znajdować się w lokalizacji 

10 A. Krasuski, Chmura obliczeniowa. Prawne aspekty zastosowania, Warszawa 2018, s. 79.
11 Ibidem.
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członka lub kilku członków danej społeczności lub w lokalizacji zewnętrznego 
dostawcy”12.

W tak prezentowanym ujęciu, co warte podkreślenia, może być to nawet 
hostowanie (hosting) przez podmiot trzeci (usługodawcę) chmury społeczno-
ściowej, z której korzystają określone organizacje zlecające ten hosting. W re-
aliach analizowanego zagadnienia można przyjąć, że zewnętrzny usługodaw-
ca, który posiada własną i adekwatną do świadczonych usług infrastrukturę 
teleinformatyczną, buduje chmurę obliczeniową społecznościową przezna-
czoną wyłącznie dla wysoce wyspecjalizowanego i hermetycznego sektora 
reglamentowanych banków krajowych, co można potraktować jako hosting 
jednego rodzaju użytkowników. Oznacza to, że banki krajowe są wyłącznymi 
użytkownikami tej infrastruktury, zarządzanie zaś infrastrukturą pozostaje 
w gestii podmiotu trzeciego.

Powyższe nie zmienia, że to banki krajowe decydują o sposobie zarządzania 
usługą dostępową na podstawie zawartych umów z usługodawcą zewnętrz-
nym (vide: możliwość rozszerzenia korzystania z zasobów infrastruktury usłu-
godawcy czy też ze względu na nowe wymagania prawne, jakie nakładają na 
banki przepisy prawa lub zalecenia nadzorów ostrożnościowych).

Ze względu na to, że zewnętrzny usługodawca posiada swoją infrastruk-
turę informatyczną oraz odpowiednie oprogramowanie do świadczenia usług 
chmurowych, jego działalność polega na udostępnianiu tej infrastruktury 
informatycznej bankom krajowym, które są jej wyłącznym użytkownikiem. 
W takim ujęciu świadczenie usługi chmury na rzecz banków krajowych można 
uznać za chmurę obliczeniową społecznościową.

Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie zdefiniowała chmurę obli-
czeniową społecznościową jako chmurę obliczeniową dostępną do wyłączne-
go użytku grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub na mocy wspólnej 
umowy o współpracy ze zdefiniowanymi wspólnymi wymaganiami i zasadami 
m.in. w obszarze zgodności i bezpieczeństwa przetwarzania informacji, będą-
caą w posiadaniu lub bezpośrednio zarządzaną przez podmiot(-y) z grupy lub 
na jego (ich) zlecenie (pkt I ust. 1 ppkt 7, s. 2).

12 The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a specific community of 
consumers from organizations that have shared concerns (e.g., mission, security require-
ments, policy, and compliance considerations). It may be owned, managed, and operated by 
one or more of the organizations in the community, a third party, or some combination of 
them, and it may exist on or off premises; Outsourcing to the cloud: eiopa’s contribution to 
the european commission fintech action plan 31.12.2018 r, s. 8.
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Przedstawiony powyżej model usług świadczonych przez usługodawcę 
zewnętrznego na rzecz banków krajowych wpisuje się w powyższą definicję, 
ponieważ oferowana chmura obliczeniowa społecznościowa: 1) jest przezna-
czona do wyłącznego użytku banków krajowych; 2) prowadzenie przez banki 
krajowe działalności nadzorowanej wymaga tego samego poziomu bezpie-
czeństwa przetwarzania informacji (wspólne wymagania i zasady); 3) zarzą-
dzanie zasobami chmury dokonywane jest przez podmiot trzeci (zarządzana 
przez podmiot(-y) z grupy lub na jego (ich) zlecenie).

Powstaje zatem pytanie, czy chmura obliczeniowa społecznościowa jest 
objęta komunikatem KNF?

Zagadnienie, czy chmura obliczeniowa społecznościowa jest objęta zakre-
sem normatywnym wynikającym z komunikatu nie jest proste z uwagi na za-
uważalną niespójność w treści tego komunikatu.

Bezspornie komunikat KNF dotyczy explicite chmury obliczeniowej pu-
blicznej i chmury obliczeniowej hybrydowej. Analogicznie skonstruowany 
został wzór informacji podmiotu nadzorowanego w sprawie przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej informacji przekazywanej do UKNF, który to wzór 
stanowi załącznik nr 1 do komunikatu, a który również dotyczy chmury obli-
czeniowej publicznej i chmury obliczeniowej hybrydowej. To oznacza, że ko-
munikat bezpośrednio nie dotyczy chmury obliczeniowej społecznościowej.

Podobnie jest w przypadku przewidzianego explicite w treści komunikatu 
wyłączenia jego stosowania wobec chmury obliczeniowej prywatnej (pkt IV ust. 
8 wytycznych stosowania – komunikat nie dotyczy przetwarzania informacji 
w chmurze obliczeniowej prywatnej). To oznacza, że komunikat bezpośrednio 
nie wyłącza stosowania wobec chmury obliczeniowej społecznościowej.

Można uznać, że autorzy komunikatu ani nie przesądzili o jego zastosowa-
niu w przypadku chmury obliczeniowej społecznościowej, ani też nie przesą-
dzili o braku stosowania komunikatu w przypadku chmury obliczeniowej spo-
łecznościowej.

Tym samym odrębne zdefiniowanie chmury obliczeniowej społecznościo-
wej (komunikat pkt I ust. 1 ppkt 7, s. 2) miało służyć wyłącznie dodefiniowa-
niu pojęcia chmury obliczeniowej hybrydowej (komunikat pkt I ust. 1 ppkt 6, 
s. 2), gdzie chmura hybrydowa została określna jako: „chmura obliczeniowa 
składająca się z połączenia dwóch lub więcej osobnych chmur obliczeniowych 
(publicznej, prywatnej, społecznościowej), która poprzez standaryzację użycia 
lub odpowiednią technologię pozwala na przenoszenie czynności przetwarza-
nia informacji pomiędzy chmurami obliczeniowymi, które ją tworzą”.
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Jeżeli KNF ani nie przesądził o zastosowaniu komunikatu do chmury spo-
łecznościowej, ani też nie przesądził o wyłączeniu stosowania komunikatu do 
chmury społecznościowej, a nadto w treści komunikatu nie przysłał chmurze 
społecznościowej (odrębnymi postanowieniami/regulacjami) jakiejś szczegól-
nej roli, należy uznać, że pojęcie chmury społecznościowej ma jedynie wspierać 
lepsze rozumienie, czym jest chmura hybrydowa, która może składać się z połą-
czeniu różnych rodzajów chmur, w tym także chmury społecznościowej.

Innymi słowy, analiza postanowień komunikatu skłania do wniosku, że 
KNF zdefiniował pojęcie chmury społecznościowej jedynie po to, żeby uka-
zać różnorodność możliwości tworzenia chmury hybrydowej przez różne typy 
chmur – w tym także chmurę społecznościową. W treści komunikatu (oprócz 
definicji legalnej) pojęcie „chmura społecznościowa” pojawia się tylko raz, i to 
w marginalnym ujęciu na s. 16, gdzie określone są elementy umowy z dostaw-
cą usług chmury obliczeniowej i wskazywane jest, że podmiot nadzorowany 
może korzystać z ramowych umów udostępnianych przez dostawców usług 
chmury obliczeniowej, w szczególności wówczas, gdy dotyczą one usług chmu-
ry obliczeniowej tworzonych dla grupy podmiotów (w tym podmiotu nadzoro-
wanego) w ramach umów o charakterze korporacyjnym lub grupowym, w tym 
również chmury obliczeniowej społecznościowej.

W ten sposób widać wyraźnie, że KNF w komunikacie nie nadaje chmurze 
społecznościowej jakiegoś istotnego i autonomicznego znaczenia, wręcz prze-
ciwnie, jest ona zakamuflowana pod innymi pojęciami.

W konsekwencji do powyższego przyjąć należy, że jeżeli chmura społecz-
nościowa tworzy/współtworzy chmurę hybrydową, która wówczas składa się 
z połączenia dwóch lub więcej osobnych chmur obliczeniowych (publicznej, 
prywatnej, społecznościowej), to w takim przypadku będą miały zastosowanie 
postanowienia komunikatu KNF, bo taki jest sens zdefiniowania chmury spo-
łecznościowej w jego treści.

W tym miejscu należy wskazać pewną niespójność w rozumowaniu KNF, 
gdyż na s. 7 komunikatu zaznacza on, że „Nadzór oczekuje od podmiotów nad-
zorowanych stosowania niniejszego modelu referencyjnego podczas działań 
związanych z przygotowaniem, realizacją oraz zakończeniem przetwarzania 
informacji w chmurze obliczeniowej, traktując go jako sprecyzowanie ist-
niejących wymagań prawnych oraz bez uszczerbku dla tych wymagań, jeżeli:  
1) przetwarzane informacje należą do informacji prawnie chronionych w ro-
zumieniu niniejszego komunikatu lub 2) przetwarzanie informacji ma charak-
ter outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej w rozumieniu niniej-
szego komunikatu i przetwarzanie informacji jest realizowane w chmurze 
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obliczeniowej publicznej lub hybrydowej (w zakresie jej części opartej o chmu-
rę obliczeniową publiczną)” (pkt IV. Wytyczne stosowania).

Niespójność komunikatu polega na tym, że albo celem zdefiniowania 
chmury społecznościowej jest swoiste dodefiniowanie (lepsze i bardziej ilu-
stratywne zrozumienie pojęcia) chmury hybrydowej, a tym samym rozszerze-
nie zakresu stosowania komunikatu albo (zgoła przeciwnie) celem jest zwęże-
nie stosowania komunikatu w przypadku chmur hybrydowych wyłącznie do 
części opartej na chmurze publicznej.

Jednakże nawet zauważalna niespójność w treści komunikatu nie zmienia 
faktu, że jeżeli uznać, że chmura społecznościowa oferowana przez spółkę na 
rzecz instytucji kredytowych, od strony funkcjonalnej i technologicznej nie 
współtworzy chmury hybrydowej, czyli nie łączy się z innymi chmurami, to jako 
odrębna chmura społecznościowa nie jest objęta zakresem normatywnym ko-
munikatu, gdyż nie jest on do tego rodzaju chmury adresowany explicite.

W konsekwencji do powyższych konkluzji, jeżeli przyjąć, że ofertowana 
przez spółkę chmura społecznościowa nie jest funkcjonalnie (technologicznie) 
powiązana z innymi chmurami i tym samym nie współtworzy chmury hybry-
dowej, to nie jest objęta zakresem normatywnym wynikającym z komunika-
tu, a tym samym podmioty nadzorowane nie muszą w przypadku tej chmury  
wypełniać obowiązków informacyjnych, o jakich stanowi rozdział VIII komu-
nikatu.

Odrębny rozdział VIII tego komunikatu zatytułowany „Zasady informowa-
nia UKNF o zamiarze przetwarzania lub przetwarzaniu informacji w chmurze 
obliczeniowej” (s. 21–22) nakłada obowiązki informacyjne na te podmioty 
nadzorowane, które komunikatem tym są objęte13.

Nie zmienia to faktu, że obowiązek ten nie ma wtedy zastosowania, 
gdyż podmiot nadzorowany zamierza skorzystać z przetwarzania informacji 
w chmurze obliczeniowej społecznej, która (jak to zostało wskazane wyżej) 
w ogóle nie podlega komunikatowi.

Konkludując powyższe rozważania, należy podkreślić, że: 1) według au-
torów soft law w postaci omawianego komunikatu KNF zawiera zespół norm 

13 W tym rozdziale KNF wskazuje explicite, że w przypadkach outsourcingu szczególnego 
chmury obliczeniowej lub przetwarzania informacji prawnie chronionej podmiot nadzo-
rowany, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem przetwarzania informacji w chmurze oblicze-
niowej, informuje UKNF o: 1) rodzaju i zakresie informacji planowanych do przetwarzania/
przetwarzanych w chmurze obliczeniowej; 2) nazwie dostawcy usług chmury obliczeniowej 
oraz rodzaju planowanych do używania/używanych usług chmury obliczeniowej.
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przesądzających o braku konieczności stosowania przez podmioty nadzoro-
wane reguł wynikających z komunikatu w przypadku korzystania ze świad-
czonej przez podmiot zewnętrzny (outsourcing) usługi chmury obliczeniowej 
społecznościowej; 2) powyższe (w konsekwencji) powoduje, że banki krajowe 
korzystające z usługi chmury obliczeniowej społecznościowej nie podlegają 
obowiązkom sprawozdawczym wobec KNF; 3) to zaś w swoich skutkach po-
woduje, że tego rodzaju outsourcing jest i będzie stale rozwijany w działalno-
ści banków krajowych zarówno w realiach gospodarki COVID, jak i gospodarki 
postCOVID.
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The principles of using the so-called social cloud computing 
service by national banks in the times of COVID  

and post-COVID economy, in the light of the Communication 
published by the Polish Financial Supervision Authority

Abstract

The purpose of this paper is to illustrate selected legal aspects of the highly relevant issue 
these days, namely using external services of the so-called social cloud computing by 
national banks, in the face of restrictions on the traditional operations of IT departments 
in banks, in the times of COVID and post-COVID economy. The restrictions imposed to 
contain COVID-19 made the bank products offered through the available communication 
and information systems highly popular among customers. Moreover, due to the risk 
concerning restrictions on the employees of IT departments staying in office space, 
the opportunity to use “external server rooms” (placed in the cloud) is an important 
aspect of operations of national banks, both in the present economic situation and in 
future. Importantly, this issue is the object of a definite interest of the Polish Financial 
Supervision Authority which, necessarily, forms the basis for analysing the regulations 
discussed below.
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Streszczenie
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udzielania zamówień publicznych i wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych. 
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wykonawców, w tym ich płynność finansową.
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Wstęp

Pandemia COVID-19 wywołała oprócz kryzysu zdrowotnego kryzys gospo-
darczy. Sytuacja ta wymaga od państwa stosowania szybkich i inteligentnych 
rozwiązań i elastyczności, żeby poradzić sobie z ogromnym wzrostem popytu 
na różnego rodzaju towary i usługi, w sytuacji, gdy inne łańcuchy dostaw ule-
gają zakłóceniu. Podmioty publiczne, w tym w szczególności placówki zdro-
wotne, są w gronie tych podmiotów, które są najżywotniej zainteresowane 
zakupem towarów i usług, jak m.in. środki ochrony indywidualnej, wyroby me-
dyczne. Także po stronie wykonawców sytuacja wielu podmiotów gospodar-
czych spowodowana trwającą od początku 2020 roku pandemią COVID-19 
uległa pogorszeniu. Stan pandemii ma zatem realny wpływ na realizację za-
wartych umów o udzielenie zamówienia publicznego, a także na nowo udzie-
lane zamówienia. W celu łagodzenia negatywnego wpływu pandemii na go-
spodarkę ustawodawca polski zdecydował się na wprowadzenie przepisów 
modyfikujących dotychczasowe zasady udzielania zamówień publicznych1. 
Pierwsze szczegółowe rozwiązania dotyczące analizowanej problematyki zo-
stały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych (dalej: ustawa, ustawa COVID-owa, specustawa)2. Niespełna miesiąc 
później została uchwalona ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw3, czyli tzw. Tarcza 2.0, 
która zmieniła i uzupełniła pierwszą ustawę z 2 marca. W uzasadnieniu projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 (Tarczy 2.0), zwrócono uwagę, że „Sy-
tuacja epidemiologiczna spowodowana COVID-19 może wywierać negatyw-
ny wpływ na prawidłowe wykonanie umów w sprawie zamówień publicznych. 
Występujące ograniczenia w dostępie do materiałów niezbędnych do reali-
zacji zamówień, czy też brak wystarczającej liczby pracowników, stanowią je-
den z wielu czynników obniżających zdolność wykonawców do prawidłowego 
wykonania umowy. Ewentualne naruszenia przez wykonawców obowiązków 

1 M. Falkowska, Zamówienia publiczne w tarczach antykryzysowych, [w:] Dokumentacja 
wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, red. P. Walczak, Warszawa 2020.
2 Dz.U. 2020, poz. 374, z późn. zm.
3 Ibidem, poz. 568.
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umownych, np. w zakresie terminu spełnienia świadczenia, mogą być kwalifi-
kowane przez zamawiających jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy. Może to oznaczać przypisywanie wykonawcom odpowiedzialności 
odszkodowawczej, uprawniającej np. do egzekwowania przewidzianych kar 
umownych, w sytuacji gdy nieprawidłowe wykonanie umów spowodowane 
było przez okoliczności związane bezpośrednio z występowaniem COVID-19, 
a więc niezależnymi i zewnętrznymi wobec wykonawców”4.

Artykuł omawia przepisy tzw. specustawy COVID-19 w zakresie realiza-
cji zamówień publicznych. Celem podjętego tematu jest analiza instrumentów 
prawnych przyjętych w Polsce w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, które 
obejmują m.in. wyłączenie obowiązku stosowania prawa zamówień publicz-
nych (PZP)5 w przypadku zakupów niezbędnych do przeciwdziałania skutkom 
COVID-19, środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych oraz zmianę 
umowy o zamówienie publiczne6. Autorka podejmuje także próbę wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących organizacji procedur i stosowania obowiązującego 
prawa w obszarze zamówień publicznych.

Wyłączenia spod ustawy PZP

Powszechnie uznaje się, że zamówienia publiczne stanowią jedno z narzędzi 
finansów publicznych zawierające szczegółowe rozwiązania dotyczące pro-
cedur wydatkowania środków publicznych, sposoby wyłaniania wykonaw-
ców oraz zasad zawierania umów. Zasady te zostały szczegółowo uregulowa-
ne w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
Do podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych w klasycznym 
reżimie udzielania zamówień należą przetarg nieograniczony i ograniczony. 
Tryby te zapewniają maksymalną konkurencyjność postępowania – ograni-
czoną jedynie uzasadnionymi podmiotowo-przedmiotowymi wymaganiami 
zamawiającego – dając wykonawcom największe szanse na uzyskanie zamó-
wienia publicznego. Udzielenie zamówienia w jednym z pozostałych trybów 

4 Druk sejmowe nr 299.
5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j., Dz.U. 2019, 
poz. 1843.
6 A. Sołtysińska, Zamówienia publiczne w czasie epidemii COVID-19, https://www.lex.
pl/zamowienia-publiczne-w-czasie-epidemii-koronawirusa-artykul-dr-aleksandry-
soltysinskiej,12172.html.
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możliwe jest tylko w przypadkach określonych w przepisach ustawy PZP i wy-
maga wykazania przez zamawiającego spełnienia w określonych okoliczno-
ściach przesłanek pozwalających na zastosowanie danego trybu7. Zasadą jest 
zatem stosowanie ustawy PZP, jej wyłączenie zaś następuje w drodze wyjątku, 
w przypadkach określonych przez ustawę.

Rozwiązania wprowadzone ustawą COVID-ową zmodyfikowały tę pod-
stawową zasadę. Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy wskazano, że do zamówień na 
usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się 
ustawy PZP, jeżeli zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkiego i niekon-
trolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona 
zdrowia publicznego8.

Analiza dyspozycji art. 6 ustawy pozwala na wskazanie przesłanek, któ-
rych zaistnienie uprawnia do wyłączenia stosowania PZP. Należą do nich:  
1) zamówienie dotyczy usługi lub dostawy; 2) zamówienie jest niezbędne do 
przeciwdziałania COVID-19; 3) zachodzi duże prawdopodobieństwo szybkie-
go i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego 
ochrona zdrowia publicznego.

Ad 1. Pierwszą przesłanką warunkującą wyłączenie stosowania ustawy 
jest przedmiot umowy. Zamówienie musi dotyczyć usługi lub dostawy. W przy-
padku zamówień np. na dostawę, która stanowi główny przedmiot zamówie-
nia, gdzie jednym z elementów jest wykonanie robót budowlanych, również 
nie będzie miała zastosowania ustawa PZP. Wyłączenie z art. 6 ust. 1 ustawy 
COVID-19 nie obejmuje swoim zakresem zamówień na roboty budowlane, je-
żeli stanowią one główny przedmiot zamówienia9.

