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Mateusz W. Wylaź1, Dawid Pajor2, Maciej Zając3 

Szczepienia jednym z istotnych elementów zwalczania 

pandemii COVID-19 

1. Wprowadzenie  

Pomimo nieograniczonego dostępu krajów Unii Europejskiej na przełomie 2021 r. 

i 2022 r. do szczepionek przeciw COVID-19 występował w nich niski wskaźnik 

wyszczepialności społeczeństwa, co więcej, na podstawie badań epidemiologicznych 

i danych statystycznych można zauważyć dużą dysproporcję w wielu krajach w przyj-

mowaniu szczepionek. W styczniu 2022 r. Polska stanowiła 23 miejsce w Unii Euro-

pejskiej pod względem osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką (około 57% 

populacji), przy czym w krajach europejskich takich jak Portugalia (90,55%), Malta 

(86,18%) czy Hiszpania (85,16%) wyszczepialność była zdecydowanie większa, nato-

miast w Bułgarii wynosiła 27,61% całej populacji [1]. Dodatkowo wysoka wyszczepial-

ność została osiągnięta w Izraelu, również w tym kraju podjęto zintensyfikowane działa-

nia na rzecz promocji szczepień i zwiększania zaufania społecznego do szczepionek [2]. 

Istotne z punktu widzenia zwalczania epidemii jest określenie czynników społecznych 

wpływających na wyszczepialność.  

Celem pracy było przeanalizowanie przyczyn niedostatecznego korzystania ze zdo-

byczy nauk biomedycznych w kwestii szczepionek przeciw COVID-19. Ocenie zostały 

poddane modele informowania społeczeństwa o szczepionkach, kontrowersje przeja-

wiające się w dyskursie społecznym, kształtowanie polityki zdrowotnej państwa, 

podejmowanie czynności mających wpływ na zwiększanie zaufania społecznego 

i kampanie społeczne dotyczące szczepień. Analiza dotyczyła oceny podjętych działań 

na rzecz zwiększenia wyszczepialności, a także rozpoznania czynników, które zwiększały 

chęć przyjęcia szczepionki przez społeczeństwo. Problem badawczy dotyczy odpowie-

dzi na pytanie, czy na wyszczepialność społeczeństwa wpływa tylko wiedza i zdobycze 

medyczne, czy również czynniki społeczne i psychologiczne.  

2. Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne a profilaktyka i promocja 

szczepień 

Prof. Mirosław Wysocki, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii 

Nauk, na początku kwietnia 2021 r. wypowiedział następujące słowa: zdrowie publiczne 

powinno być w centrum uwagi decydentów i społeczeństwa. Powinno być głównym na-

rzędziem służącym do oceny dynamiki pandemii i jej ograniczenia [3]. Zadaniem zdro-

wia publicznego jest zapobieganie chorobom i poprawa zdrowia jednostek i populacji 

[4]. Do ochronnych funkcji zdrowia publicznego należy m.in. zapobieganie chorobom 

 
1 mateuszl.wylaz@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział Lekarski, 
Kierunek Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
2 dawid.pajor@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział Lekarski, 

Kierunek Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
3 maciej.r.zajac@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział Lekarski, 
Kierunek Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
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zakaźnym i zakażeniom w tym COVID-19 [5]. Rządy i społeczeństwa państw tworzą 

własną politykę zdrowotną, obejmującą konkretne strategie, których zadaniem jest zwal-

czanie chorób zakaźnych. Polityka zdrowotna jest realizowana w ramach trzech dzie-

dzin: profilaktyka, leczenie i rehabilitacja, przy czym należy nadmienić, że kluczową 

rolę w zwalczaniu chorób zakaźnych w polityce zdrowotnej odgrywają przede wszyst-

kim szczepienia [6]. Podczas pandemii COVID-19 państwa stosowały różne strategie 

polityki zdrowotnej dotyczące szczepień, ich skuteczność można ocenić na podstawie 

wyszczepialności społeczeństwa, która różniła się diametralnie w zależności od regionu.  