Ad 2. Zamówienie jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Urząd 
Zamówień Publicznych w „Komunikacie w sprawie stosowania art. 6 ust. 1 
ustawy” wskazał, że wyłączenie, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19, 
będzie w szczególności możliwe w zakresie zamówień na zakup sprzętu me-
dycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, czy pre-
paratów do dezynfekcji10. W każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że 

7 M. Jaworska, Komentarz do art. 1, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red.  
eadem, Warszawa 2020.
8 E. Wiktorowska, Rekomendacje dla systemu zamówień publicznych w czasach pandemii 
COVID-19, https://kig.pl/rekomendacje-dla-systemu-zamowien-publicznych-w-czasach-
pandemii-covid-19/.
9 J. Jerka, Rozwiązania szczególne wynikające z COVID-19, „Monitor Zamówień Publicz-
nych” 2020, nr 3, s. 18 i n. 
10 „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 4, s. 32–33.
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w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały przesłanki zastosowania 
przepisu art. 6 ustawy o COVID-19. W dalszej części komunikatu wskazał, że 
art. 6 ustawy o COVID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień 
publicznych, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT czy też usługi z za-
kresu IT. Potrzeby zamawiających w tym zakresie różnią się w zależności od 
specyfiki wykonywanej działalności. Jako przykład zostało wskazane zamó-
wienie publiczne, którego przedmiotem było wyposażenie stanowiska pracy 
w laptopy i telefony do pracy zdalnej. W związku z zaistniałą sytuacją epide-
miologiczną w kraju pracodawcy na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 mo-
gli polecić swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego 
wykonywania (polecenie wykonywania pracy zdalnej). Należy podkreślić, że 
jeżeli dany zakup jest niezbędny do przeciwdziałania COVID-19, np. praca 
zdalna na podstawie art. 3 ustawy COVID-19 i kształcenie na odległość, jest 
działaniem profilaktycznym, zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wiru-
sa wśród pracowników, dzieci i młodzieży, dopuszczalne jest zastosowanie 
wyłączenia przewidzianego w art. 6 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy  
COVID-owej „przeciwdziałanie COVID-19” to wszelkie czynności związane 
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilak-
tyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby 
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Wyłączeniu podle-
ga zakup tylko tych dostaw i usług, które są niezbędne, czyli konieczne do 
przeciwdziałania COVID-19, i związane z celem, jakim jest przeciwdziałanie  
COVID-19. Każdorazowo to zamawiający musi wykazać, że zamawiane przez 
niego z pominięciem przepisów ustawy PZP dostawy lub usługi służą przeciw-
działaniu COVID-19, a poprzez nabycie innych towarów lub usług lub poprzez 
zaniechanie podjęcia innych działań nie może osiągnąć zamierzonego efektu. 
Wówczas może się skutecznie powoływać na art. 6 ustawy11. Podkreślenia wy-
maga to, że ustawa COVID-owa nie jest adresowana do szczególnego rodza-
ju podmiotów, np. leczniczych. Nie są nią objęte jedynie podmioty działające 
w dziedzinie ochrony zdrowia, ale wszyscy zobowiązani do stosowania prawa 
zamówień publicznych. Mogą skorzystać z niej zarówno szpitale, szkoły, jak 
i jednostki samorządu terytorialnego lub pracodawcy.

Ad 3. Ostatnią przesłankę stanowi okoliczność wystąpienia dużego praw-
dopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się 

11 M. Kittel, R. Kittel, Wyłączenia stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych 
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020,  
nr 3, s. 32.
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choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Przesłanka ta ma 
charakter ogólny i niedookreślony. Wydaje się, że trudności może sprawiać 
ustalenie dużego prawdopodobieństwa szybkiego i niekontrolowanego roz-
przestrzeniania się choroby lub wymagań związanych z ochroną zdrowia. 
Urząd Zamówień Publicznych informuje, że wskazówką mogą być informacje 
przekazywane przez organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia. W prakty-
ce przesłanka ta ogranicza się do stwierdzenia przez zamawiającego, że istnie-
je duże prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrze-
niania się choroby.

W ust. 2 art. 6 specustawy została wskazana druga okoliczność powodują-
ca wyłączenie stosowania ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem ustawy z 29 
stycznia 2004 roku PZP nie stosuje się do zamówień udzielanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regio-
nalne fundusze rozwoju, o których mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa12, związanych z realizacją zadań do-
tyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych 
na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów 
rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub 
zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich fundu-
szy, które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania 
negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19. Analizowane 
wyłączenie jest skierowane tylko do konkretnych podmiotów, mianowicie: 
Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyj-
nej i regionalnych funduszy rozwoju.

Ustawodawca w art. 6 ust. 4 ustawy przewidział, że zamawiający w termi-
nie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza 
w „Biuletynie Informacji Publicznej” na swojej stronie podmiotowej, a jeżeli 
jej nie posiada, na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamó-
wienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 
umowę o wykonanie zamówienia. Trafnie zauważa Małgorzata Filipek, że je-
żeli zamawiający udzielą zamówienia po spełnieniu okoliczności wskazanych 
w art. 6 specustawy COVID-19, to muszą liczyć się z obowiązkiem podania 
w BIP do publicznej wiadomości nazwy firmy, z którą zawarli umowę o wy-
konanie zamówienia13. Nowy przepis ma na celu zachowanie przejrzystości 

12 Dz.U. 2019, poz. 512, z późn. zm.
13 M. Filipek, Zamówienia w dobie weryfikacji, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020,  
nr 7, s. 30 i n.
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i jawności udzielania zamówień publicznych, również tych udzielanych poza 
ustawą14.

Dyspozycja art. 6 specustawy ma charakter wyłączenia ustawowego, na co 
wskazują słowa „nie stosuje się przepisów ustawy”. Oznacza to, że wykonawcy 
nie mogą skorzystać ze środków ochrony prawnej, np. jeżeli uznają, że nie za-
chodzą przesłanki zastosowania tego przepisu15. Analizowany przepis wszedł 
w życie 8 marca 2020 roku, natomiast z dniem 4 września nastąpiło jego wy-
gaśnięcie, na mocy art. 36 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, art. 6 ust. 1 
traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W analizowanym zakresie konieczna wydaje się ocena wprowadzonych 
rozwiązań prawnych przez specustawę z wymogami Unii Europejskiej. W tym 
przedmiocie Komisja Europejska 1 kwietnia 2020 roku wydała wytyczne w spra-
wie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczaj-
nej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-1916. W dokumencie 
tym Komisja określiła możliwości i elastyczność dostępne na podstawie unij-
nego prawa dotyczącego zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty bu-
dowlane niezbędne, żeby stawić czoła kryzysowi. Nabywcy publiczni mają kilka 
możliwości, które mogą rozważyć. Po pierwsze, w pilnych przypadkach mogą 
skorzystać z możliwości znacznego skrócenia terminów, żeby przyspieszyć 
przebieg postępowań prowadzonych w oparciu o procedurę otwartą lub proce-
durę ograniczoną. Jeżeli taka elastyczność będzie niewystarczająca, to można 
przewidzieć procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o za-
mówieniu. Ostatecznie można by nawet dopuścić bezpośrednie udzielenie za-
mówienia wybranemu wcześniej podmiotowi gospodarczemu, pod warunkiem, 
że podmiot ten, jako jedyny, jest w stanie zrealizować wymagane dostawy przy 
ograniczeniach technicznych i czasowych spowodowanych pilną koniecznością.

Należy podkreślić, że rozwiązania proponowane przez Komisję miały na celu 
zintensyfikowanie działań uruchamiających przetargi na różnego rodzaju środki 
medyczne. W razie zaistnienia wyjątkowo pilnej konieczności miały one na celu 
umożliwić nabywcom publicznym dokonanie zakupu w ciągu kilku dni, a nawet go-
dzin. Na wypadek sytuacji dokładnie takiej, jak obecny kryzys wywołany epidemią 
COVID-19, stanowiący wyjątkowo pilną okoliczność, której nie można było prze-
widzieć, w dyrektywach UE przewidziano brak ograniczeń proceduralnych.

14 T. Krzyżanowski, A. Wachowska, Zamówienia publiczne oraz umowy o zamówienia pu-
bliczne w Tarczy 4.0, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 7, s. 28.
15 M. Falkowska, Wpływ „tarczy antykryzysowej” na zamówienia publiczne, LEX 2020.
16 Dz. Urz. UE 2020, C 108 I/01.
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W europejskich dyrektywach dotyczących zamówień publicznych przewi-
dziano także wszelką niezbędną elastyczność, dzięki której nabywcy publiczni 
mogą nabywać towary i usługi bezpośrednio związane z kryzysem wywoła-
nym epidemią COVID-19 w jak najkrótszym terminie. Żeby przyspieszyć pro-
ces udzielania zamówień, nabywcy publiczni mogą również rozważyć nawiązy-
wanie kontaktów z potencjalnymi wykonawcami z UE i spoza UE telefonicznie, 
pocztą elektroniczną lub osobiście, wysyłanie swoich przedstawicieli bezpo-
średnio do krajów, w których istnieją niezbędne zapasy i mogą zapewnić na-
tychmiastową dostawę, zwrócenie się do potencjalnych dostawców o zwięk-
szenie produkcji bądź (ponowne) rozpoczęcie produkcji.

Komunikat nie zaleca państwom członkowskim wprowadzania dodat-
kowych włączeń związanych z epidemią. Dlatego szczególnie wówczas, gdy 
zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a wartość za-
mówienia przekracza tzw. progi unijne, zamawiający powinien rozważyć, czy 
jego dokonanie nie może odbyć się w trybie zamówienia z wolnej ręki. W ten 
sposób wyeliminuje ryzyko ewentualnych wątpliwości odnośnie do zgodności 
art. 6 specustawy z prawem europejskim.

Obowiązki informacyjne

Na mocy art. 15r ustawy COVID-owej ustawodawca wprowadził obowiązek 
wzajemnego informowanie się stron umowy o problemach w realizacji umowy. 
Zgodnie z ust. 1 analizowanego przepisu strony umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczno-
ści związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, 
o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten 
wpływ, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które mogą 
dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczą-
cych pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2) decyzji wy-
danych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upo-
ważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek 
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń 
lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdro-
wia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;  
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 
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trudności w dostępie do sprzętu lub w realizacji usług transportowych;  
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograni-
czają możliwość wykonania umowy; 6) wyżej wymienione okoliczności w za-
kresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Powyższy katalog ma charakter otwarty. Użycie przez ustawodawcę zwro-
tu „w szczególności” świadczy, że przesłanki te nie stanowią wyczerpującego 
wyliczenia. Strona umowy może powołać się na każdą okoliczność, która w jej 
ocenie uniemożliwia niezakłóconą realizację umowy.

Analizowany przepis pozwala na wskazanie trzech warunków wzajem-
nego informowania się. Po pierwsze, obowiązek wzajemnego informowania 
się przez strony dotyczy obowiązującej umowy i nie jest on powiązany z jej 
zmianą. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy którakolwiek ze stron wystąpi 
z inicjatywą zmiany umowy, strona ma obowiązek informowania drugiej stro-
ny o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy. Prawo to jest istotne z punktu widzenia wykonawcy 
w kontekście zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością od-
szkodowawczą. Również po stronie zamawiającego może wystąpić koniecz-
ność informowania wykonawcy o wpływie okoliczności związanych z wy-
stąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Sytuacja taka może 
wystąpić, np. wtedy, kiedy strona nie może odebrać przedmiotu zamówienia 
w terminie ze względu na brak pracowników.

Po drugie, analizowany przepis odnosi się do „okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19”. Jest to sformułowanie niedookreślone, uzależ-
nione od okoliczności występujących przy danej umowie. Mogą to być np. oko-
liczności związane z zachorowaniem na COVID-19 wśród osób wykonujących 
umowę.

Po trzecie, ustawodawca wymaga istnienia „wpływu tych okoliczności na 
należyte wykonanie umowy”.

Na podstawie art. 15r specustawy każda ze stron umowy została upraw-
niona do żądania przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 
na należyte wykonanie tej umowy, jeżeli przesłana informacja nie będzie wy-
starczająca. Uprawnienie do żądania dodatkowych oświadczeń lub dokumen-
tów nie wyłącza możliwości ich samo uzupełnienia przez stronę składającą 
oświadczenie17.

17 M. Falkowska, Wpływ „tarczy antykryzysowej”...
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W literaturze przedmiotu wskazuje się, że należy opowiedzieć się za do-
puszczalnością wzywania danej strony umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego w toku wymiany informacji do uzupełnienia stanowiska o przedstawie-
nie jej zapatrywań w kwestii zastrzeżonych w kontrakcie kar umownych, na 
wypadek, gdyby tego w pierwotnie zajętym stanowisku nie uczyniła. Podsta-
wą prawną mógłby tutaj być art. 15r ust. 2 przedmiotowej ustawy stosowany 
w drodze analogii, ewentualnie w drodze interpretacji a fortiori, albowiem je-
żeli w rozważanym zakresie ustawodawca dopuścił możliwość wzywania o do-
datkowe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy (a więc 
pozwolił na żądanie uzupełniania sfery dowodowej), to należy domniemywać, 
że tym bardziej dopuścił on uzupełnianie stanowiska danej strony co do jej 
twierdzeń o wpływie tegoż na kwestię kar umownych18.

Ustawodawca wprowadził ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym strona 
umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, zobowią-
zana jest przekazać w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania drugiej stronie 
swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności na 
należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia 
lub dokumenty, to termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Ratio legis wprowadzenia terminu na przekazanie stanowiska miało na 
celu przeciwdziałać przewlekłości działań podejmowanych przez strony. Pro-
blem natury praktycznej powoduje jednak dynamiczna sytuacja zmieniająca 
stan faktyczny każdego dnia, np. stan osoby po stronie wykonawcy, co może 
prowadzić do ciągłego przekazywania aktualnych informacji. Wydaje się, że 
analizowany przepis powinien stanowić wskazówkę dla stron, żeby wzajemne 
informowanie obejmowało możliwie najbardziej konkretne okoliczności.

Zmiana umowy

Zasady dopuszczalności zmiany umowy zostały szczegółowo unormowane 
w art. 144 PZP. Ustawodawca w przepisie tym ustanowił zasadę niezmien-
ności umów w sprawie zamówienia publicznego, stanowiąc tym samym ogra-
niczenie zasady swobody umów, wyrażonej w art. 3531 KC. Ustawodawca 

18 W. Iwaniec, COVID-19 a kary umowne z umowy w sprawie zamówienia publicznego, „Za-
mówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 5, s. 39 i n.
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określa w nim przypadki dopuszczalnych zmian umowy lub umowy ramowej 
oraz warunki ich wprowadzenia. Na podstawie art. 144 PZP możliwe jest 
dokonywanie zmian: przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ 
w postaci precyzyjnych postanowień umownych (ust. 1 pkt 1); polegających 
na powierzeniu dotychczasowemu wykonawcy realizacji dodatkowych do-
staw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym 
(ust. 1 pkt 2); spowodowanych okolicznościami, których zamawiający, działa-
jąc z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (ust. 1 pkt 3); podmiotowych 
po stronie wykonawcy (ust. 1 pkt 4); o charakterze nieistotnym (ust. 1 pkt 5) 
i tzw. niskowartościowych (ust. 1 pkt 6). W ust. 1e zostały określone wytyczne 
pozwalające na ustalenie, które zmiany są uznawane za istotne. Postanowie-
nie umowne zmienione z naruszeniem zasad dokonywania ich zmian podlega 
unieważnieniu (ust. 2). Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji 
zamówienia, które wykraczają poza dopuszczalne zmiany umowy lub umowy 
ramowej, to obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udziele-
nie zamówienia (ust. 3). Przedmiotowy przepis dotyczący zasad zmian umów 
w sprawie zamówienia jest de facto normą ograniczającą możliwość ich wpro-
wadzania19.

Na mocy ustawy COVID-owej ustawodawca wprowadził art. 15r. ust. 
4–5, który stanowi „dobudowę” istniejącej już regulacji wynikającej z art. 144  
ust. 1 pkt 3 PZP20. Zgodnie z dyspozycją art. 15r ust. 4 zamawiający po stwier-
dzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na na-
leżyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umo-
wy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP, w szczególności przez: 1) zmianę 
terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywa-
nia umowy lub jej części; 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub 
robót budowlanych; 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiada-
jącą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wyko-
nawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP dopuszczalna 
jest zmiana umowy, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej jest spowodowana oko-
licznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

19 M. Jaworska, Komentarz do art. 144, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz...
20 M. Falkowska, Wpływ „tarczy antykryzysowej”…
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przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem 
COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, 
w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z posta-
nowieniami specustawy21.

Należy zauważyć, że art. 15r ust. 4 wprowadza obowiązek zmiany umowy, 
jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte 
wykonanie umowy w sprawie zamówienia, w uzgodnieniu z wykonawcą, oraz 
może (fakultatywnie) dokonać jej zmiany, jeżeli okoliczności związane w wy-
stąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w spra-
wie zamówienia22.

Z analizowanego przepisu wynika, że do zmiany umowy może dojść w uzgod-
nieniu z wykonawcą, co oznacza, że przekazane informacje stanowią wstęp do 
ustaleń stron dotyczących zakresu i warunków zmiany. Należy także zauważyć, 
że art. 15r ust. 4 specustawy expressis verbis odnosi się do zmiany umowy, o któ-
rej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP. Oznacza to, że przepis sam w sobie nie 
tworzy samodzielnej podstawy prawnej zmiany umowy, lecz wprowadza pew-
ne obowiązki w przypadku zmiany umowy z uwagi na wystąpienie COVID-19. 
Ustawodawca zakłada, że wystąpienie COVID-19 samo w sobie jest okoliczno-
ścią, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
więc nie nakłada dodatkowego obowiązku wykazywania nieprzewidywalności, 
ale koncentruje się na związku przyczynowym i skutku23.

Kary umowne

Zgodnie z art. 15r ust. 6 ustawy COVID-owej, jeżeli umowa w sprawie zamó-
wienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub od-
szkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, to strona umowy, w stanowi-
sku (odnośnie do wpływu okoliczności na należyte jej wykonanie), przedsta-
wia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej 

21 M. Jaworska, Umowy w okresie pandemii COVID-19, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 
2020, nr 5, s. 29.
22 J. Liput, Co zmienia Tarcza 4.0, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020, nr 7, s. 8.
23 M. Falkowska, Wpływ „tarczy antykryzysowej”…



125Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19

wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, 
na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wy-
sokość. Zamawiający ma zatem obowiązek poinformowania wykonawcy, czy 
w jego ocenie okoliczności wskazane przez wykonawcę stanowią podstawę 
zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. Zamawiający, uznając, że istnieją podstawy stwierdzenia 
braku odpowiedzialności wykonawcy, powinien odstąpić od ustalenia i docho-
dzenia przewidzianych kar umownych lub odszkodowania.

Na mocy postanowień ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotknię-
tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 
układu w związku z wystąpieniem COVID-1924 wprowadzono dodatkową re-
gulację, tj. art. 15r1. Przepis ten wprowadza ograniczenie uprawnień zamawia-
jącego do potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych 
należności oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wyko-
nania umowy. Przepis ten należy traktować jako uzupełnienie art. 15r ust. 6.   
Zgodnie z art. 15r1 ust. 1 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 
dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający 
nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w sprawie zamówienia publicznego, z wy-
nagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 
dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, 
o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przepis 
nie ogranicza odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawców za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie umowy, lecz czasowo ogranicza uprawnienia 
zamawiających do dokonywania potrąceń oraz zaspokajania się z zabezpie-
czeń należytego wykonania umowy25.

Należy zauważyć, że analizowany przepis nie obejmuje tylko zakazu potrą-
cania kar, których naliczenie jest wywołane okolicznościami związanymi z wy-
stąpieniem COVID-19, ale obejmuje wszystkie kary umowne. Z uzasadnienia 

24 Dz.U. 2020, poz. 1086.
25 M. Falkowska, Ograniczenie uprawnień zamawiającego, [w:] Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, red. K. Szmid, 
Warszawa 2020.
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projektu Tarczy 4.0, na której podstawie wprowadzono art. 15r1, wynika, że: 
„Proponowane rozwiązanie ma przyczynić się do ograniczenia obciążeń fi-
nansowych wykonawców w okresie walki ze skutkami epidemii COVID-19, 
a w konsekwencji do zwiększenia ich zasobów finansowych”26.

Ustawodawca w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesów zamawia-
jących wprowadził przepis przewidujący wstrzymanie rozpoczęcia lub zawie-
szenie biegu terminów przedawnienia wyżej wymienionych roszczeń na okres 
istnienia ograniczeń w dopuszczalności dokonywania potrąceń oraz docho-
dzenia zaspokojenia z zabezpieczenia. Ratio legis wprowadzonego rozwiązania 
jest zrównoważenie interesów stron umowy o udzielenie zamówienia publicz-
nego. Wprowadzeniu czasowego ograniczenia dopuszczalności dokonywania 
potrąceń oraz zaspokajania się z zabezpieczeń należytego wykonania umowy 
towarzyszy stosowne przesunięcie terminów na dochodzenie roszczeń przez 
zamawiających oraz dostosowanie terminów ważności zabezpieczeń należy-
tego wykonania umowy.

Wydaje się, że przepisy specustawy nie naruszają praw stron umowy wyni-
kających z przepisów prawa cywilnego, co oznacza, że strony będą mogły zde-
cydować, czy podstawą uwolnienia się od odpowiedzialności za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy bądź zmiany tejże umowy będą przepisy 
kodeksu cywilnego (siła wyższa) lub też tzw. tarczy antykryzysowej czy w koń-
cu postanowienia zawartej umowy27.

Termin wykonania umowy. Umowy o podwykonawstwo

Zgodnie z dyspozycją art. 15r ust. 7 specustawy wykonawca i podwykonawca, 
po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą 
wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest 
związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają 
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wy-
konania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej 
części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych 
świadczeń. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmu-
je część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca 

26 Druk sejmowy nr 382.
27 M. Kalmus, Dochodzenie kar umownych, „Monitor Zamówień Publicznych” 2020,  
nr 5–6, s. 37.



127Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19

i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy w spo-
sób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie 
będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy.

Wprowadzenie przez ustawodawcę analizowanego przepisu wynika 
z tego, że zmiana warunków wykonania umowy zawartej między zamawia-
jącym a wykonawcą z uwagi na okoliczności spowodowane wystąpieniem  
COVID-19 może bezpośrednio wpływać na sytuację podwykonawców i dal-
szych podwykonawców zamówienia. Trafnie zauważa Magdalena Falkowska, 
że „[…] podwykonawcy, którymi często są przedsiębiorcy z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, mają zatem możliwość co najmniej takiej zmiany 
umowy łączącej ich z wykonawcą, która odpowiadałaby ustaleniom dokona-
nym wcześniej przez zamawiającego i wykonawcę”28. Na mocy art. 15r ust. 9 
ustawy COVID-owej analogiczny mechanizm znajdzie zastosowanie również 
w przypadku umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwyko-
nawcą.

Forma zawierania umów w sprawie zamówienia

Zgodnie z art. 139 ust. 2 PZP, umowa w sprawie zamówienia wymaga, pod ry-
gorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne 
wymagają formy szczególnej. Ustawodawca w PZP wskazał, że do umów tych 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny29, 
jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 15r ust. 10 specustawy, w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ogra-
niczeń w przemieszczaniu się umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą za-
mawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Oznacza to wzbogacenie regulacji ogólnej formy pisemnej 
umowy o zamówienie publiczne o możliwość zastosowania alternatywnej for-
my elektronicznej w rozumieniu kodeksowym, w okresie przejściowych utrud-
nień komunikacyjnych. Do zastosowania formy alternatywnej konieczna jest 
jednak zgoda zamawiającego, podczas gdy w świetle art. 781 KC liczy się wola 

28 M. Falkowska, Wpływ „tarczy antykryzysowej”...
29 Dz.U. 2020, poz. 1740.
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obu stron (pactum de forma)30. Zgoda zamawiającego na zastosowanie formy 
elektronicznej może być wyrażona z góry w warunkach zamówienia, a także ad 
hoc bezpośrednio w związku z zawarciem umowy finalnej.

Zakończenie

Szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19 spowodowały róż-
norodne trudności w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówie-
nia publicznego, ale także wywołały problemy z realizacją kontraktów już 
zawartych. W zaistniałej sytuacji ustawodawca podjął działania mające na 
celu dostosowanie obowiązujących regulacji prawnych do aktualnych realiów. 
Ustawodawca, przewidując, że sytuacja epidemiczna będzie miała istotnie ne-
gatywny wpływ na realizację większości zamówień publicznych, przyjął usta-
wę, na mocy której zmodyfikowano ogólne zasady udzielania zamówień pu-
blicznych. Wprowadzone rozwiązania rzutują w sposób istotny na udzielanie 
i wykonywanie zamówień publicznych.

Początkowo ustawodawca koncentrował się na wprowadzaniu doraźnych 
rozwiązań mających na celu ułatwienie działań, przede wszystkim podmiotom 
leczniczym, związanych z udzielaniem zamówień stricte związanych z naby-
waniem dostaw i usług mających pomóc bezpośrednio w walce z pandemią. 
Z uwagi na stopniowe pogorszanie kondycji ekonomicznej znacznej części 
przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych kolejne regula-
cje prawne wkraczały także w sferę wykonywania zawartych już umów i udzie-
lania zamówień publicznych. Uznano, że jest to konieczne, gdyż konsekwencją 
pogłębiania się stagnacji na rynku może być utrata przez wspomniane pod-
mioty płynności finansowej, a w efekcie ich zdolności do pozyskiwania nowych 
zamówień publicznych, a także realizacji już zawartych umów o udzielenie za-
mówienia publicznego31.

Należy wskazać, że dotychczasowe rozwiązania normatywne przewidzia-
ne na wypadek sytuacji nadzwyczajnych okazały się niewystarczające. Na 
mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

30 R. Szostak, Zmiana umowy o zamówienie publiczne w okolicznościach zagrożenia epide-
micznego, cz. 1, „Zamówienia Publiczne. Doradca” 2020, nr 5, s. 15.
31 M. Falkowska, Zamówienia publiczne w tarczach antykryzysowych, [w:] Dokumentacja 
wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, red. P. Walczak, Warszawa 2020.
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chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i kolejnych 
tzw. tarcz antykryzysowych zostały one poszerzone oraz zmodyfikowane.

W ocenie autorki, ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19 była kołem ratunkowym dla umów zawartych 
przed pojawieniem się COVID-19, gdy wiedza o panującej pandemii była nie-
możliwa nie tylko do przewidzenia, lecz także wyobrażenia. Sytuacja wyko-
nawców i zamawiających ulega ciągle dynamicznym zmianom. Strony umowy 
o zamówienie publiczne nie są w stanie obecnie przewidzieć, jak będzie wy-
glądał stan osobowy danego podmiotu, jakie będą realne zasoby finansowe. 
Stosując nowo wprowadzone rozwiązania prawne, ważne jest, żeby zarówno 
zamawiający, jak i wykonawcy, mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemii 
COVID-19, w każdym przypadku brali pod uwagę realia stanu faktycznego 
konkretnej sprawy.
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Public procurement during COVID-19 pandemic

Abstract

Due to the risk of spreading SARS CoV-2 virus infections, the Polish legislator noticed 
the need to introduce special solutions that would allow taking actions to minimize the 
negative impact on the economy. In 2020, the legislator introduced a number of legal 
regulations in many areas, including public procurement law.  From the point of view of 
entities obliged to apply the public procurement law, an important element is the new 
provisions on awarding public contracts and performing public procurement contracts. 
Subsequent regulations included further changes in terms of both procurement contracts 
and the awarding of contracts as well as provisions that affected the financial condition of 
contractors, including their financial liquidity.

Key words: public procurement, COVID-19, contractor, contract, services, contractual 
penalty, contract
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Introduction

The pandemic has posed formidable challenges for both the Polish authorities 
and the entire Polish community. The legislative branch, too, has faced the 
difficult task of passing urgent legislation, while following all the procedural 
requirements. It is unacceptable to have, in effect, laws which are ill-
conceived, of poor quality, and impracticable without extensive support from 
the judicial branch. This was precisely the case with the 2019 Penal Code 
overhaul, including both general and specific provisions – in fact, all categories 
of offences. It is evident that some changes were introduced to criminal laws 
as part of “Shield 4.0”, a battery of laws devised in response to the pandemic 
crisis. For instance, they established a new justification for an offence under 
Article 231 of the Penal Code (PC), to counter the pandemic, to eliminate 
punishability for the omission or excess of powers where committed to 
advance social interests in this difficult time. Hence the profound implications 
of the 14 July 2020 judgement of the Constitutional Tribunal (Kp 1/19)1, which 
declared the regulations passed in 2019 as unconstitutional, due to procedural 
defects. It should be noted here that the criminal regulations incorporated in 
the “Shield 4.0” contained the same errors as those committed by Parliament 
a year ago – now also declared to be in violation of the Constitution. Therefore, 
the TC judgement of 14 July 2020 made it possible to question the Penal Code 
provisions adopted as part of “Shield 4.0”2.

What is very interesting is that the “Shield 4.0” provisions did not address 
the regulations set out in Article 165 § 1 (1) PC, nor any other provisions related 
to security, including public, traffic or environmental security. This raised the 
question of whether or not the aforementioned regulations passed in response 
to the pandemic served their intended purpose, and whether they should be 
changed. It can be said that this question underpins the enquiry presented in 
this paper. It should be noted, however, that over the previous 60 years or so 
Poland had faced no pandemic hazards, despite the emergence of multiple 
life-threatening, or even deadly, infectious diseases. Salmonella poisoning, and 
the hazards associated with sexually transmitted diseases, HIV, sepsis, rabies, 
etc. occurred locally. As a result, there was no need for courts to rule on cases 
involving large-scale hazards to life, health, or property in situations like the 

1 P. Szymaniak, „Gazeta Prawna” 2020, nr 136.
2 P. Kardas, „Gazeta Prawna” 2020, nr 136.
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one Poland is experiencing in 2020. The subject was of little interest to the 
legal canon, and research thereon is scarce. Suffice it to mention the Supreme 
Court judgement of 12 August 19883.

It is a great regret that the State authorities have thus far shunned 
the deployment of police authorities, municipal police, or Road Transport 
Inspection officers to perform tasks such as measuring drivers’ body 
temperatures. This could act as a significant preventive measure to identify 
possible pandemic hazards.

Basic issues around identifying the attributes  
of the offence of causing an epidemiological hazard

Article 165 § 1 (1) PC is included in Chapter 20 of the Penal Code, entitled 
Offences against public security. In this chapter, the legislators incorporated 
a separate provision to penalise behaviour which infringes the legally protected 
right of “public security”. A general assumption can be made that the behaviour 
listed in the said chapter infringes multiple and diverse legally protected rights. 
And the most important of these is the right to the protection of life, health, 
and property. The provisions have been designed to target, first and foremost, 
behaviour (including omission) posing large-scale hazards to life, health, 
or property. This involves causing a hazard, or an event preceding a specific 
consequence, and in relation to Article 165 § (1) (1) PC, an epidemiological 
hazard, which is a broader category than the possibility of contracting an 
infectious disease, or of animal or plant contagion. The legislators have 
substantially expanded the list of criminally prosecuted actions compared 
to those detailed in Chapter 20 of the Penal Code of 1969, although they did 
not omit the experiences associated with the application of Chapter 33 of the 
Penal Code of 1932. The actions listed in Chapter 20 of the Penal Code have 
been incorporated into three chapters of the specific part of the Penal Code. 
Crucially important, Chapter 20 includes a list of behaviours which are of three 
kinds, and involve causing an epidemiological hazard or other dangers to life, 
not only to people, but also to animals and plants, and attempting to abruptly 

3 Wyrok SN z dnia 12 sierpnia 1988 r., OSNKW 1989, nr 1–2, poz. 8, and a critical 
gloss by L.K. Paprzycki, OSP 1992, nr 1, poz. 11; L.K. Paprzycki, Bezduszność czy konieczność, 
„Rzeczpospolita” 1998, nr 7, s. 9.
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compromise elements of the broadly defined infrastructure, and transport 
safety4.

It is important not to forget the offences mentioned in Chapter 22 of 
the Penal Code, which penalise behaviour compromising broadly defined 
environmental security.

The objective element of the misdemeanour under  
Article 165 § 1 (1) PC

The provision of Article 165 § 1 (1) PC uses the terms “epidemiological hazard”, 
“spreading an infectious disease” and “animal or plant contagion”. As such, it 
involves causing a hazard to the life or health of multiple people, or a large-
scale hazard to property. By extension, the terminology used in this provision 
is similar to that of Article 163 § 1 (PC) and Article 174 § 1 (PC), describing 
a consequence in the form of a hazard which might be caused with intentional 
fault and direct intent, as well as oblique intent and unintentional fault. 
What is specific to this misdemeanour is that it causes a hazard as a result of 
failing to observe directives issued by the administrative authorities during 
the pandemic as a safety measure. These directives serve to protect both 
perpetrators and victims. Hence, at the core of the misdemeanour is causing 
a real hazard to the life or health of multiple persons, or a large-scale hazard to 
property, or, in other words, causing the hazard of a disastrous event.

In order for the offence under Article 165 § 1 (1) to be recognised as 
such, it is necessary to determine, based on the available evidence, the actual 
possibility that a given epidemic will occur, or that a specific infectious disease, 
as defined in Article 3 (1) of the Infectious Diseases and Infections Act of  
6 April 2001, or an as-yet unidentified condition which has the attributes of 
an infectious disease, or a known condition causing as-yet unknown life- or 
health-threatening symptoms, will spread5.

In essence, these diseases are of a kind which poses a threat to humans, 
and which, in the event of an epidemic, might also involve other diseases, not 

4 Cf. G. Bogdan, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 
2017, s. 424.
5 Wyrok SA w Lublinie z dnia 14 marca 2005 r., II Aka 51/05, OSA 2007, nr 5, poz. 22.
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necessarily infectious, but ones caused by, for instance, chemical reagents, an 
extensive potential range, or an increasing hazard6.

It is important here to pinpoint the attributes of spreading an infectious 
disease, or animal or plant contagion. This requires proving consequences 
which go far beyond the occurrence of a specific hazard. Spreading microbes 
alone, then, will not be regarded as a prohibited act. It is necessary that 
a condition spread among a number of organisms large enough to cause a real 
threat that the disease or contagion will expand further7.

The attributes of the subjective element

Anyone can be the subject of an offence under Article 165 § 1 (1) PC, since 
this misdemeanour is considered an act with a generally specific subject. This 
is where the concept of the so-called extended culpability comes into the 
picture8.

The legislators have introduced a distinction between two types of 
offence of causing an epidemiological hazard – the intentional (Article 165 
§ 1 (1) PC), and the unintentional types (Article 165 (2) PC ), as well as the 
aggravated type, as defined in Article 165 § 3 and 4 PC, resulting in the death 
of a person, or a severe health disorder in multiple persons. It is worth noting 
here that the outcome does not need to involve multiple infections to be 
recognised as a criminal consequence. This line of reasoning was presented 
in the 11 October 2012 judgement of the Appellate Court in Szczecin, which 
formulated the following premise. “Marketing a product containing bacterial 
foci has the attributes of an offence under Article 165 § (1) (1) PC by the mere 
fact of causing a risk of infection for a large number of people. And the fact 
that no one becomes ill does not preclude the act from being recognised as an 
offence”9.

From this standpoint, it is evident that the act under Article 165 (1) (1) PC 
belongs to the category of constructive offences, as do the acts under Article 

6 Ibidem.
7 Compare: R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 
i w komunikacji. Rozdział XX i XXI Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 61.
8 Cf. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2016 r., II Aka 201/16. More on the subject: 
K.J. Pawelec, Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym, Warszawa 2020, s. 297–302.
9 Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11 października 2012 r., II Aka 165/12, LEX nr 1237928.
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163 PC and Article 174 PC. By extension, both the existing canon and case 
law on the aforementioned acts could be applied in the construction process. 
Therefore, it seems reasonable to assume that an offence under Article 165 
§ 1 (1) PC which has been committed with direct intent might occur only as 
an exception, and exclusively when it is associated with another offence, such 
as a terrorist attack or sabotage. Conversely, it might be controversial to 
regard an intentional act (as well as an omission) as oblique intent. Indeed, no 
notable record exists of any adjudication in which such an interpretation was 
applied to cases in which a person caused an event which posed a hazard for 
the health and life of multiple persons, or a large-scale hazard for property, or 
a large-scale road-traffic accident, or cases involving offences under Chapter 
23 of the Penal Code, i.e. crimes against the environment and events involving 
an epidemiological hazard, despite their tragic consequences. It is generally 
unacceptable to consider that a perpetrator who is himself or herself exposed 
to a health hazard can act with oblique intent in relation to the offence under 
Article 165 § 1 (1) PC. However, certain exceptions to this rule can be made – 
for instance, when the infected person intentionally comes into contact with 
other people despite being aware of his or her infection. In actuality, this could 
potentially represent an altogether different offence, under Chapter 19 of 
the Penal Code – e.g. Article 161 PC or Article 163 § 1 PC. As a rule, however, 
an offence under Article 165 § 1 (1) PC should not be considered in terms of 
an intentional fault with direct intent. Conversely, an intentional fault with 
oblique intent cannot be ruled out with regard to a person who fails to observe 
clearly defined safety rules, despite being diagnosed with a viral infection, or 
experiencing specific symptoms of this infection which are commonly known 
and typical. Such a person should be regarded as intentionally violating the 
pandemic safety rules, warranting a reasonable suspicion that he or she has 
committed the misdemeanour under Article 165 § 1 (1) PC with an intentional 
fault and oblique intent.

The unintentional causation of an epidemiological hazard is directly related 
to the elements of a punishable action as defined in Article 9 § 2 PC. It can 
be assumed that the perpetrators of offences under Article 165 § 3 and 4 PC 
are those who violate the pandemic safety rules despite being aware of their 
ongoing viral or bacterial infection. The line between an unintentional fault 
(Article 9 (2) PC), and an intentional fault with regard to oblique intent (Article 
9 § (1) PC) is not clear-cut, albeit with a slight preponderance in favour of the 
former. It is not sufficient to assume that the perpetrator acknowledged the 
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consequences of causing an epidemic. Rather, evidence should be presented to 
demonstrate that such an acceptance was part of his or her mental processes10.

Hence, the concept of conscious unintentionality, which states that 
deduction is not the only process involved in causing a direct epidemic hazard, 
seems to be the most valid one in this context. When substantiating the adopted 
legal classification, it is insufficient to merely identify the type of prohibited 
act. Indeed, the substantiation should explain how the individual attributes of 
the given type of prohibited act are interpreted, in particular those which raise 
doubts as to their construction11.

However, the objective here is not to make an arbitrary choice between 
one of the possible interpretations afforded by the canon or case law. Rather, 
it is about presenting the arguments which support, in view of the court which 
is making the interpretation, the specific choice. Where such a substantiation 
is impossible, or where several equally valid interpretations exist, there is good 
reason to believe that the provision might be in violation of the constitutional 
guarantee function of criminal law, including in particular the principle of 
specificity (Article 42 (1)) of the Constitution of Poland). And this, in turn, would 
warrant a legal query with the Constitutional Tribunal on the constitutionality 
of the regulation in question12.

The concurrence of legal rules

As shown by practice, an offence under Article 165 § 1 (1) PC might coincide 
with other acts against the environment, as defined in Chapter 22 of the Penal 
Code. Their nature, however, precludes their concurrence with the penal 
provisions of statutes concerning a specific matter, such as the laws on food 
and catering, pharmaceuticals, medical devices, cosmetics, chemicals and their 
mixtures, products of animal origin, and biocidal products, as well as drug-
abuse laws13.