W przypadku szczepień ochronnych wykorzystywane są jednocześnie strategie „pro-

mocji zdrowia” i „profilaktyki chorób” [7]. Profilaktyka odbywa się przez działania 

mające na celu zapobieganie chorobom, natomiast promocja zdrowia dotyczy działań, 

które odpowiadają za wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu. Plany i działania 

dotyczące szczepień są regulowane w Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicz-

nego [8]. Regulacje te są warunkowane kilkoma traktatami, zgodnie z którymi polityka 

zdrowotna jest samodzielną polityką unijną. Dotyczą one m.in. monitorowania i zwal-

czania najpoważniejszych plag zdrowotnych, są za nie uważane choroby zwalczane 

przez szczepienia [9]. Działania Unii Europejskiej w zakresie szczepień są uzupełniane 

poprzez politykę krajową, na którą składają się: zwalczanie epidemii, wspieranie badań, 

zapobieganie chorobom i edukacja [10]. Różnicującym czynnikiem decydującym 

o wyszczepialności społeczeństwa w danych krajach jest edukacja społeczeństwa, gdyż 

wywiera ona wpływ na świadomość populacji w kontekście szczepień ochronnych, co 

przekłada się na decyzję o poddaniu się szczepieniu [11].  

3. Rola informacji w kształtowaniu postawy społecznej wobec szczepień 

przeciw COVID-19 

W czwartej fali pandemii COVID-19 pomimo pełnej dostępności nieodpłatnych 

szczepień w krajach Unii Europejskiej nie osiągnięto bezpiecznego poziomu odpor-

ności populacji [12]. Różnice w wyszczepialności w państwach Unii Europejskiej wyni-

kały z odmiennych postaw społeczeństwa wobec szczepionek przeciw COVID-19, a posta-

wy te były kształtowane przez czynniki społeczne, polityczne i kulturowe [12]. Jak zostało 

zauważone przez epidemiologów, istotny wpływ na te postawy miała polityka zdrowotna 

i związane z nią opracowane strategie [13]. Dodatkowo została opisana w badaniach 

kluczowa rola mediów, przekazujących informacje, które następnie kształtują postawy 

[13]. Na postawy i intencje wobec szczepień wpływają czynniki o charakterze psycho-

logicznym, takie jak zaufanie do szczepień i ochrony zdrowia, następnie ogólne postawy 

prozdrowotne, wartości indywidualne i bilans korzyści oraz czynniki zdrowotne np. ryzyko 

ciężkiego przebiegu zakażenia COVID-19 [14]. Wiedza na temat pandemii i szczepień 

jest kształtowana przez źródła formalne, takie jak lekarze, profesjonaliści i tradycyjne 

media oraz źródła nieformalne, np. znajomi i rodzina [12]. Badania wskazują, że na 

początku pandemii zdecydowanie większy odsetek populacji krajów Unii Europejskiej 

deklarował chęć zaszczepienia się, natomiast w kolejnych miesiącach liczba tych 

decyzji ciągle malała [12, s. 206]. Kolejne badania wskazują, że wraz z rosnącą dostęp-

nością szczepionek coraz więcej osób zmieniało deklaracje, decydując, że jednak nie 

chcą przyjąć szczepionki, a także przybierały na sile ruchy antyszczepionkowe [15]. 

Dodatkowo wykazano, że istotny wpływ na postrzeganie pandemii COVID-19 i decyzję 

o przyjęciu szczepionki miał lęk i towarzyszące mu poczucie niepewności i obawa 
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przed nieznaną przyszłością [16]. Kraje, które rozpoczęły kampanie szczepień po zare-

jestrowaniu pierwszych szczepionek, ale jeszcze przed dostarczeniem ich do kraju, 

osiągnęły ostatecznie wyższy odsetek osób zaszczepionych niż kraje, w których podobne 

kampanie rozpoczęto później [12].  