10 Wyrok SN z dnia 21 lipca 1970 r., IV KR 120/70, OSNPG 1970, nr 11–12, poz. 151; 
K.J. Pawelec, Bezpieczeństwo…, s. 40–41.
11 More on the subject: I. Tuleya, [w:] Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej,  
W. Cieślak i in., Warszawa 2017, s. 608–611.
12 More on the subject: K.J. Pawelec, Bezpieczeństwo…, s. 305–307.
13 More on the subject: Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz, red. 
M. Mozgawa, Warszawa 2017, s. 225, 332, 359, 365, 441, 505, 529, 541.
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The reason is that these regulations penalise isolated cases involving the 
marketing or use of products, substances, and articles. While they can certainly 
have attributes of commonness, Article 165 § 1 (1) PC represents lex specialis.

Conclusions

It is worth noting that Article 163 § 1 PC uses the term “causing an event”, 
essentially associated with an offence with consequences, while Article 165  
§ 1 PC relates to “causing a hazard”, Article 173 PC – “a disaster”, Article 174 
PC – “the hazard of a disaster”, and Article 181 § 1 PC – “destruction in the world 
of plants and animals”. In essence, these are acts which lead to disasters, or 
a direct hazard thereof, although they objectively differ in terms of the actions 
which cause them. Therefore, it might be a advisable to standardise these terms, 
at least in respect of their consequences which affect, or might affect, multiple 
persons or highly valuable property, and as such are disasters or cause a direct 
hazard thereof. Legislators should, then, give consideration to introducing 
a statutory definition of “disaster” and “causing a direct hazard” to Article 115 
PC. This would involve standardising the terms in the said provisions. Indeed, the 
causation of an event described in Article 165 § 1 (1) PC is a disaster, as is causing 
an epidemiological hazard or destruction in the world of plants or animals. 
Changes to nomenclature, and a new, generally applicable statutory definition 
of disasters, would definitely put an end to doctrinal disputes, and discrepancies 
in case law, ensuring compliance with Article 42 (1) of the Constitution of Poland 
with regard to the specificity of criminal-law provisions. A disaster could, then, be 
defined as an event which abruptly and dangerously disrupts common security 
in every sphere of economic life, and which is dangerous to humans, animals, the 
environment, and economic security, and which causes extensive and severe 
large-scale consequences for people or property, and also results in a hazard to 
common safety which is difficult to manage.

This definition, which is only a proposal, seems to be important for both 
internal and external State security, as it provides a statutory motivation for 
the authorities to continue monitoring the ever-changing world, including the 
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dangers it brings, and analysing it – and this should mean, in H. Arendt’s words, 
understanding the unspoken and the unwritten.14

To put it briefly, a hazard should be identified as something which 
precipitates a consequence, or what might happen as a result.
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Pandemia w ujęciu polskiego prawa karnego.  
Zagadnienia wybrane

Streszczenie

Pandemia, która dotknęła ostatnio dosłownie wszystkie państwa świata, postawiła przed 
organami władz publicznych wiele trudnych zadań, w tym wypracowania procedur praw-
nych chroniących życie i zdrowie obywateli, a także zapewniających sprawne funkcjo-
nowanie aparatu państwowego oraz gospodarek. Jednakże uchwalone normy prawne 
nie mogły naruszać podstawowych zasad, nawet w sytuacjach wyjątkowych, zagroże-
niowych. Miały chronić podstawowe wartości demokratyczne, ale też zakreślać pewne 
ograniczenia. Musiały być uchwalane zgodnie z regułami konstytucyjnymi. Dotyczyło to 
zwłaszcza tych, które przewidywały sankcje karne. Tej też problematyce poświęcona zo-
stała niniejsza publikacja. Analizuje ona przepisy kodeksu karnego pod kątem ich dosto-
sowania do aktualnej pandemicznej sytuacji. Rozważa, czy wymagają one zmian, a jeżeli 
tak, to, w jakim kierunku.

Słowa kluczowe: sprowadzenie niebezpieczeństwa, powodowanie zniszczenia, katastro-
fa, zagrożenie epidemiologiczne, wina umyślna, wina nieumyślna, konstrukcja rozszerzo-
nej odpowiedzialności, pandemia, skutek

14 H. Arendt, [w:] F. Martel, Global gay. Comment la revolution gay change le monde, Flam-
marion 2013, s. 81.
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of regulations on the protection  
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Abstract

The COVID-19 Act stipulates that for the design, construction, redevelopment, 
renovation, maintenance, and demolition of buildings, including changes to their mode 
of use, made in connection with counteracting COVID-19, the provisions of the Act of 
23 July 2003 on the protection of, and care for, heritage assets are excluded. However, 
the possibility of carrying out these works on buildings entered in the register of heritage 
assets without the permission of the province conservator of heritage assets raises 
serious doubts in practice. At the same time, the adopted wording of the provision does 
not prejudge which works may benefit from this exemption.
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The threat of the spreading of the virus SARS-CoV-2 required the legislators 
to also adjust administrative regulations and procedures to the new tasks. 
Specific solutions facilitating measures to minimise the public-health hazard 
supplementary to the primary regulations included in particular in the Act of 
5 December 2008 on the prevention and control of infections and infectious 
diseases in humans (Journal of Laws of 2019, item 1239, as amended), were 
introduced by way of the Act on the special arrangements for preventing, 
counteracting, and combatting COVID-19, other infectious diseases, and the 
crisis situations caused by them (Journal of Laws of 2020, item 374; hereinafter 
the COVID-19 Act, or the Act). It introduced, among other things, facilities 
associated with the design, construction, redevelopment, maintenance, 
and demolition of civil structures, including changes to their use related to 
counteracting COVID-19. The objective of this paper is to analyse the adopted 
legal solutions related to the exclusion of the application of heritage-asset 
protection regulations, and the related issues at the law-application stage.

In line with Article 12 (1) of the Act on COVID-19, other infectious 
diseases and crisis situations caused by them, the design, construction, 
redevelopment, renovation, maintenance, and demolition of civil structures, 
including changes to their use related to counteracting COVID-19, are not 
regulated by the provisions of the Construction Law1, the Act on spatial 
planning and management2, and spatial-planning documents referred to 
in the said Act, the Act on the protection of, and care for, heritage assets 
(hereinafter u.o.z.o.z.)3, and, when it is necessary to provide more facilities 
for the provision of healthcare services, also the regulations passed on the 
basis of Article 22 (3), (4) and (4a) of the Act on medical activities. In practice 
this means, i.a., the waiving of the necessity to obtain a building permit, to 
submit a pre-construction notification, or to obtain a construction project 
approval. In turn, the exclusion of the application of u.o.z.o.z. in relation to 
objects entered in the heritage-assets register resulted in the dispensing with 
the obligation to obtain a permit from the Province Heritage Conversation 
Officer for performing construction works, conservation works on a heritage 
asset (Article 36 (1) of u.o.z.o.z.), a change to the intended use of a heritage  

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1186, z późn. zm.
2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j.,  
Dz.U. 2020, poz. 293, z poźn. zm.
3 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j., Dz.U. 
2020, poz. 282.



143Preventing, counteracting, and combatting COVID-19...

asset entered in the register, or in the use of the heritage asset (Article 36 (9)  
of u.o.z.o.z.), and the arrangement specified in Article 39 (3) of the Construction 
Law, which stipulates that for civil structures and areas not included in the 
register of heritage assets and included in the commune register of heritage 
assets, a building permit, or demolition permit related to a civil structure, 
is issued by the architecture- and construction-administration body in 
consultation with the province conservator of heritage assets. At the same 
time, the Act introduces the obligation to immediately notify the architecture- 
and construction-administration body (i.e., as a rule, the District Governor) of 
the performance of construction works, and any change to the use of the civil 
structure or its part in relation to counteracting COVID-19 (Article 12 (2) of the 
COVID-19 Act). The notification should include 1) the type, range, and manner 
of performing the construction works, and the date of their commencement – 
in the case of construction works; 2) the previous and the intended use of the 
civil structure or its part – in the event of a change to its use (Article 12 (3) of 
the COVID-19 Act).

However, the Act does not provide for an obligation to notify the heritage-
assets protection body on construction works on civil structures entered in 
the register of heritage assets. This problem is discussed in further detail in the 
subsequent part of this article.

If carrying out construction works as referred to in Article 12 (2) of the 
COVID-19 Act poses a threat to the life and health of persons, the architecture- 
and construction-administration body, as part of an immediately enforceable 
decision, immediately sets the requirements concerning the necessary 
protective provisions to be applied in such works (Article 12 (4) of the 
COVID-19 Act). The legislators also did not state clearly the need to implement 
the works in a way consistent with the conservation-protection rules in the 
greatest extent possible. In particular, there is no basis for specifying by way of 
a decision the requirements regarding works implementation so as not to lead 
to the destruction or damage of the heritage asset.

In the event of conducting construction works related to counteracting 
COVID-19, the launching of which, pursuant to the Act of 7 July 1994 – the 
Construction Law, requires the obtaining of planning permission, the investor 
is obliged to ensure the management of and supervision over the works by 
a person with building authorisations in the relevant specialisations referred 
to in Article 15a of the Act (Article 12 (5) of the COVID-19 Act). Also, the 
discussed provision does not take into consideration the needs related to 
heritage assets in this respect, failing to introduce, by analogy, an obligation  
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to conduct works on heritage assets included in the register by individuals 
with the appropriate qualifications and experience required in u.o.z.o.z.

Although there is no doubt that in this extraordinary situation public-
interest needs may justify limitations on the fulfilment of other values, including 
those arising from the constitutional duty to protect national heritage, the 
regulations in this regard should ensure that these limitations are introduced 
only when absolutely necessary. The analysis of the mentioned provisions of 
the COVID-19 Act raises reasonable doubts in this respect. First of all, it should 
be stated that the legislators did not explain the notion of a project related to 
counteracting COVID-19, including only a general statement in Article 2 (2) 
of the said Act, added by way of the Act of 31 March 2020 (Journal of Laws of 
2020, item 568), which entered into force on 31 March 2020, that whenever 
the Act mentions “counteracting COVID-19”, it should be understood as 
any measures related to eradicating the infection, preventing its spreading, 
prophylactics, and combatting its effects, including the socio-economic 
consequences of the diseases referred to in par. 1. It should be assumed that, 
for instance, such measures will include, e.g., the renovation of a hospital 
ward in order to adapt it to the requirements of an infectious-diseases ward. 
However, the legislator does not specify which measures may be undertaken 
with regard to counteracting COVID-19, leaving it to the decisions of executive 
bodies, in particular architecture- and construction-administration bodies, 
construction-supervision authorities, and heritage-assets protection bodies. 
However, heritage-assets protection bodies were not treated as being equal 
to architecture- and construction-administration bodies. This refers to the 
previously mentioned lack of obligation to notify heritage-assets protection 
bodies of construction works on civil structures entered in the heritage-assets 
registers, performed in relation to counteracting COVID-19; the provisions 
also do not include the possibility of imposing guidelines by heritage-assets 
protection bodies for the undertaken works, and their performance by persons 
with specific experience and qualifications.

The adopted structure of the regulations results in a situation in which 
in every case the appropriate architecture- and construction-administration 
bodies or heritage-assets protection bodies should verify, by launching an 
inspection procedure, whether the given construction works are related to 
counteracting COVID-19, at the same time verifying whether there are grounds 
for excluding the application of the Act of 7 July 1994 – the Construction 
Law, the Act of 27 March 2003 on spatial planning and management, and 
the spatial-planning documents referred to in the Act, the Act of 23 July 
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2003 on the protection of and care for heritage assets, and (where it is 
necessary to provide more facilities for the provision of healthcare services) 
the regulations passed on the basis of Article 22 (3), (4) and (4a) of the Act of  
15 April 2011 on medical activities. It seems that the final assessment in the 
given circumstances will be affected, i.a., by the nature of the entity carrying 
out the project. The discussed regulations do not limit the range of entities 
referred to in Article 12 of the COVID-19 Act, which means in practice that 
these can be central- and local-government administration bodies, as well as 
legal and natural persons. The point of departure for the assessment of whether 
the given works are carried out in relation to counteracting COVID-19 should 
be establishing whether a given entity is competent to perform the tasks 
related to preventing, counteracting, and combatting COVID-19.

If responsible bodies find that the construction works cannot be 
considered as being performed in relation to counteracting COVID-19, the 
relevant provisions of Construction Law, and the Act on the protection of 
and care for heritage assets referring to the performance of works without 
the required consents and permits, shall apply. In other words, in the event 
of conducting construction works on a heritage asset entered in the register 
which are not considered to be related to counteracting COVID-19 by the 
competent body, the Province Heritage Conversation Officer will be obligated 
to apply conservation supervision applicable to the performance of works 
without the required permit. In particular, it will be entitled to issue a decision 
to discontinue the works pursuant to Article 43 of u.o.z.o.z. In any appeal 
against the decision, the entity carrying out the works will be able to raise 
the argument that the works were being performed in accordance with the 
legal regulations, i.e. that the works were subject to the exclusion referred 
to in Article 12 of the COVID-19 Act, which, however, does not impact 
on the immediate enforceability of such a decision. As a result, the entity 
assessing whether the given works are related to counteracting COVID-19 
will be a second-instance authority, i.e. the Minister in charge of culture and 
national-heritage protection. As a consequence of the discontinuation of the 
works, the Province Heritage Conservation Officer will be able to issue one 
of the information orders referred to in Article 44 of u.o.z.o.z., i.e. to order 
the entity to restore the heritage asset to the previous state, or to clear the 
area, while specifying the time limit for these activities, or imposing a duty 
to obtain a permit from the Province Heritage Conversation Officer for the 
continuation of the discontinued research, works, or other activities regarding 
the heritage asset (the request for issuing such a permit should be filed within 
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7 days of the date of receiving the decision), or  imposing a duty to take specific 
measures leading to the compliance of the performed research, works, or 
other activities regarding the heritage asset, with the scope and conditions 
specified in the permit, indicating the time limit for performing these activities, 
or prohibiting the performance of the discontinued activities. Furthermore, 
the Province Heritage Protection Officer, pursuant to Article 45 of u.o.z.o.z., 
will be authorised to issue a decision ordering the restoration of the heritage 
asset to the previous state, or the clearing of the area, while specifying the 
time limit for these activities, or obligating the responsible entity to restore 
the heritage asset to the best possible state in a specified manner, and within 
a specific time limit. The works will also be subject to administrative-liability 
provisions (Article 107 d of u.o.z.o.z.) and penal liability (Article 108 of 
u.o.z.o.z.). In particular, in terms of the first type of liability, the entity carrying 
out construction works in violation of Article 12 of the COVID-19 Act might 
be subject to an administrative fine of up to PLN 500,000.

To recapitulate, the solution adopted in Article 12 of the COVID Act 
should be viewed critically. The discussed regulation, on the one hand, does 
not provide entities actually performing tasks associated with preventing, 
counteracting, and combatting COVID-19 with certainty as to the exclusion 
of the application of construction law and heritage-assets protection law, 
and on the other, due to the vagueness of the terms used in the provision, 
and the lack of the obligation to notify heritage-assets protection bodies, 
creates scope for abuse, and for carrying out works destructive to heritage 
assets under the pretence of counteracting COVID-19. However, it is worth 
mentioning that in line with Article 36 of the aforesaid COVID-19 Act, Article 
12 of the COVID-19 Act becomes invalid 180 days after entry into force. This 
means that the discussed regulations will cease to apply as of 4 September 
2020. It cannot be ruled out, however, that in view of the risk of the second 
wave of coronavirus, and other challenges related to the development of other 
epidemics, in the future it might prove necessary to introduce restrictions 
on the application of u.o.z.o.z., due to the need for protecting human life and 
health. However, taking into consideration the comments made in this article, 
it should be expected that at the stage of drafting new regulations, conclusions 
will be drawn from the issues arising from the application of the COVID-19 Act. 
Any limitations on national heritage, which is an essential constitutional value, 
should be acceptable only in cases in which it is certain that they will lead to 
the outcomes intended by the legislators (the usefulness of the standard) and
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are indispensable (necessary) to protect the public interest. Only regulations 
which meet the mentioned conditions will be able to be deemed justified in 
a democratic state of law.
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Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 
a wyłączenie stosowania przepisów  

z zakresu ochrony zabytków

Streszczenie

Ustawa o COVID-19 stanowi, że do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, 
konserwacji i rozbiórki budynków, w tym zmian sposobu użytkowania, dokonywanych 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zostały wyłączone. Jednakże możliwość 
wykonywania tych prac i robót w obiektach wpisanych do rejestru zabytków bez zgody 
wojewódzkiego konserwatora zabytków budzi w praktyce poważne wątpliwości. Jedno-
cześnie przyjęte brzmienie omawianych przepisów nie przesądza wyraźnie, które prace 
będą mogły korzystać ze wskazanego zwolnienia.

Słowa kluczowe: ochrona zabytków, dziedzictwo narodowe
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Abstract

The pandemic caused by the spread of the SARS-CoV-2 virus has forced the legislators to 
change the procedures enabling administrative procedures to be improved when access 
to the authority is restricted. The institution for the serving of documents has been 
significantly restricted, and therefore it has been made possible for a party or another 
participant in administrative proceedings to be served with a printout of documents 
obtained from a communication and information system. This enables the principle of 
active participation by the parties in administrative proceedings to be implemented, and 
also postpones the prospect of extending the proceedings. Therefore, it allows further 
proceedings to be conducted without the need to comply with the rules on the serving of 
documents in the absence of a threat to health security. Such a solution makes it possible 
to conduct the proceedings in a way which inspires the confidence of its participants in 
the public authorities.
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Taking into account the need to establish specific instruments in relation 
to the spread of the SARS-CoV-2 virus, the legislators have introduced 
amendments allowing the authorities to serve on a party or another participant 
in administrative proceedings a printout of documents obtained from 
a communication and information system1. This regulation stems from the 
need to ensure health security2. Its protection is such an important aspect that 
the legislators have introduced simplified rules for the serving of documents.

In the case of documents issued by a public-administration authority in 
the form of an electronic document using a communication and information 
system, which has been provided with a qualified electronic signature 
(a qualified electronic signature means an advanced electronic signature 
which is created by a qualified electronic signature-creation device, and 
which is based on a qualified certificate for electronic signatures3), a trusted 
signature (a trusted signature is an electronic signature whose authenticity and 
integrity is ensured by the use of an electronic seal of the Minister in charge of 
computerisation, containing 1) data identifying the person, established on the 
basis of the electronic identification means issued in the system which ensures 
the operation of the public electronic identification scheme in which a trusted 
profile or a personal profile is issued, including first name(s), surname, PESEL 
number; 2) an identifier of the electronic identification means with the use 
of which it was created; 3) the time of its creation4), or a personal signature 
(a personal signature is an advanced electronic signature5, verified with the 

1 This solution was introduced under art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695, z poźn. zm.
2 For further details on health security, see M. Karpiuk, J. Kostrubiec, The Voivodeship 
Governor’s Role in Health Safety, „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 2, s. 65–74,  
M. Karpiuk, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2017 r.  
(IV SA/Wa 312/17), „Studia Iuridica Lublinensia” 2018, nr 4, s. 145–152; M. Karpiuk, N. 
Szczęch, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017, s. 157–158; M. Karpiuk, 
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2018 r. (II OSK 2524/17), 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 1, s. 190–193.
3 Art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/
WE z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE 2014, L 257, s. 73), hereinafter the eIDAS Regulation.
4 Art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (t.j., Dz.U. 2020, poz. 346, z późn. zm.), hereinafter u.i.d.p.
5 According to Article 3(11) of the eIDAS Regulation, an advanced electronic signature 
means an electronic signature which meets the following requirements. 1) It is uniquely 
linked to the signatory. 2) It is capable of .identifying the signatory. 3) It is created using 
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use of a certificate for a personal electronic signature – Article 2 (9) of the Act 
of 6 August 2010 on ID cards, consolidated text, Journal of Laws of 2020, item 
332, as amended), or an advanced electronic seal (an advanced electronic seal 
means an electronic seal which meets legally defined requirements – Article 
3 (27) of the eIDAS Regulation6), or a qualified electronic seal (a qualified 
electronic seal means an advanced electronic seal, which is created by a qualified 
electronic seal creation device, and is based on a qualified certificate for an 
electronic seal - Article 3 (27) of the eIDAS Regulation), serving may consist of 
the provision of a printout of a document obtained from that system7. This may 
take place in such a form if a party or another participant in the proceedings 
has not submitted an application in the form of an electronic document via the 
electronic registry inbox of a public-administration authority, has not applied 
to the public-administration authority for such a serving, or has not consented 
to the serving of documents in such a manner.

Article 393 of the Code of Administrative Procedure introduces rules for 
converting (transforming) a document originally drawn up in the form of an 
electronic document into written form (a document printout), the conditions 
for such an action, and its effects. The above is particularly important, due to the 
fact that the essence of each document is its permanence and unchangeability, 
and modifications generally lead to the loss of the evidential value of the 
document (primarily of an official document), or to the cessation of the legal 
existence of a specific analogue or digital material as a document at all8.

The authority must issue a document in the form of an electronic document, 
which, according to Article 3 (2) of u.i.d.p. (the Act on the Computerisation of 
Entities Performing Public Tasks) is understood as a separate meaningful set 
of data arranged within a specific internal structure and recorded on a data 

electronic signature creation data that the signatory can, with a high level of confidence, 
use under his sole control. 4) It is linked to the data signed therewith in such a way that any 
subsequent change in the data is detectable.
6 An advanced electronic seal, as provided for in Article 36 the eIDAS Regulation, shall 
meet the following requirements. 1) It is uniquely linked to the creator of the seal. 2) It is 
capable of identifying the creator of the seal. 3) It is created using electronic seal-creation 
data which the creator of the seal can, with a high level of confidence under its control, use 
for electronic seal creation. 4) It is linked to the data to which it relates in such a way that 
any subsequent change in the data is detectable. Failure to meet any of these requirements 
will result in the absence of such a seal.
7 Art. 393 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 
t.j., Dz.U. 2020, poz. 256, z poźn. zm. 
8 A. Skóra, Komentarz do art. 393, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 
do art. 1–60, red. M. Karpiuk, P. Krzykowski, A. Skóra, Olsztyn 2020, s. 238.
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carrier9. On the other hand, a communication and information system used 
to generate an electronic document is, pursuant to Article 3 (3) of u.i.d.p., a set 
of cooperating IT devices and software ensuring the processing and storage, 
as well as the sending and receiving of data, by telecommunication networks 
by means of telecommunications terminal equipment appropriate for a given 
type of network10.

A model electronic document is defined in Article 3 (24) of u.i.d.p. According 
to this provision, it is a set of data defining this set, the method of labelling, 
and the required content and metadata elements of an electronic document, 
as well as the manner of recording the data for the indicated elements, and the 
order and manner of displaying on the screen, or printing, individual elements 
(visualisation).

In Article 393 § 2 of the Code of Administrative Procedure, the legislators 
clearly indicates which elements should be included in a printout of a document 
obtained from a communication and information system. These include 
1) information that the document was issued in the form of an electronic 
document and signed with a qualified electronic signature, trusted signature, 
or personal signature, indicating the name and surname and official position 
of the person who signed it, or that it bears an advanced electronic seal or 
a qualified electronic seal; 2) an identifier of that document, assigned by the 
communication and information system by which the document was issued.

Article 14 § 1 of the Code of Administrative Procedure introduces the 
rule according to which matters must be resolved in writing or in the form 
of an electronic document served by electronic means of communication. 
On the other hand, under Article 14 § 2 of the Code of Administrative 
Procedure, matters may be resolved, among others, by electronic means 
of communication11, if it is in the interests of the party concerned, and no 

9 A document is any object or record on a computer data carrier to which a specified right 
is attached, or which, in connection with the subject of its contents, constitutes evidence 
of a right, a legal relationship, or a circumstance which can have legal significance, art. 115  
§ 14 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1950, z późn. zm.
10 Telecommunications terminal equipment is telecommunications equipment intended 
to be connected directly or indirectly to network terminals, art. 2 pkt 43 ustawy z dnia  
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, t.j., Dz.U. 2019, poz. 2460, z późn. zm.
11 Zob. także: P. Krzykowski, Komentarz do art. 14, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz…, s. 80. Electronic means of communication are technical solutions, including ICT 
devices and compatible software, remotely using data transmission between communication 
and information systems, in particular electronic mail, art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j., Dz.U. 2020, poz. 344.
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provision of law provides otherwise, and the contents and key reasons for such 
disposal shall be recorded in case files by way of a report or annotation signed 
by the party12.

A public-administration authority is responsible for the configuration of its 
electronic mail, including spam filters, and for organising the handling of its 
electronic mail in such a way as to ensure that applications sent to the address 
indicated by it are received without problems and without delay, given the 
legal admissibility of their submission also by electronic means. The effects 
of difficulties, errors, or irregularities in the design and operation by public-
administration authorities of the official systems for communication with 
those authorities shall not be passed on to those using the systems. The risk 
of an authority’s not receiving or reading an application sent to it by electronic 
mail to an officially stated electronic address of the authority shall be borne by 
that authority, and not by the applicant13.

Article 393 of the Code of Administrative Procedure does not determine 
how a printout of a document should be served. Therefore, the provisions of 
the Code of Administrative Procedure on serving documents apply.

Pursuant to Article 393 § 4 of the Code of Administrative Procedure, 
a printout of a document obtained from a communication and information 
system constitutes evidence of what has been stated in the document 
issued as an electronic document. According to Article 75 § 1 of the Code of 
Administrative Procedure, anything which can contribute to clarifying the 
matter, and which is not in violation of the law, may be admitted as evidence. In 
particular documents, witness testimonies, expert opinions, and inspections, 
may constitute evidence. It should be stressed, however, that the principle 
of an open inventory of evidence for administrative proceedings, established 
under Article 75 of the Code of Administrative Procedure, does not mean that 
every fact can be substantiated by any chosen category of evidence. Some 
facts even require the use of dedicated evidence only14.

Official documents drawn up in the prescribed form by authorised State 
authorities within the scope of their activity, as follows from Article 76 § 1 
of the Code of Administrative Procedure, shall constitute proof of what has 
been officially confirmed therein. A printout of a document obtained from 
a communication and information system is therefore an official document. 

12 See also A. Skóra, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Elbląg 2015, s. 25.
13 Wyrok WSA z dnia 12 kwietnia 2018 r., II SAB/Go 10/18, LEX nr 2481265.
14 Wyrok WSA z dnia 25 lutego 2020 r., VI SA/Wa 2386/19, LEX nr 2977035.
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The presumption of truthfulness of an official document may be rebutted by 
any piece of evidence; however, any party who challenges the truthfulness of 
an authentic document should prove their position15. If an official document, 
within the meaning of Article 76 § 1 of the Code of Administrative Procedure, 
is at the disposal of an authority, further proceedings to take evidence become 
unnecessary16. 

A printout of a document obtained from a communication and information 
system constitutes evidence of what has been stated in a document issued 
as an electronic document, and therefore, as an official document, it benefits 
from the presumption of truthfulness, and its rebuttal requires counter-proof.
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Doręczanie stronie lub innemu uczestnikowi postępowania 
administracyjnego wydruku pism uzyskanych z systemu 
teleinformatycznego jako tryb wprowadzony w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Streszczenie

Pandemia spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymusiła na usta-
wodawcy zmianę procedur pozwalających na usprawnienie postępowania administracyj-
nego w sytuacji, gdy dostęp do organu jest ograniczony. Istotnym ograniczeniom uległa 
instytucja doręczania pism, w związku z czym umożliwiono doręczanie stronie lub innemu 
uczestnikowi postępowania administracyjnego wydruku pism uzyskanych z systemu te-
leinformatycznego. Pozwala to na realizację zasady czynnego udziału stron w postępo-
waniu administracyjnym, a także oddala perspektywę wydłużenia tegoż postępowania. 
Pozwala zatem na dalsze procedowanie bez konieczności przestrzegania reguł dotyczą-
cych doręczania pism w sytuacji braku zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Takie 
rozwiązanie pozwala na prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie jego 
uczestników do władzy publicznej.

Słowa kluczowe: środki komunikacji elektronicznej, dokument elektroniczny





Izabela Stańczuk*

Wolność religijna w czasie epidemii 
COVID-19 w Polsce – ujęcie prawne

Streszczenie

Wiara i religia stanowią dla wielu ludzi istotną wartość, którą kierują się w życiu codzien-
nym. Historia pokazuje, że to właśnie na tym tle i w obronie tych wartości ludzkość toczyła 
bitwy, a nawet wszczynała wojny. Współcześnie przyzwyczailiśmy się do tego, że wolność 
naszego sumienia i wyznania jest respektowana i w zasadzie nie podlega większym ogra-
niczeniom. Sama Konstytucja RP w swojej treści ustanawia przecież ich prawne gwaran-
cje. Pojawienie się w Polsce zachorowań na SARS-CoV-21 stało się jednak przesłanką, 
która przyczyniła się do wprowadzenia istotnych ograniczeń w możliwości korzystania 
z praw i wolności. Ogłoszenie przez władze stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 
stanu epidemii spowodowało wyznaczenie nowych granic dla wolności religijnej każdego 
obywatela.

Słowa kluczowe: epidemia, wolność sumienia i religii2, COVID-19, prawa człowieka, 
Rzecznik Praw Obywatelskich

* Izabela Stańczuk, Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Aka-
demia Sztuki Wojennej w Warszawie, e-mail: i.stanczuk@akademia.mil.pl, ORCID: 0000-
0003-2446-8428. 
1 Określenia SARS-CoV-2, COVID-19 oraz koronawirus używa się dla oznaczenia tej 
samej jednostki chorobowej.
2 W artykule używa się zamiennie określeń wolność „sumienia i religii” oraz „wolność 
sumienia i wyznania”.
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Wstęp

Na początku 2020 roku uwaga całego świata skupiła się na wydarzeniach, 
które miały miejsce w Chinach. Pojawienie się, czy też wykrycie nowego ro-
dzaju wirusa, określanego jako koronawirus, i jego transmisja na inne kraje, 
w tym Polskę, stały się faktem. Z obawą śledzono informacje o kolejnych wy-
krytych przypadkach zachorowań, zadając sobie pytanie jak należy postąpić 
i jakie działania podjąć, żeby zminimalizować zagrożenie na wczesnym etapie. 
Wprowadzenie tzw. lockdownu, zamknięcie granic, szkół, galerii handlowych 
czy zakaz lotów to tylko niektóre z działań podjętych przez władze w stosunku 
do wielu dziedzin życia społecznego. Nowe obostrzenia dotknęły nie tylko sfe-
ry gospodarczej państwa (m.in. poprzez ustanowienie ograniczeń działalności 
gastronomicznej, rozrywkowej itd.), lecz także tej ściśle związanej z jednostką 
i jej prawami. Z dnia na dzień to, co zdawało się być dla nas czynnością ruty-
nową (zakupy, pójście do pracy, szkoły, fryzjera, do kościoła) nabrało zupełnie 
nowego znaczenia. Komunikaty docierające z różnych mediów oraz kolejne 
konferencje z udziałem odpowiedzialnych organów z niepokojem i obawą śle-
dziła cała Polska. Wprowadzane rozwiązania, przynajmniej w okresie marca–
kwietnia 2020 roku w większości spotykały się ze zrozumieniem i społeczną 
akceptacją. Wraz z upływem czasu zaczęto coraz częściej zastanawiać się nad 
słusznością i legalnością ustanawianych ograniczeń. Podano również w wątpli-
wość skuteczność wprowadzanych nakazów i zakazów, negując ich umocowa-
nie w prawie, i rzeczywistą konieczność.

W niniejszym artykule poddano analizie źródła prawa, przede wszystkim 
wydawane w okresie od lutego do sierpnia 2020 roku rozporządzenia, które 
ustanawiały ograniczenia w sferze wolności sumienia i religii. Rezultaty prze-
prowadzonych badań3 pokazują, że treści tych aktów w przyjętym okresie były 
wielokrotnie zmieniane. Po początkowym dość znacznym ograniczeniu określo-
nych praw i wolności zaczęto stopniowo łagodzić wprowadzone obostrzenia, co 
wynikało z polityki państwa przyjętej w walce z COVID-19. Można domniemy-
wać, że tendencja ta będzie utrzymywana, choć mając na względzie duży przy-
rost zachorowań w Polsce w okresie letnim, trudno tę hipotezę potwierdzić.

3 W niniejszej publikacji wykorzystano badania własne opublikowane w rozdziale 
pt. „Ograniczenie wolności sumienia i religii w związku z wprowadzenie stanu epidemii 
w Polsce” w księdze pamiątkowej prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego, przy czym w związku 
z dużą dynamiką zmian dokonujących się zarówno w sferze legislacyjnej, jak i wykonawczej 
artykuł stanowi również uzupełnienie dotychczasowych wyników badań.
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Wolność sumienia i religii w prawie polskim

Współczesne państwo demokratyczne to takie, w którym wolność sumienia 
i religii oraz swoboda działania związków wyznaniowych przyjmowane są jako 
pewne standardy, które oprócz autonomii kościołów i innych związków wy-
znaniowych oraz reguły współpracy z nimi wyznaczają kierunek jego działal-
ności i rozwoju4.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi wolność sumienia i religii 
w Polsce są Konstytucja RP z 1997 roku oraz ustawa z dnia 17 maja 1989 roku 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania5. Przepisy ustawy zasadniczej 
w art. 53 stanowią: „1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wol-
ność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według 
własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie 
lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie 
w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także po-
siadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzą-
cych oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znaj-
dują. 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania 
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 
1 stosuje się odpowiednio. 4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowe-
go o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szko-
le, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.  
5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze 
ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa pań-
stwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych 
osób. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestnicze-
nia w praktykach religijnych. 7. Nikt nie może być obowiązany przez organy 
władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religij-
nych lub wyznania”6.

Z treści przywołanego przepisu można wywieść dwie wolności o charak-
terze osobistym, tj. wolność sumienia i wolność religii. Wolność religii ozna-
cza swobodę w przyjmowaniu religii, jej wyznawaniu oraz uzewnętrznianiu. 

4 P. Steczkowski, Wstęp do studiów tematycznych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 
2018, t. 21, s. 5.
5 Dz.U. 2017, poz. 1153.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, 
z późn. zm.
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Rozumienie tego pojęcia w zasadzie nie powoduje większych trudności, jakie 
mogą mieć miejsce przy interpretacji „wolności sumienia”. Są one rezultatem 
istnienia różnych stanowisk co do relacji obydwu definicji. Wolność religii 
bywa rozpatrywana jako przejaw wolności sumienia, rozumianej jako swobo-
da w wyborze własnego światopoglądu. W literaturze można również spotkać 
się z utożsamianiem tych dwóch pojęć bądź też traktowaniem ich jako skrajnie 
odrębnych względem siebie7.

Konstytucja RP, stanowiąc o istocie wolności sumienia oraz wolności 
wyznania, nie czyni tego w sposób jednakowy względem obydwu wartości. 
W działaniach ustrojodawcy można bowiem zauważyć pewną asymetrię prze-
jawiającą się w ich odmiennym traktowaniu, przy czym wolności wyznania po-
święca się więcej uwagi niż ma to miejsce w przypadku wolności sumienia8.

Podstawowe regulacje w przedmiotowej treści zawiera również art. 25 
Konstytucji, zgodnie z którym „1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są rów-
nouprawnione. 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozo-
ficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. 3. Stosunki 
między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształto-
wane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności 
każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka 
i dobra wspólnego. 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem 
katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską 
i ustawy. 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz 
związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów 
zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami”. Kry-
stian Complak zwraca uwagę, że przepis ten odmiennie reguluje status związ-
ków wyznaniowych, nadając im pozycję uprzywilejowaną, przez co może on 
budzić pewne wątpliwości. Jego zdaniem, samo posłużenie się określeniem 
„bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, świato-
poglądowych i filozoficznych” również nie jest do końca trafne, ponieważ przy-
zwala władzom na działanie na rzecz wspólnot wyznaniowych, jeżeli miałoby 
to przysłużyć się dobru człowieka i dobru wspólnemu. Ponadto odwołanie się 
w treści art. 25 do Kościoła katolickiego budzi kontrowersje na płaszczyźnie 

7 M. Florczak-Wątor, Komentarz do art. 53 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
8 K. Complak, Komentarz do art. 53 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
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zachowania zasady równouprawnienia wspólnot wyznaniowych9. Ciekawe 
spostrzeżenia na ten temat poczynił Paweł Sobczyk, który po pierwsze, zwraca 
uwagę, że nie należy utożsamiać użytego w ustawie zasadniczej pojęcia „władz 
publicznych” z „państwem” jako takim, a po drugie, organy tych władz są two-
rzone przez ludzi, którzy mają własne przekonania religijne, światopoglądowe 
i filozoficzne oraz zgodnie z przepisami Konstytucji RP mogą je przedstawiać 
również w ramach działalności organu, który współtworzą10.

Podstawowym aktem ustawowym regulującym problematykę wolności 
religijnej i możliwości jej ograniczenia jest ustawa z dnia 17 maja 1989 roku 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania11. Treść art. 1 określa zakres wol-
ności sumienia i wyznania, która przysługuje każdemu obywatelowi i obejmu-
je swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie 
i zbiorowo, prywatnie i publicznie. Obywatele wierzący wszystkich wyznań 
oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, go-
spodarczym, społecznym i kulturalnym. Z wolności tej na równi z obywatelami 
polskimi korzystają również cudzoziemcy przebywający na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz odpowiednio bezpaństwowcy12. Wolność sumienia 
i religii jest jednym z podstawowych praw człowieka i podlega ochronie praw-
nej, nie ma jednak charakteru absolutnego i w wyjątkowych sytuacjach może 
zostać ograniczona. Może to nastąpić tylko w drodze ustawy i tylko w zakre-
sie koniecznym do ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia 
lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób. 
Ponadto korzystanie z wolności sumienia i wyznania nie może prowadzić do 
uchylania się od wykonywania obowiązków publicznych nałożonych przez 
ustawy13. Powyższe regulacje prawne mają szczególne znaczenie w kontekście 
wydarzeń w Polsce i na świecie w związku z pojawieniem się i wzrostem zacho-
rowań na COVID-19 oraz działaniami polskich władz wkraczającymi w sferę 
wolności religijnej jednostki.

Dbałość o zapewnienie wolności religijnej jest szczególnie istotna nie tylko 
z punktu widzenia jej prawnych gwarancji, lecz przede wszystkim społecznej 
percepcji przez obywateli. Badania przeprowadzone przez Centrum Badania 

9 K. Complak, Komentarz do art. 25 Konstytucji, [w:] ibidem.
10 P. Sobczyk, Kilka uwag o bezstronności władz publicznych na kanwie wniosku o usunięcie 
krzyża z sali posiedzeń Sejmu RP, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15, s. 142. 
11 Dz.U. 2017, poz. 1153.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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Opinii Społecznej pokazują, że wolność głoszenia własnych poglądów znajdu-
je się wśród 10 najważniejszych dla Polaków wartości. Co więcej, wśród re-
spondentów, którzy wyrazili opinię, że Konstytucja RP nie jest w Polsce prze-
strzegana (47 %), pojawiają się również głosy, że dotyczy to także wolności 
sumienia i wyznania (7%)14.

Działania władz publicznych 

Podjęte rozważania na temat granic wolności religijnej w czasie epidemii  
COVID-19 w Polsce rozpatrywane z punkty widzenia wprowadzanych regu-
lacji prawnych mają sens tylko wówczas, gdy poszczególne akty normatywne 
poddane zostaną szczegółowej analizie pod kątem wprowadzanych zmian, co 
też autorka niniejszej pracy starała się uczynić.