Podczas pandemii COVID-19 wzrosła konsumpcja mediów [17]. Miały one charakter 

dwukierunkowy, zarówno informacyjny oraz dezinformacyjny poprzez rozprzestrze-

nianie pogłosek i niesprawdzonych informacji [18]. Media w Polsce odegrały dużą rolę 

przekazywania informacji odnośnie do skuteczności i bezpieczeństwa szczepień, przy 

czym badania ankietowe wykazały, że należy jeszcze bardziej zintensyfikować nakład 

medialny na przekazywanie precyzyjnych i zrozumiałych treści o szczepieniach, gdyż 

były one niewystarczające [19]. Występowały również głosy krytykujące kampanię 

medialną w Polsce odnośnie do szczepień, ponad połowa respondentów jednego z badań 

wskazywały na chaos informacyjny w kwestii programu szczepień, a co trzeci Polak 

wskazywał na małą przejrzystość przekazywanych informacji [20]. Największym 

źródłem dezinformacji były media społecznościowe, chociaż pojawiała się ona również 

w mediach tradycyjnych, np. telewizji [21]. Strategie stosowane przez państwa mające 

na celu ograniczenie tychże dezinformacji również wpłynęły na odsetek osób zaszcze-

pionych w danej populacji [12]. 

4. Uwarunkowania i zróżnicowanie geograficzne szczepień w Polsce 

Do zadań zdrowia publicznego należy również śledzenie niepowodzeń zaplanowanego 

Narodowego Programu Szczepień i ocena przyczyn tychże niepowodzeń w zależności 

od regionu geograficznego [22]. Zauważono, że w Polsce wystąpiły większe dyspro-

porcje w wyszczepialności niż w innych krajach Unii Europejskiej [23, 24]. Najmniejsza 

wyszczepialność społeczeństwa przeciw COVID-19 była odnotowana w południowej 

części województwa podkarpackiego i małopolskiego, na pograniczu województwa mazo-

wieckiego i podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz podkarpackiego i święto-

krzyskiego [25]. Badania epidemiologiczne wyodrębniły predykatory polityczne, spo-

łeczne i demograficzne, które miały istotny wpływ na to zróżnicowane. Zasadniczymi 

czynnikami decydującymi o wyszczepialności przeciw COVID-19 były głównie bariery 

systemowe, takie jak odległość miejsca zamieszkania od punktu szczepień, gorszy dostęp 

do opieki medycznej, mała liczba kadry medycznej na danym terenie i brak współ-

pracy z lokalnymi liderami wpływającymi na opinię publiczną, następnie na wyszcze-

pialność wpływały preferencje polityczne, a dotyczyły one często powiatów zagrożonych 

wykluczeniem w sferze gospodarczej [25].  

Równocześnie ważna jest akceptacja szczepień przez mieszkańców wskazanych 

regionów, miały na nią wpływ m.in. media i organizatorzy szczepień [25]. Analizy pro-

wadzone przez badaczy z Instytutu Epidemiologii i Biostatystyki w Berlinie dowiodły, 

że lokalne władze, lokalne punkty szczepień, liderzy małych grup społecznych tacy  

jak proboszczowie czy sołtysi mają duży wpływ na akceptacje szczepionek przeciw 

COVID-19. Dlatego kluczowe jest również zwiększanie lokalnych kampanii społecznych 

w miejscach, które według badań epidemiologicznych wykazują zdecydowanie mniejszy 

odsetek osób zaszczepionych. 

Pod koniec 2020 r. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego przeprowadziło badanie ankietowe dotyczące postaw wobec szczepień 

przeciw COVID-19 wśród polskich respondentów. Wyniki pokazały, że dużą rolę 
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w kreowaniu postaw wobec szczepień odgrywały aspekty psychologiczne [26]. 

Według badań pozytywnymi korelatami były m.in. strach przed możliwością zarażenia 

się bądź zarażenia swoich bliskich, zachowania związane z dystansowaniem się, hi-

giena i postawa względem nauki, natomiast negatywnymi korelatami przede wszystkim 

teorie spiskowe wobec pandemii [26]. Intensyfikacja wskazanych predykatorów również 

wykazywała zróżnicowanie geograficzne [25].  

5. Kampanie szczepień 

Na wyszczepialność społeczeństwa wpływa zaufanie do szczepionek, które jest 

miernikiem wspólnych wartości, zbudowanych przez społeczeństwo, obejmującym 

zarówno całe państwo jak i jednostkę [27]. 