Kiedy w marcu 2020 roku w mediach pojawiła się informacja o pierw-
szych przypadkach zachorowań na COVID-19, władze polskie stanęły przed 
dylematem, jakie działania należy podjąć. Bez wątpienia ówczesna sytuacja 
wymagała skonkretyzowanych, a przede wszystkim szybkich decyzji, stąd 
też 13 marca 2020 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicz-
nego15, obowiązujące od 14 marca do odwołania. Akt ten oprócz wprowadze-
nia rzeczonego stanu ustanowił również pierwsze restrykcje mające służyć 
ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa SAR-CoV-2. Na podstawie nowo 
wydanych przepisów ograniczono możliwość przemieszczania się, wprowa-
dzono ograniczenia w zakresie obrotu i używania określonych przedmiotów 
takich, jak chociażby środki dezynfekcyjne czy maseczki ochronne. Ograni-
czenia te dotyczyły również określonych instytucji i zakładów pracy. W par. 5 
ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ustanowiono czasowe ograniczenie sprawowania 
kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiek-
tach kultu religijnego, a na podstawie par. 6 ust. 1 pkt 3 wprowadzono ograni-
czenie polegające na określeniu liczby osób uczestniczących w sprawowaniu 
kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz pomieszczeń – nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczest-
ników i osoby sprawujące kult religijny. W par. 9 ust. 1 wprowadzono zakaz 

14 Wolność religijna w Polsce. Raport statystyczny, Warszawa 2019, s. 22.
15 Dz.U. 2020, poz. 433.



163Wolność religijna w czasie epidemii COVID-19 w Polsce – ujęcie prawne

zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgro-
madzeniach (Dz.U. 2019, poz. 631) z zastrzeżeniem, że dotyczy on zgromadzeń 
powyżej 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Jako podstawę prawną do wydania przez Ministra Zdrowia aktu wykonaw-
czego w postaci rozporządzenia wskazano art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi16. Treść tego przepis stanowi, że: „1. Stan zagrożenia epidemicznego lub 
stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje 
wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego. 2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia 
występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epi-
demicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, 
minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitar-
nego. 3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister 
właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień 
ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz 
przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 
ust. 1. 4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:  
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 2) czaso-
we ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub 
produktów spożywczych, 3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określo-
nych instytucji lub zakładów pracy, 4) zakaz organizowania widowisk i innych 
zgromadzeń ludności, 5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitar-
nych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów 
produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów, 6) nakaz udo-
stępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu 
do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicz-
nymi, 7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa 
w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowa-
dzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń 
i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogło-
szono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii”17.

16 Ibidem 2019, poz. 1239, z późn. zm.
17 Ibidem, art. 46.
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Istotnym działaniem z punktu widzenia legalności wprowadzanych ograni-
czeń było włączenie przez Ministra Zdrowia zakażenia SARS-CoV-2 do treści 
przepisów regulujących zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, co na-
stąpiło 27 lutego 2020 roku na podstawie stosownego aktu wykonawczego18.

Kolejnym rozporządzeniem Minister Zdrowia 20 marca 2020 roku odwo-
łał stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej19, 
wprowadzając jednocześnie stan epidemii20. Nowe przepisy nie wprowadza-
ły w zasadzie większych zmian, utrzymały pierwotny zapis w części dotyczą-
cej ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 
umożliwiając czasowe ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miej-
scach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego 
(par. 6 ust. 1 pkt 4). Nadal obowiązywał również przepis ograniczający liczbę 
osób uczestniczących jednocześnie w sprawowaniu kultu religijnego do 50 
(par. 7 ust. 1 pkt 3) oraz ustanawiający zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób 
(par. 11 ust. 1).

Na kolejne regulacje nie trzeba było długo czekać, ponieważ już 24 marca 
2020 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające zapisy wyda-
nego 4 dni wcześniej aktu. Wprowadzone zmiany oznaczały w praktyce dalsze 
ograniczenia praw i wolności człowieka, tym razem dotyczyły w szczególno-
ści swobody przemieszczania się. W dodanym par. 3a w okresie od 25 mar-
ca do 11 kwietnia 2020 roku zakazano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem prze-
mieszczania się danej osoby w którymś z wymienionych w rozporządzeniu ce-
lów. W par. 3a pkt 4 do celów uzasadniających przemieszczanie się zaliczono 
sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czyn-
ności lub obrzędów religijnych21. Zmianie uległa również treść par. 7 w ust. 1 
pkt 3 poprzez doprecyzowanie dozwolonej liczby osób w trakcie sprawowania 
kultu religijnego w przypadku pogrzebu. Liczba ta objęła łącznie na danym te-
renie lub w danym obiekcie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń 

18 Mowa tu o przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. 
w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, ibidem 2020, poz. 325.
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, ibidem, poz. 490.
20 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ibidem, poz. 491.
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ibidem,  
poz. 522.
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nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult 
religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku po-
grzebu – w okresie od 20 marca do 24 marca 2020 roku oraz w okresie od  
12 kwietnia do odwołania, oraz maksymalnie pięcioro uczestników oprócz 
osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład po-
grzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 
2020 roku22. Ważną zmianą było również wprowadzenie par. 11a ust. 1, który 
w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku zakazał nie tylko organizo-
wania zgromadzeń w rozumieniu ustawy – Prawo o zgromadzeniach, co do tej 
pory już obowiązywało, ale również innych zgromadzeń organizowanych w ra-
mach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, 
spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej oso-
by z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 par. 11 ustawy z 6 czerwca 
1997 roku – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje 
we wspólnym pożyciu23.

Z 31 marca 2020 roku pochodzą dwa kolejne rozporządzenia24. Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia zmieniało rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 
roku, uchylając rozdziały 2–6, czyli te przepisy, które w zasadzie ustanawia-
ły ograniczenia związane ze stanem epidemii. Drugi akt, wydany przez Radę 
Ministrów, ustanawiał je ponownie. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii utrzymano przyjęte 
wcześniej ograniczenia, w tym również te dotyczące wolności sumienia i reli-
gii. Przewidziano, że między 1 a 11 kwietnia zostanie utrzymane ograniczenie 
liczy osób mogących uczestniczyć w sprawowaniu kultu religijnego do 5, a od 
12 kwietnia liczba ta miała wzrosnąć ponownie do 50 osób.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku25 w zasa-
dzie utrzymało w mocy dotychczasowe postanowienia dotyczące ograniczeń, 

22 Ibidem, par. 1 pkt 4.
23 Ibidem, par. 1 pkt 6.
24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020, 
poz. 565; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ibi-
dem, poz. 566.
25 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ibi-
dem, poz. 658.
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nakazów i zakazów związanych z wolnością sumienia i religii, z tym, że przedłu-
żyło obowiązywanie zapisu przewidującego tylko pięcioro uczestników biorą-
cych udział w sprawowaniu kultu religijnego do 20 kwietnia. Nowe regulacje 
zostały wydane 19 kwietnia. Zgodnie z nimi zmianie uległ sposób określania 
liczby osób mogących jednocześnie uczestniczyć w sprawowaniu kultu religij-
nego, w tym w czynnościach lub obrzędach religijnych w budynku użyteczno-
ści publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego. Przyjęto wskaźnik 
jednego uczestnika na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób spra-
wujących kult religijny. Zmieniono także zapis dotyczący liczby uczestników 
pogrzebów, ustanawiając limit 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, 
oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub 
osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy26.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku27 utrzymywało 
dotychczasowe ograniczenia, skonkretyzowano jedynie zapis dotyczący licz-
by osób mogącej jednocześnie uczestniczyć w sprawowaniu kultu religijnego 
(jeden uczestnik na 15 m2) poprzez wprowadzenie wyjątku odnośnie do bu-
dynku o powierzchni mniejszej niż 75 m2, w którym dopuszcza się jednoczesne 
przebywanie pięciorga uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny. 
Ważność tego przepisu wygasła z dniem 16 maja, kiedy to Rada Ministrów 
wydała kolejne rozporządzenie28. Nowe przepisy z dniem 17 maja zwiększy-
ły liczbę uczestników do jednego uczestnika na 10 m2 powierzchni budynku, 
oprócz osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem budynku o powierzchni 
mniejszej niż 50 m2, w którym dopuszczano jednoczesne przebywanie pięcior-
ga uczestników. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 
roku, pomimo formalnego utrzymania jeszcze zakazu zgromadzeń, dopusz-
czono możliwość ich organizowania, o ile liczba uczestników nie przekracza 
150 osób, przy zastrzeżeniu, że podstawą ich organizacji jest zawiadomienie, 
o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzja, o której mowa w art. 
26b ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Uczestnicy zgromadzeń zostali 

26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ibi-
dem, poz. 697, par. 9 ust. 1 pkt 3b. 
27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ibi-
dem, poz. 792.
28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ibi-
dem, poz. 878.
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również obowiązani do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą 
oraz do zakrywania ust i nosa. Zgodnie z par. 15 ust. 8 zgromadzenia organi-
zowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych 
mogą się odbywać pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odby-
wa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują 
obowiązek, o którym mowa w par. 18 ust. 1 (zakrywania ust i nosa), z wyłą-
czeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku, gdy to zgromadzenie 
odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 
2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w par. 18 ust. 1, z wy-
łączeniem osób sprawujących kult religijny29. Wydane 19 czerwca 2020 roku 
rozporządzenie Rady Ministrów30 utrzymywało w mocy przyjęte wcześniej 
ograniczenia.

Istotne zmiany zostały przyjęte w kolejnym rozporządzeniu Rady Mini-
strów. Po raz pierwszy wskazano rodzaje obszarów, na których ustanowiono 
dodatkowe ograniczenia, zaostrzając reguły sanitarne. Zostały one podzielone 
na „obszar żółty” oraz „obszar czerwony”, a przesłanki ich wyodrębniania i kla-
syfikowania wciąż budzą sporo kontrowersji. Podczas konferencji prasowej 
w Ministerstwie Zdrowia 6 sierpnia podano, że kryterium podziału był wskaź-
nik przypadków zachorowań na 10 tys. mieszkańców. Zgodnie z definicją za-
padalności na COVID-19, jeżeli wskaźnik zapadalności na COVID-19 wynosi 
12 na 100 tys. mieszkańców, to należy tam wprowadzić strefę czerwoną, jeżeli 
wskaźnik jest od 6 do 12 na 100 tys. mieszkańców, to taki obszar kwalifikuje 
się do wprowadzenia strefy żółtej31. Ostatnie rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii w par. 24 ust. 3 nakłada obowiązek zakrywa-
nia przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku 
ochronnego ust i nosa w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynno-
ści lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczo-
nym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Ponadto w par. 25 ust. 8 
przewidziano nowe zasady organizowania zgromadzeń w ramach działalności 

29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ibi-
dem, poz. 964.
30 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ibi-
dem, poz. 1066.
31 https://www.prawo.pl/zdrowie/szczegolowe-kryteria-wedlug-ktorych-rzad-
oglasza-czerwone-i,502404.html.
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kościołów i innych związków wyznaniowych. Przyjęte reguły przewidują, że 
mogą się one odbywać: 1) w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w przy-
padku, gdy zgromadzenie odbywa się: a) w budynkach i innych obiektach kul-
tu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia 
budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult 
religijny lub osób dokonujących pochowania bądź osób zatrudnionych przez 
zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy reali-
zują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w par. 24 ust. 1, z wy-
łączeniem osób sprawujących kult religijny, b) na zewnątrz, uczestnicy bez 
względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, 
o którym mowa w par. 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult reli-
gijny; 2) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem 
że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiek-
tach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, 
o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, 
a w przypadku, gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy prze-
bywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub realizują obowiązek 
zakrywania ust i nosa, o którym mowa w par. 24 ust. 1, z wyłączeniem osób 
sprawujących kult religijny.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) to organ stojący na straży wolności i praw 
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz w innych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji za-
sady równego traktowania. W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka 
i obywatela bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji 
i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, 
nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości 
społecznej32.

Interesującą uwagę na temat kompetencji i statusu RPO poczynił Stani-
sław Trociuk, który stwierdził: „Rzecznik nie stoi na straży szeroko pojętej 
zasady praworządności, lecz wyłącznie na straży wolności i praw człowieka 

32 Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, t.j., Dz. U. 2020,  
poz. 627, art. 1 ust 1, 3.
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i obywatela. Stąd też w sytuacji, gdy wniosek kierowany do niego nie dotyczy 
wskazanej problematyki, brak jest podstaw do badania sprawy przez Rzecz-
nika. Badając sprawę, Rzecznik wykroczyłby poza zakres kompetencji wyzna-
czonych mu przez przepisy prawa. Cecha ta, a więc nakierowanie aktywno-
ści Rzecznika wyłącznie na sferę ochrony wolności i praw, w sposób istotny 
odróżnia Rzecznika od organów prokuratury”33. W kontekście powyższego 
sformułowania warto przywołać pisma RPO do premiera Mateusza Mora-
wieckiego z 27 marca 2020 roku34 oraz 3 kwietnia 2020 roku35, w których to 
pismach odniósł się on do legalności działań rządu i zgodności z prawem wy-
dawanych rozporządzeń, a także podkreślił konieczność ochrony praw i wol-
ności człowieka. Organ ten wyraził przekonanie, że celem podjętych przez 
niego działań nie jest kwestionowanie wprowadzanych zakazów z punktu wi-
dzenia ich przydatności i konieczności dla zwalczania epidemii COVID-19, lecz 
są one wyrazem realizacji obowiązków i uprawnień RPO, w tym wyrażonego  
w art. 16 ust. 1 prawa RPO do występowania do właściwych organów z wnioska-
mi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych ak-
tów prawnych w sprawach dotyczących wolności i praw człowieka i obywatela36.

W wystosowanych pismach RPO zwraca uwagę, że w zakresie zwalcza-
nia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, a więc szczególnego 
zagrożenia, nie zdecydowano się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, 
zamiast tego została uchwalona ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, w której art. 25 wprowadzono wiele zmian w ustawie z 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
Podkreśla również, że ograniczenie praw i wolności człowieka bez względu na 
okoliczności może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy.

Rzecznik Praw Obywatelskich, rozumiejąc konieczność i potrzebę działań 
na rzecz zwalczania epidemii, podkreślił, że wszelkie kroki powinny być podej-
mowane z poszanowaniem obowiązującego porządku prawnego i poszano-
waniem konstytucyjnych praw i wolności jednostki. W ocenie RPO zachodzą 

33 S. Trociuk, Rzecznik Praw Obywatelskich. Komentarz, LEX 2007.
34 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 
2020 r., VII.565.1.2020.
35 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 
2020 r., VII.565.3.2020.ST/MM.
36 Ustawa z dnia 15 lipca 187 r. o Rzeczniku…
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wszelkie niezbędne przesłanki do wprowadzenia w Polsce stanu nadzwyczaj-
nego, mając jednak na względzie działania władz, które na to rozwiązanie się 
nie zdecydowały, podkreśla on konieczność poruszania się w takich ramach 
prawnych, jakie są właściwe wówczas, gdy nie zachodzą szczególne zagroże-
nia, o których mówi art. 228 ust. 1 Konstytucji RP37.

W przekonaniu RPO brak jest właściwej podstawy prawnej do wprowa-
dzania ograniczeń w zakresie realizacji konstytucyjnej wolności uzewnętrz-
niania religii. Powołując się na przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu epidemii (par. 6 ust. 1 pkt 4; par. 7 ust. 1 pkt 3), RPO jedno-
znacznie stwierdza, że wkraczają one w konstytucyjną sferę wolności religii  
(art. 53 ust. 1 Konstytucji RP). Wolność religii, jak wyjaśniono, obejmuje wol-
ność wyznawania religii według własnego wyboru lub przyjmowania religii 
oraz uzewnętrzniania religii indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywat-
nie, przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktyko-
wanie i nauczanie (art. 53 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1 europejskiej 
konwencji praw człowieka).

Wskazując na przepisy konstytucyjne, w tym w szczególności art. 53  
ust. 2 i 5, RPO podkreśla, że wolność uzewnętrzniania religii może być ograni-
czona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochro-
ny bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub 
wolności i praw innych osób. O ile wyczerpana została jedna z przesłanek 
ograniczenia, jaką jest konieczność ochrony zdrowia, o tyle nie spełniono wa-
runku formalnego, jakim jest ustanowienie ograniczenia w ustawie. Rzecznik 
Praw Obywatelskich zauważa: „W związku z tym zawartego w art. 46 ust. 4 
pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi upoważnienia dla ministra właściwego do spraw zdrowia do ustano-
wienia w rozporządzeniu zakazu organizowania innych zgromadzeń ludności 
nie sposób odczytywać jako właściwej podstawy prawnej do wprowadzania 
ograniczeń w zakresie realizacji konstytucyjnej wolności uzewnętrzniania 
religii. W tym zakresie Konstytucja RP przewiduje bowiem monopol usta-
wy. Poza tym wszelkie ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii, po 
pierwsze nie mogą mieć formy zakazu, a tak by było, gdyby przyjąć, że art. 46  
ust. 1 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

37 Art. 228 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: „W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli 
zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni 
stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej”.
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stanowi podstawę do regulowania materii wolności uzewnętrzniania religii. 
Można byłoby na jego podstawie wprowadzić także zakaz uzewnętrzniania 
religii. Po drugie, i co ważniejsze, ograniczenia takie mogą być uczynione je-
dynie w drodze ustawy. Z art. 53 ust. 5 Konstytucji RP wynika w sposób nie-
wątpliwy wyłączność ustawy w regulowaniu granic uzewnętrzniania religii. 
W konsekwencji żaden organ władzy wykonawczej, w tym minister właściwy 
do spraw zdrowia, nie posiada w świetle art. 53 ust. 5 Konstytucji RP zdolności 
regulacyjnej w zakresie określania granic wolności uzewnętrzniania religii”38.

Ograniczanie praw i wolności w stanie epidemii, w tym wolności religij-
nej to problematyka, której RPO poświęca sporo uwagi w swojej działalności. 
Przemawia za tym treść kierowanych do Prezesa Rady Ministrów pism, które 
stanowią niejako odpowiedź, reakcję RPO na działania rządu w sferze wolno-
ści i praw człowieka.

Zakończenie

Poszanowanie praw i wolności człowieka, dbałość o ich przestrzeganie to obo-
wiązek wszystkich organów władzy publicznej. Wolność religijna, dzięki której 
każdy może wyznawać i przyjmować religię taką, jaką chce oraz ją uzewnętrz-
niać, choć tak istotna z punktu widzenia jednostki, nie ma jednak charakteru 
absolutnego. Epidemia COVID-19 uświadomiła zarówno władzom, jak i oby-
watelom, że są sytuacje, w których zdrowie i życie ludzkie to wartości najwyż-
sze. Duża dynamika rozwoju wydarzeń w kraju i na świecie spowodowała, że 
nikt tak naprawdę nie był gotowy na funkcjonowanie w zupełnie nowej rze-
czywistości, w jakiej przyszło nam żyć od marca 2020 roku. Przygotowane 
procedury i zabezpieczone środki szybko zostały zweryfikowane, pokazały, 
na jakim etapie walki z epidemią jest państwo. W zasadzie nie podlega wąt-
pliwości stwierdzenie, że szybkość reakcji i podejmowanych działań często 
wpływały bezpośrednio na życie całego społeczeństwa i stan państwa jako 
całości. Po upływie prawie pół roku od tamtych wydarzeń, analizując wprowa-
dzone rozwiązania, które w większości zostały zweryfikowane w praktyce, ła-
twiej jest dokonać oceny ich słuszności oraz wyciągnąć wnioski. Główną wąt-
pliwością pojawiającą się na tym tle jest to, dlaczego nie zdecydowano się na 
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, który pozwoliłby, przy wykorzystaniu 

38 Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca...
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przewidzianych prawem instrumentów, na bezsporne zachowanie praworząd-
ności wprowadzanych ograniczeń. Zamiast tego dokonano zmiany w podsta-
wowej w tej sytuacji ustawie oraz wydano wiele rozporządzeń, które coraz 
głębiej ingerowały w sferę praw i wolności człowieka. Rzecznik Praw Obywa-
telskich zwrócił uwagę, że „[…] nawet w przypadku wprowadzenia w Polsce 
na czas epidemii, na podstawie Konstytucji RP, stanu nadzwyczajnego nie by-
łoby możliwe wprowadzenie ustawą ograniczeń, określając zakres ograniczeń 
wolności i praw człowieka i obywatela w czasie takiego stanu, wolności i praw 
określonych w art. 53 Konstytucji RP (wolność sumienia i religii). Tymczasem 
Rada Ministrów wprowadziła takie ograniczenie mocą swojego rozporządze-
nia i to na czas nieokreślony, aż do odwołania. Tym samym rząd wprowadził 
aktem wykonawczym głębsze ograniczenia wolności sumienia i wyznania niż 
mogłoby to mieć miejsce w czasie stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowe-
go, a nawet w czasie stanu wojennego”39.
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Religious freedom in the time of the COVID-19 epidemic  
in Poland – a legal perspective

Abstract

Faith and religion are important values for many people, guiding them in their daily lives. 
As shown by the history, the humanity fought numerous battles and wars to protect 
these values. More recently, we have got used to the fact that the freedom of conscience 
and religious belief is respected and, generally speaking, not largely restricted. The 
Constitution of the Republic of Poland implements some legal guarantees concerning the 
above. However, the outburst of the SARS-CoV-2 disease in Poland has prompted serious 
restrictions on exercising constitutional rights and freedoms. The risk of an epidemic, and 
then the state of an epidemic declared by the national authorities, have earmarked new 
limits for the religious freedom of each citizen.
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Streszczenie
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Wstęp

Po zakończeniu zimnej wojny, w przeciwieństwie do większości państw eu-
ropejskich, Finlandia nigdy nie zaprzestała gromadzenia zapasów strate-
gicznych. Dzięki temu w czasie pandemii, jako jeden z nielicznych narodów, 
Finowie nie muszą martwić się o dostawy sprzętu medycznego czy środków 
ochrony dla służb medycznych czy osób pracujących w kontakcie z innymi 
ludźmi. Nie dotyczy to jedynie COVID-19, ale każdego innego zagrożenia. 
Podczas gdy większość państw dopiero starała się pozyskać sprzęt ochronny 
do walki z pandemią koronawirusa, Finlandia posiadała pełne magazyny środ-
ków ochrony osobistej takich, jak np. maski chirurgiczne. Zapasy, uważane za 
jedne z największych w Europie i gromadzone przez lata, obejmują nie tylko 
środki medyczne, lecz także ropę naftową, zboża, narzędzia rolnicze i surowce 
do produkcji amunicji. W okresie zimnej wojny pozostałe państwa, szczegól-
nie nordyckie, takie, jak: Norwegia, Szwecja i Dania również zgromadziły duże 
zapasy sprzętu medycznego i wojskowego, paliwa i żywności. Jednakże w póź-
niejszym okresie prawie wszystkie zapasy zostały zlikwidowane. Jedynie Fin-
landia pozostała przygotowana na sytuacje kryzysowe. Dotyczy to również 
zabezpieczenia dostaw energii i surowców energetycznych.

Chociaż od wielu lat Finowie zajmują wysokie miejsca na liście najszczęśliw-
szych narodów świata, położenie ich państwa i jego doświadczenia historycz-
ne nauczyły ten 5,5-milionowy naród jak przygotować się na najgorsze. Tomi  
Lounema, dyrektor Krajowej Agencji ds. Dostaw Awaryjnych (The National Emer-
gency Supply Agency – NESA), powiedział: „[…] w DNA narodu fińskiego jest to, 
że trzeba się przygotować”1. Przypadek Finlandii może stanowić przykład dla od-
powiednich służb i instytucji w innych państwach. Na szczególną uwagę zasługuje 
sposób, w jaki Finowie budują swoją samowystarczalność energetyczną.

Rezerwy strategiczne w Finlandii

W Finlandii planowaniem i utrzymaniem bezpieczeństwa dostaw zajmuje 
się Krajowa Agencja ds. Dostaw Awaryjnych, która jest organizacją podlega-
jącą Ministerstwu Gospodarki i Zatrudnienia, a jej działania nadzoruje Rada 

1 Finland, ‘Prepper Nation of the Nordics,’ Isn’t Worried About Masks, „The New York Times”, 
https://www.nytimes.com/2020/04/05/world/europe/coronavirus-finland-masks.html.
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Dyrektorów. Działając pod kontrolą Krajowego Funduszu Zaopatrzenia Kry-
zysowego – pozabudżetowego funduszu służącego do finansowaniu zapasów 
państwowych – NESA prowadzi wiele działań pomocniczych służących zabez-
pieczeniu infrastruktury technologicznej. Podstawową metodą zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw jest partnerstwo publiczno-prywatne2.

Decydujące znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa dostaw ma współ-
praca pomiędzy administracją rządową a środowiskiem biznesowym. Wspie-
ranie takiej współpracy odbywa się m.in. poprzez opracowywanie narzędzi 
zarządzania ciągłością produkcji dla przedsiębiorstw, zapewnianie odpowied-
nich szkoleń, organizowanie wspólnych ćwiczeń dla przedsiębiorstw i orga-
nów publicznych oraz sterowanie i wspieranie działania poszczególnych grup 
producenckich i sektorów przemysłowych. Głównym zadaniem NESA jest 
utrzymanie przez państwo zapasów materiałów i surowców niezbędnych do 
zapewnienia funkcjonowania gospodarki w przypadku poważnych kryzysów. 
Zapasy te są wykorzystywane do zapewnienia ciągłości produkcji energii, 
żywności, funkcjonowania sytemu opieki zdrowotnej i do celów wojskowych. 
Odpowiada wraz z innymi organami rządowymi i środowiskiem biznesowym 
za zapewnienie ciągłości działania krajowej infrastruktury krytycznej i usług 
w każdych okolicznościach. Z tego powodu NESA planuje i finansuje zakupy 
związane z uzupełnianiem rezerw i rozwiązania pomocnicze, np. w zakresie 
systemów informacyjnych, transmisji danych, usług finansowych i komunika-
cji masowej3. Po raz pierwszy w swojej historii uruchomiła zapasy strategiczne 
23 marca 2020 roku, kiedy Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia zdecy-
dowało, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa uzasadnia oddanie do 
użytku zmagazynowanych środków medycznych i sprzętu ochronnego. Dzięki 
temu Finlandia zapewniła wystarczającą ilość sprzętu ochronnego dla pracow-
ników służby zdrowia i opieki społecznej w całym kraju. Uruchomione zapasy 
to przede wszystkim środki ochrony indywidualnej (ŚOI) dla personelu medycz-
nego opiekującego się pacjentami z potwierdzoną lub możliwą infekcją SARS-
-CoV-2. Dzięki istnieniu dużych rezerw materiałowych Finlandia wydaje się być 
najlepiej przygotowanym do epidemii państwem nie tylko w Europie, lecz być 
może na świecie. Środki ochrony indywidualnej nie wyczerpują się. Zgodnie 

2 The National Emergency Supply Agency, https://www.nesa.fi/organisation/the-nation-
al-emergency-supply-agency/.
3 Ibidem.
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z planami sprzęt ochronny jest dostępny w całym kraju, a w razie potrzeby 
można go przenosić pomiędzy poszczególnymi regionami4.

W Finlandii poczyniono także przygotowania w zakresie środków medycz-
nych. Niektóre leki stosowane w lecznictwie szpitalnym zostały zakupione 
w o wiele większej ilości niż zazwyczaj. Oprócz nowego sprzętu Finlandia ma 
również środki ochrony indywidualnej, których termin ważności upłynął, ale 
są one przechowywane w dobrych warunkach i zostały przetestowane przez 
Centrum Badań Technicznych (VTT) w Finlandii w lutym 2020 roku5.

Kryzys sektora energetycznego

Przygotowanie sektora energetycznego do funkcjonowania w warunkach 
globalnego kryzysu wymaga długoletnich przygotowań. Obecna pandemia  
COVID-19 może stanowić swoisty sprawdzian funkcjonowania odpowiednich 
procedur w poszczególnych państwach. Wywołała ona największy globalny 
kryzys od pokoleń, wstrząsając systemami opieki zdrowotnej, gospodarkami 
i społeczeństwami na całym świecie. W obliczu bezprecedensowej sytuacji 
rządy koncentrują się przede wszystkim na opanowaniu epidemii i ożywieniu 
swoich gospodarek opartych na konsumpcji energii. Sektor energetyczny zo-
stał również poważnie dotknięty kryzysem z powodu znacznego ograniczenia 
transportu, handlu i działalności gospodarczej na całym świecie. Analiza da-
nych dziennych obejmująca okres od wybuchu pandemii do połowy kwietnia 
2020 roku, opublikowana w „Global Energy Review 2020”, pokazuje, że kraje 
z pełną blokadą doświadczyły średnio 25% spadku zapotrzebowania na ener-
gię tygodniowo, a kraje z częściową blokadą – średnio 18%6. W konsekwen-
cjach pandemii dla systemów energetycznych można wyróżnić trzy obszary: 
1) bezpieczeństwo energetyczne jest fundamentem funkcjonowania gospoda-
rek; 2) bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię elektryczną i odporne systemy 
energetyczne są niezbędne do funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw; 

4 The Finnish State will ensure the sufficiency of protective equipment throughout the country, https://
valtioneuvosto.fi/en/-/1271139/valtio-haluaa-varmistaa-suojavarusteiden-riittavyyden-koko-
maassa.
5 Ibidem.
6 Exploring the impacts of the Covid-19 pandemic on global energy markets, energy resilience, 
and climate change, https://www.iea.org/topics/covid-19.
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3) przejście na energię odnawialną powinno znajdować się w centrum działań 
mających na celu pobudzenie gospodarek7.

Żeby móc zobrazować sytuację energetyczną Finlandii w czasie pandemii 
Covid-19, należy przyjrzeć się bezpieczeństwu energetycznemu całej Europy.

W literaturze przedmiotu pojęcie bezpieczeństwa energetycznego nie jest 
zdefiniowane w sposób jednoznaczny, a jego postrzeganie zależy od perspek-
tywy krajowej8. Jednakże we wszystkich opracowaniach dotyczących tego 
zagadnienia można znaleźć wspólny mianownik: bezpieczeństwo energetycz-
ne to możliwość zapewnienia dostaw energii w celu zapewnienia normalnego 
funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych państw jest zróżnicowane 
z powodu konieczności uwzględnienia takich czynników, jak: posiadane su-
rowce, ekonomia i położenie geopolityczne w aspekcie lokalnym i globalnym9. 
W badaniach dotyczących problemu bezpieczeństwa energetycznego Unii 
Europejskiej Marcin Kaczmarski zwraca uwagę na uzależnienie większości 
państw europejskich od dostaw surowców energetycznych z Federacji Ro-
syjskiej oraz możliwość wykorzystywania tego do osiągania celów politycz-
nych10. Podkreśla to również badacz stosunków politycznych Federacji Rosyj-
skiej z Unią Europejską Wiaczesław Morozow, który zaznacza, że uzależnienie 
energetyczne Europy Zachodniej od dostaw surowców energetycznych z tego 
państwa może być wykorzystywane przez władze w Moskwie jako narzędzie 
wywierania presji politycznej11.

W celu sprostania problemom energetycznym instytucje Unii Europejskiej 
pracują nad realizacją wspólnej polityki energetycznej, której główną częścią 
jest bezpieczeństwo energetyczne. W wielu publikacjach dotyczących lub na-
wiązujących do problematyki wspólnej polityki energetycznej jej początki są 
umiejscawiane w traktacie paryskim ustanawiającym Europejską Wspólnotę 
Węgla i Stali (1951) oraz w traktatach rzymskich powołujących m.in. Europej-
ską Wspólnotę Energii Atomowej (1957). Inni badacze uważają taki pogląd za 

7 Ibidem.
8 A. Piziak-Rapacz, Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym Polski a ekologia, „Bezpie-
czeństwo. Teoria i Praktyka” 2013, nr 1, s. 46–47.
9 E. Cziomer, M. Lasoń, Podstawowe pojęcia i zakres bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Mię-
dzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Kraków 2008, s. 26.
10 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 7–9.
11 V. Morozov, Energy Dialogue and the Future of Russia: Politics and Economics in Struggle 
for Europe, [w:] The EU-Russian Energy Dialogue: Europe’s Future Energy Security, red. P. Aalto, 
New York 2016, s. 43–62.
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błędny i zbyt często powielany stereotyp. Francisco Parra podkreśla, że żadna 
ze wspólnot powołanych w traktatach założycielskich nie tylko nie zajmowała 
się polityką energetyczną, lecz nawet nie miała takich uprawnień. Zostało to 
zmienione dopiero na podstawie traktatu z Maastricht (1993)12. Ewolucja po-
lityki energetycznej Unii Europejskiej może stanowić przedmiot oddzielnych 
analiz i badań. Obecnie podstawą prawną tworzenia wspólnej polityki energe-
tycznej jest traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Problematyki 
bezpieczeństwa energetycznego dotyczy zwłaszcza jego art. 12213. Według 
informacji podawanych przez Parlament Europejski, główne cele polityki ener-
getycznej Unii Europejskiej dotyczą: 1) zapewnienia funkcjonowania rynku 
energii; 2) zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w Unii; 3) wspierania 
efektywności energetycznej i oszczędności energii, a także rozwoju nowych 
i odnawialnych form energii; 4) wspierania wzajemnych połączeń pomiędzy 
sieciami energetycznymi14.

Wielu badaczy tej problematyki zaznacza, że zważając na partykularyzm 
interesów narodowych w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, wspólny 
rynek energetyczny nie powstanie w najbliższym czasie. Mariusz Ruszel sta-
wia tezę, że brak porozumienia w sprawie realizacji wspólnej polityki ener-
getycznej Unii Europejskiej jest skutkiem nieformalnego wpływu Federacji 
Rosyjskiej na państwa Wspólnoty15. Jednocześnie zabezpieczenie dostaw 
energii jest warunkiem funkcjonowania każdego państwa. Z tej przyczyny, po-
mimo prac nad „Europejską strategią bezpieczeństwa energetycznego”, część 
państw realizuje własne programy uniezależniania się od zewnętrznych źró-
deł energii16. Jest to o tyle istotne, że w świetle ogólnej zależności od importu 
energii przekraczającej 50% Unia Europejska jest podatna na zagrożenia do-
staw energii.

12 F. Parra, Oil Politics: A modern history of Petroleum, New York 2004, s. 170–171.
13 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016, C 202, s. 1.
14 Polityka energetyczna: zasady ogólne, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.7.1.html.
15 M. Ruszel, Analiza wybranych nieformalnych sposobów wpływania na politykę energe-
tyczną UE – na przykładzie Federacji Rosyjskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 35,  
s. 111–129.
16 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 52014DC0330. Europejska 
strategia bezpieczeństwa energetycznego, COM/2014/0330 final/, Bruksela 2014.
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Bezpieczeństwo sektora energetycznego Finlandii 
w czasach kryzysu

Pod względem zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym 
Finlandia odbiega od innych państw europejskich. Komisja Europejska zwra-
ca uwagę na wewnątrzwspólnotowe zróżnicowanie zależności energetycznej 
od państw trzecich i umiejscawia Finlandię, Słowację, Bułgarię, Estonię, Litwę 
i Łotwę w grupie państw niemal w całości uzależnionych od dostaw gazu ziem-
nego z Federacji Rosyjskiej17. Również badacze problematyki bezpieczeństwa 
energetycznego zwracają uwagę na specyficzną sytuację energetyczną tego 
państwa. Lidia Puka podkreśla, że ze względów klimatycznych zużycie ener-
gii per capita w Finlandii jest dwukrotnie wyższe niż w pozostałych państwach 
Unii Europejskiej, co w połączeniu z brakiem własnych paliw kopalnych i ma-
łym stopniem dywersyfikacji dostawców całkowicie uzależnia to państwo pod 
względem energetycznym od Federacji Rosyjskiej18. Jednym ze sposobów 
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego jest zróżnicowanie zewnętrz-
nych źródeł energii. Jednakże – według ekspertów Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej – największym ryzykiem dla importerów energii jest niesta-
bilność polityczna dostawców i chwiejność cen paliw na rynkach międzyna-
rodowych19. Wydaje się zatem, że największym wyzwaniem dla państw uza-
leżnionych energetycznie od zewnętrznych dostaw jest stworzenie własnych, 
zróżnicowanych źródeł energii20. Większość strategii energetycznych Finlandii 
jest ściśle powiązana ze strategiami Unii Europejskiej. Państwa członkowskie 
nie są jednak jednomyślne co do opracowania wspólnej strategii zwiększającej 
bezpieczeństwo energetyczne całej Wspólnoty. Alpo Rusi, były doradca pre-
zydentów Finlandii do spraw stosunków międzynarodowych i ekspert w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych, reprezentuje pogląd, że Unia Europejska jest 
zbyt słaba, żeby przeciwstawiać się rosyjskiej presji geopolitycznej opartej na 
uzależnieniu energetycznym. Zauważa on, że podział Europy z okresu zimnej 
wojny został zastąpiony polityczną i militarną linią podziału między Europą 
Zachodnią a krajami kontrolowanymi przez Federację Rosyjską. Jednocześnie 

17 Questions and answers on security of energy supply in the EU, Bruksela 2014.
18 L. Puka, Więcej niż bezpieczeństwo dostaw. Polityka energetyczna Finlandii – wnioski dla Pol-
ski, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” 2011, nr 116, s. 2576–2577.
19 S. Ölz, R. Sims, N. Krchner, Contribution of renewables to energy security, Paris 2007, s. 13–17.
20 M.S. Dresselhaus, I.L. Thomas, Alternative energy technologies, „Nature” 2001, nr 414, 
s. 332–337.
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w państwach byłego bloku wschodniego ideologia komunistyczna została za-
stąpiona nacjonalizmem, który jest niechętny współpracy międzynarodowej. 
Skutkiem tego jest regionalizacja systemów energetycznych. Według Rusiego, 
Rosja jest zainteresowana rozszerzeniem swoich wpływów na zachód i wyka-
zuje skłonność do użycia siły w celu osiągnięcia swoich celów strategicznych. 
Jedną z głównych taktyk promujących rosyjski interes geopolityczny jest za-
leżność energetyczna. Prawdopodobnie już pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku władze Federacji Rosyjskiej zrozumiały, że wraz z rosnącymi cenami 
rdzeniem potęgi Rosji będzie gaz ziemny. W tym samym czasie większość gazu 
eksportowanego do Europy Zachodniej przechodziła przez terytorium Ukra-
iny. W celu zmiany tej sytuacji rozpoczęły się prace nad projektem pierwszej 
nitki gazociągu „Nord Stream” z Rosji do północnych Niemiec. W celu realizacji 
budowy w 1997 roku rosyjski Gazprom i fiński koncern Neste powołały spół-
kę North Transgas (przemianowaną później na Nord Stream). Projekt ten był 
wspierany przez kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który dwa tygodnie 
przed wyborami we wrześniu 2005 roku zatwierdził miliard euro pożyczki dla 
Gazpromu. Jednakże dopiero w listopadzie 2009 roku władze Finlandii i Szwe-
cji wyraziły zgodę na położenie rurociągu w swoich strefach ekonomicznych21.

Pod względem bezpieczeństwa energetycznego długoletnim celem Fin-
landii jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej i całkowite wyeli-
minowanie spalania węgla kamiennego do 2050 roku. Do tego samego czasu 
ma nastąpić zredukowanie zużycia ropy naftowej o połowę, a udział energii 
ze źródeł odnawialnych ma przekroczyć 50%. Założenia te zostały zawarte 
w opublikowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Finlandii energe-
tycznej i klimatycznej mapie drogowej 2050. W dokumencie tym władze tego 
państwa deklarują osiągnięcie zakładanych celów niezależnie od umów i zobo-
wiązań międzynarodowych22. Minister Ochrony Środowiska Finlandii Kimmo 
Tiilikainen w grudniu 2015 roku stwierdził, że cele te będą trudne, ale możliwe 
do osiągnięcia i dzięki temu Finlandia stanie się pierwszym na świecie krajem, 
który całkowicie zrezygnuje ze stosowania węgla kamiennego23. Osiągając 
samowystarczalność energetyczną, Finlandia stanie się w większym stopniu 

21 A. Rusi, European Energy Security, http://pmdf.vdu.lt/en/a-rusi-european-energy-se-
curity/.
22 Energy and Climate Roadmap 2050. Report of the Parliamentary Committee on Energy 
and Climate Issues on 16 October 2014, Helsinki 2014.
23 K. Tiilikainen, Tillväxtmöjligheter inom miljöteknologi, https://svenska.yle.fi/ar-
tikel/2015/12/14/ett-tackande-klimatavtal-enligt-finlands-intressen.
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niezależna również pod względem politycznym. Z informacji podawanych 
przez Fiński Urząd Statystyczny wynika, że Finlandia zredukowała poziom 
emisji dwutlenku węgla do poziomu oczekiwanego w 2020 roku już w roku 
2015. Na proces uniezależniania się energetycznego, a co za tym idzie poli-
tycznego Finlandii od Federacji Rosyjskiej mogą wskazywać czynniki takie, jak 
zmniejszenie konsumpcji węgla kamiennego o 18% w roku 2015 w stosunku 
do roku 2014 oraz gazu ziemnego o 16% w tym samym okresie, przy jednocze-
snym zwiększeniu mocy elektrowni wodnych o 25% i wiatrowych o 111%. Nie 
zmienił się poziom konsumpcji ropy naftowej24.

Można postawić hipotezę, że jedną z determinant bezpieczeństwa ener-
getycznego tego państwa jest rozwój energetyki jądrowej. Obecnie państwo 
to posiada cztery reaktory jądrowe, które pokrywają około 30% zapotrzebo-
wania na energię elektryczną kraju, piąty jest w trakcie budowy, a powstanie 
kolejnych jest planowane. Jednocześnie prowadzone są badania (na które 
wcześniej nie wyrażano zgody) nad możliwością eksploatacji znajdujących się 
w Laponii złóż uranu25.

Nie wszyscy politycy fińscy zgadzają się z tezą, że rozwój energetyki ją-
drowej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne tego państwa, zwłaszcza że 
jest on oparty o rosyjskie technologie i kapitał. Ville Niinistö, były minister 
ochrony środowiska i obecny przewodniczący Ligi Zielonych, wyraża obawy, 
że Rosatom (rosyjski koncern zajmujący się rozwojem energetyki jądrowej 
w Finlandii) realizuje zadania rządu Federacji Rosyjskiej w dziedzinie polity-
ki zagranicznej w kwestiach związanych z energią. W podobny sposób swoje 
obawy wyraża Emma Kari (Zieloni), twierdząc, że wiara w energetykę jądro-
wą zagraża bezpieczeństwu i suwerenności Finlandii. Jednocześnie raport 
Fińskiego Instytutu Spraw Zagranicznych wyraźnie stwierdza, że program 
rozwoju energetyki jądrowej w Finlandii jest sterowany bezpośrednio przez 
Władimira Putina i jest narzędziem kremlowskiej polityki siły i zwiększa za-
leżność Finlandii od Rosji. Konkluzją tego raportu jest to, że Rosja, uzysku-
jąc kontrolę nad najważniejszym dla Finlandii sektorem, będzie „zachęcać” 
to państwo do utrzymywania „dobrych stosunków” z Moskwą. W kontekście 
wydarzeń historycznych część analityków do określenia roli Rosji w rozwoju 

24 http://www.stat.fi/til/ehk/2015/04/ehk_2015_04_2016-03-23_tie_001_en.html.
25 Nuclear Power in Finland, http://www.world-nuclear.org/information-library/country-
profiles/countries-a-f/finland.aspx.



184 Krzysztof Kaczmarek

sektora energetycznego w Finlandii używa terminu „finlandyzacja energii”26. 
Toni Hemminki, prezes Fennovoima (konsorcjum, w którym udziały ma Rosa-
tom) twierdzi, że oskarżenia o finlandyzację są bez pokrycia, ponieważ Rosa-
tom przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie tylko pod względem finansowym, 
lecz także bezpieczeństwa27. Niemniej jednak Rosatom ma zostać jedynym 
dostawcą paliwa jądrowego do elektrowni atomowych w Finlandii, co w kon-
tekście rozpoczęcia badań nad możliwością eksploatacji złóż uranu w Laponii 
może oznaczać, że Rosja będzie wykorzystywała znajdujące się na terytorium 
Unii Europejskiej rudy pierwiastków promieniotwórczych.

Warto w tym miejscu wyjaśnić termin „finlandyzacja”, który wszedł na stałe 
do słownika polityki, mający zabarwienie pejoratywne. Jednakże Finowie uwa-
żają, że wokół tego pojęcia narosło wiele stereotypów. W większości państw 
oznacza ono uległość i zachowawczą postawę wobec Rosji, dla części zaś Finów 
finlandyzacja jest po prostu pragmatyczną współpracą i utrzymaniem popraw-
nych stosunków z Rosją przy zdecydowanej asymetrii potencjałów.

W mediach zagranicznych (ze względu na bliskie sąsiedztwo zwłaszcza 
szwedzkich) Finlandia jest krytykowana za zacieśnianie współpracy z Rosją. 
Pojawiają się również oskarżenia o sabotowanie przez Finlandię działań Unii 
Europejskiej mających na celu zmniejszenie uzależnienia energetycznego 
Wspólnoty od Federacji Rosyjskiej28. W dyskusjach pojawia się również kwe-
stia bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska naturalnego związanego 
z eksploatacją elektrowni jądrowych oraz transportem i składowaniem zuży-
tego paliwa jądrowego.

Analizując wpływ rozwoju energetyki jądrowej na bezpieczeństwo ener-
getyczne Finlandii, należy również zwrócić uwagę na sposób składowania 
w tym kraju materiałów radioaktywnych. Powstało tam pierwsze na świecie 
miejsce ostatecznego składowania odpadów wytworzonych przez elektrow-
nie jądrowe. Plany budowy podobnych obiektów istnieją także w Szwecji i Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki, ale Finlandia jako pierwsze państwo na świecie 
przystąpiło do jego budowy.

26 A. Teivanen, Report: Fennovoima’s nuclear power project could undermine soveregnty of Fin-
land, „Helsinki Times”, http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/14199-
report-fennovoima-s-nuclear-power-project-could-undermine-sovereignty-of-finland.html.
27 R. Milne, Finland raises its bet on nuclear power. Group behind planned reactor aims to 
avoid problems that have dogged previous atomic projects, „Financial Times”, https://www.
ft.com/content/909e2980-2740-11e6-8ba3-cdd781d02d89.
28 P. Erksson, Finland saboterar den europeiska energiunionen, „NyTeknik”, http://www.
nyteknik.se/opinion/finland-saboterar-den-europeiska-energiunionen-6344090.
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W 1994 roku fiński parlament uchwalił zakaz importu i eksportu odpadów 
promieniotwórczych oraz utylizacji odpadów nuklearnych za granicą, ale do 
1996 roku wypalone paliwo z fińskich elektrowni jądrowych było transporto-
wane do Rosji w celu ponownego przetworzenia. Jednocześnie trwały rozpo-
częte w 1983 roku poszukiwania odpowiedniego miejsca do składowania wy-
palonego paliwa jądrowego na terytorium Finlandii. W całym kraju wykonano 
badania geologiczne, hydrologiczne i geochemiczne. Poszukiwania te trwały 
aż do 2000 roku, kiedy wytypowano kilka lokalizacji. Ostatecznie, ze wzglę-
du na budowę geologiczną i bliskość reaktorów, wybrano półwysep Olkiluoto 
w Zatoce Botnickiej. Budowę rozpoczęto w 2004 roku. Rozpoczęcie użytko-
wania składowiska jest planowane na 2020 rok, a jego ostateczne zamknięcie 
po całkowitym wypełnieniu po co najmniej 100 kolejnych latach.

Znajdujące się na 450 m głębokości i oparte na systemie barier promienio-
wania oraz otoczone naturalnym granitem składowisko będzie stabilne przez 
co najmniej 100 000 lat. Pracujący przy budowie geolog Kimmo Kemppainen 
twierdzi, że granit otaczający „nuklearny śmietnik” nie ulegał żadnym prze-
mianom od prawie 1,8 mln lat i nie należy się spodziewać, że sytuacja ta ulegnie 
zmianie w najbliższym (w sensie geologicznym) czasie29.

Ze względu na specyfikę Finlandii (warunki klimatyczne i rozkład gęstości 
zaludnienia) istotnym elementem fińskiego bezpieczeństwa energetycznego 
jest bezpieczeństwo energetyczne północnego regionu tego państwa – Lapo-
nii. Głównym wyzwaniem przy zapewnianiu dostaw energii w tym regionie jest 
rozwiązanie problemów związanych z dużymi odległościami i skrajnie małą 
gęstością zaludnienia (na obszarze równym około jednej trzeciej powierzchni 
Polski mieszka poniżej 180 000 osób).

Analizując rolę Laponii w fińskim systemie energetycznym oraz wpływ 
tego regionu na bezpieczeństwo energetyczne całej Finlandii, należy okre-
ślić, czym jest energia odnawialna. W literaturze przedmiotu definicja energii 
odnawialnej nie jest określona w sposób jednoznaczny i zazwyczaj omawia-
na w kontekście ocieplenia klimatu. Analizy przyczyn różnorodności definicji 
odnawialnych źródeł energii podjęli się m.in. Jan Norwisz, Tomasz Musielak 
i Bożena Boryczko. Według badaczy, różnice w definiowaniu energii odnawial-
nej są skutkiem oddziaływania grup lobbingowych działających na rzecz okre-
ślonego rozwiązania, zazwyczaj – pozyskania finansowego wsparcia ze strony 

29 R. Libermann, Finnish nuclear waste may rest in peace, https://finland.fi/life-society/
finnish-nuclear-waste-may-rest-in-peace/.
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budżetu państwa dla zainteresowanych grup interesów30. Do celów analizy 
bezpieczeństwa energetycznego najbardziej trafna jest definicja Międzyna-
rodowej Agencji Energetycznej, według której energia odnawialna pochodzi 
z naturalnych procesów przyrodniczych, a szybkość uzupełniania jej zasobów 
jest większa niż konsumpcja31. Definicja taka jest elastyczna i może obejmować 
źródła, które odnawiają się tylko w niektórych państwach lub regionach. Jest 
to o tyle istotne, że w przypadku północnej Finlandii do odnawialnych źródeł 
energii można zaliczyć torf i naturalne zasoby leśne. Bogate zasoby energetycz-
ne Laponii od dawna ułatwiały produkcję energii na potrzeby regionu, a tak-
że innych części Finlandii. Laponia wykorzystuje elektrownie wodne, a także 
paliwa produkowane na bazie drewna i produktów drewnopochodnych, torfu 
i produktów ubocznych przemysłu drzewnego. Obecnie jest samowystarczal-
na pod względem produkcji energii elektrycznej, a udział energii odnawialnej 
w produkcji energii elektrycznej wynosi ponad 90%. Powierzchnia pozyskiwa-
nia torfu w Laponii wynosi około 5000 ha. Paliwo to odgrywa znaczącą rolę 
w produkcji energii – ma 25% udziału w całkowitej produkcji energii elektrycz-
nej i ciepła w Laponii. Udział torfu w produkcji ciepła dla gospodarstw prze-
kracza 70%. Pełni on również funkcję rezerwuaru energii wykorzystywanego 
w czasie zmniejszenia podlegających limitom dostaw drewna32.

Wykorzystanie energii opartej na zasobach leśnych w Laponii może w naj-
bliższym czasie wzrosnąć. Istnieją plany budowy elektrowni Mustikkamaa 
w Rovaniemi oraz ciepłowni w Kemijärvi, które będą zasilane paliwem drzew-
nym. Ich realizacja zwiększy udział bioenergii w bilansie energetycznym Lapo-
nii. W planach jest również powstanie sieci mniejszych elektrowni i ciepłow-
ni33. Jednocześnie planowane jest powstanie elektrowni wiatrowych. Na słabo 
zaludnionych obszarach Laponii istnieją warunki rozwoju ekstensywnej pro-
dukcji energii wiatrowej. W przypadku projektowania farm wiatrowych i wy-
znaczania ich lokalizacji wymagane są oceny oddziaływania środowiskowego 
wydawane według rygorystycznych norm.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w Laponii mają elek-
trownie wodne. Ich sezonowy udział w całkowitej produkcji jest uzależniony 

30 J. Norwisz, T. Musielak, B. Boryczko, Odnawialne źródła energii – polskie definicje i stan-
dardy, „Rynek Energii” 2006, nr 1.
31 Renewable energy, https://www.iea.org/about/faqs/renewableenergy/.
32 L. Luotsi, Renewable Energy and Energy-efficiency, http://luotsi.lappi.fi/renewable-energy-
and-energy-efficiency.
33 Ibidem.
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od opadów, ale wytwarzają one około 35% całkowitej produkcji energii wod-
nej w Finlandii. Elektrownie wodne w Laponii są skoncentrowane nad rzeką 
Kemijoki. Obecnie planowane jest powstanie kolejnych elektrowni wodnych 
na obszarze całej Laponii, ale na skutek zgłaszania licznych skarg ich powsta-
nie zależy od decyzji sądów administracyjnych.

Konsumpcja paliw drzewnych w Laponii wynosi obecnie około 1,7 TWh, 
z czego 6% pochodzi z produktów ubocznych przemysłu drzewnego. Zużycie 
paliwa drzewnego jest skoncentrowane w dużych ośrodkach przemysłu leśne-
go, które zużywają około 75% całkowitej konsumpcji. W Laponii większość naj-
większych inwestycji w zakłady energetyczne wykorzystujące paliwa drzewne 
i torf miała miejsce w XXI wieku. Większość miast i ośrodków turystycznych 
w Laponii korzysta obecnie z bioenergii zużywanej przede wszystkim na wy-
twarzanie ciepła34.

Według różnych ocen, udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie 
energetycznym Laponii rośnie szybciej niż przewidywano. Jednym z sugero-
wanych powodów jest szybki rozwój technologii akumulatorów do pojazdów 
elektrycznych. Energia elektryczna produkowana z wykorzystaniem energii ze 
źródeł odnawialnych może więc zastąpić w części paliwa kopalne. Tendencje 
w przyszłej konsumpcji energii będą przede wszystkim uzależnione od rozwo-
ju przemysłu i sektora usług w Laponii. Prognozowany rozwój takich inwesty-
cji, jak huty w Tornio, projekty wydobywcze i turystyka spowoduje wzrost zu-
życia energii. Wzrost produkcji bioenergii wymaga nowych rodzajów narzędzi 
planowania zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia dostaw 
surowców roślinnych. Powoduje spadek bezrobocia strukturalnego, które jest 
znaczącym problemem na najsłabiej zaludnionych obszarach wiejskich.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo energetyczne 
jest nie tylko korzystanie z lokalnych źródeł energii, lecz także ich synergia. 
W zakładach produkujących ciepło istnieje możliwość wymiennego wykorzy-
stywania drewna i torfu. Większość elektrowni jest podłączona do wspólnej 
sieci, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo w razie awarii części z nich lub cza-
sowego deficytu jednego z rodzajów energii źródłowej.

Bezpieczeństwo energetyczne i samowystarczalność energetyczna są po-
jęciami zbliżonymi, ale nie tożsamymi. Jednocześnie zwiększenie bezpieczeń-
stwa energetycznego Unii Europejskiej i poszczególnych państw jest często 
rozumiane jako dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych. Analizując 

34 Ibidem.
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bezpieczeństwo energetyczne Polski, Ksawery Czerniewicz zwraca uwagę, 
że w Unii Europejskiej większość działań mających na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa energetycznego polega na zmianach w łańcuchu dystrybucji su-
rowców energetycznych, którego pierwszym ogniwem jest zawsze Federacja 
Rosyjska35. Finlandia, w odróżnieniu od większości państw Unii Europejskiej, 
posiada bezpośrednie połączenia energetyczne z Federacją Rosyjską i nie pró-
buje zmieniać kanałów przesyłowych (pozornie dywersyfikując źródła ener-
gii). Pod względem rozwoju energetyki jądrowej Finlandia pogłębia swoje 
uzależnienie od Kremla. Jednakże jednocześnie kraj ten wprowadza zmiany 
mogące uniezależnić go energetycznie od źródeł zewnętrznych. Zmiany te po-
legają nie tylko na odchodzeniu od paliw kopalnych, lecz także na opracowy-
waniu i wprowadzaniu technologii energooszczędnych.

Jako członek Unii Europejskiej państwo to bierze również udział w bu-
dowaniu wspólnej polityki energetycznej. Jednakże inwestycje takie, jak po-
łączenie gazowe Finlandii z Estonią w rzeczywistości nie zwiększają bezpie-
czeństwa energetycznego żadnego z tych państw. Docelowo jest to część 
połączenia gazowego pomiędzy Unią Europejską a Turcją. Zważając na obecną 
politykę Turcji, uzasadnione są wątpliwości co do tego, kiedy i czy w ogóle do 
takiego połączenia dojdzie.

Analizując politykę energetyczną Finlandii, można dojść do wniosku, że 
swoje bezpieczeństwo energetyczne opiera ona na trzech filarach: współpracy 
w ramach Unii Europejskiej (unia energetyczna), rozwoju energetyki jądrowej 
we współpracy z Federacją Rosyjską oraz pozyskiwania energii dostępnej na 
swoim terytorium. Cechą wyróżniającą działania Finlandii w zakresie zwięk-
szenia bezpieczeństwa energetycznego jest kierowanie się jej władz pragma-
tyzmem, a nie sympatiami czy antypatiami politycznymi.

Zakończenie

Pandemia COVID-19 udowodniła, że większość państw nie była przygoto-
wana na sytuacje kryzysowe. Jednakże zjawiska społeczne, polityczne i go-
spodarcze wywołane epidemią wskazały na zagrożenia funkcjonowania spo-
łeczeństw w obliczu jeszcze poważniejszych zagrożeń (chociaż jeszcze nie 

35 K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szanse, zagrożenia, zadania, https://
oaspl.org/2015/09/18/bezpieczenstwo-energetyczne-polski-szanse-zagrozenia-zadania/.
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można wskazać jak bardzo poważne będą skutki obecnej pandemii). Ponieważ 
sytuacja geopolityczna nigdy nie jest stabilna, więc nie mamy pewności, kto po 
Putinie przejmie władzę w Rosji. Nie wiadomo również, w którym kierunku bę-
dzie zmierzać polityka takich państw, jak Białoruś czy Ukraina. Nie można mieć 
pewności, czy dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej do Europy nie zostaną 
ograniczone lub przerwane. Przerwy w dostawach surowców energetycz-
nych mogą zostać spowodowane katastrofami naturalnymi, których nasilenie 
zwiększa się na skutek zmian klimatu. Wszystkich zagrożeń nie sposób prze-
widzieć, należy jednak być przygotowanym na każdą ewentualność. Pod tym 
względem wyróżnia się Finlandia, która dąży do samowystarczalności ener-
getycznej w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie państwa i społeczeń-
stwa w razie odcięcia jakichkolwiek źródeł zewnętrznych. Jednakże wszelkie 
działania powinny mieć charakter długofalowy. Żadne działania doraźne nie 
mogą przynieść pozytywnego efektu. Finlandia wydaje się przygotowywać 
do sytuacji takich, jak obecna pandemia już od kilkudziesięciu lat. Dlatego też 
prawdopodobnie to państwo poniesie najmniejsze straty na skutek właśnie 
rozpoczynającego się globalnego kryzysu gospodarczego.
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The State’s energy security in the face of COVID-19 pandemic, 
using the example of the Republic of Finland

Abstract

The COVID-19 pandemic has exposed many shortcomings in the functioning of states in 
the face of crises. It turned out that most governments do not care enough about strategic 
reserves and are too dependented on external sources of raw materials (including 
energy) and other products. Several decades without serious threats put most European 
countries to be lulled. However, Finland stands out from the rest, as having learned from 
its historical experience, it tried to be prepared for sudden and unexpected changes in 
the international situation. Regardless of ruling parties, the Finnish government has 
maintained strategic reserves since the end of World War II. As the first country in 
Europe, Finland intends to completely abandon coal-fired energy and become energy 
self-sufficient. As the country has been pursuing these goals since the end of the 20th 
century, it is already largely prepared for phenomena such as the COVID-19 pandemic.

Key words: COVID-19, Finland, energy security, strategic reserves, pandemic, epidemic