Autorzy Brian MacMahon, Thomas Pugh i Johannes Ipsen w wydanym w 1960 r. 

podręczniku „Metody epidemiologiczne” opisali różnice pomiędzy działaniami, które 

wnoszą prośbę do społeczeństw o zmianę zachowania na prozdrowotne, a działaniami, 

których celem jest dodanie czegoś obcego do środowiska życia, np. do powietrza, wody 

czy ciała [28]. Według wspomnianych epidemiologów drugie działanie jest zdecydo-

wanie trudniejsze do uchwalenia, a jeszcze trudniejsze do wdrożenia i zaakceptowania 

przez społeczeństwo, niezależnie od stanowiska nauki [28]. Z badań epidemiologów 

i socjologów wynika, że same standardy regulacyjne Europejskiej Agencji Leków (EMA, 

ang. European Medicines Agency) dotyczące bezpieczeństwa szczepionek nie są wy-

starczające dla samego ich wdrożenia, wymagane dodatkowo jest zastosowanie „negocjacji 

społecznych” wynikających ze specyficznych i skomplikowanych relacji łączących 

jednostkę, społeczeństwo i władze rządowe [29-30]. Działania te mogą przynieść pozy-

tywne efekty przy zastosowaniu działań polityki zdrowotnej, której celem jest zbudo-

wanie zaufania społecznego [30]. W przypadku szczepień przeciw COVID-19 budowanie 

zaufania dobywało się poprzez kampanie szczepień, ich skuteczność jest również mier-

nikiem wyszczepialności społeczeństwa [31]. Znaczenie kompleksowej pracy społecznej 

w kontekście polityki zdrowotnej zostało zauważone już w przypadku wprowadzania 

szczepionek przeciw Eboli, malarii i HPV [32-34]. 

6. Strategie państw w zwalczaniu COVID-19 i jakość kampanii 

wskaźnikami efektywności prowadzenia polityki zdrowotnej 

Śledzenie postępu szczepień było realizowane za pomocą baz szczepień, m.in. 

global database of COVID-19 vaccinations [35]. Na przykładzie wyszczepialności Izraela, 

Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy zostały przedstawione tezy świadczące o sku-

teczności strategii zwalczania pandemii dzięki zwiększonej chęci do przyjęcia szczepionki. 

Dla budowania zaufania społecznego i ograniczenia niechęci do przyjęcia szczepionki 

kluczowe jest komunikowanie badań o skuteczności szczepień [36-37]. W badaniach 

Krepsa w Stanach Zjednoczonych zostało dowiedzione, że postrzeganie skuteczności 

szczepionek było najsilniejszym predykatorem absorpcji szczepionki przeciw  

COVID-19 [38]. 

Wielu badaczy zwróciło uwagę na sukces Izraela w odsetku zaszczepionego społe-

czeństwa. Jednym z czynników, który na to wpłynął, był wysoki poziom zaufania pu-

blicznego [39]. Kolejnym aspektem były jasno zdeklarowane przed rząd izraelski 

priorytety w strategii szczepień oraz działania informacyjne skierowane do społeczeń-

stwa zawierające głównie przekazy, które w trakcie trwania kampanii szczepień były 
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niezmienne, dodaje się, że zmienność komunikatów odnośnie do szczepionek i ich sku-

teczności ograniczała przyjmowanie preparatu przez społeczeństwo [40]. Na sukces ten 

wpłynęło również bardzo szybkie rozpoczęcie kampanii zachęcającej do szczepień [40]. 

Zauważono również, że kraje, które osiągnęły jedną z większych wyszczepialności 

społeczeństwa, to kraje o wysokich dochodach tak jak Izrael, Wielka Brytania, Zjedno-

czone Emiraty Arabskie, Bahrajn czy Stany Zjednoczone [27]. Według analityków zwięk-

szone dochody mogły mieć istotny wpływ również na jakość prowadzonej kampanii 

szczepień. 

Kolejne badania epidemiologiczne, które udowodniły, że niechęć do szczepień może 

utrudnić skuteczność programów szczepień, a kampanie społeczne zwiększać wyszcze-

pialność, zostały przeanalizowane i wykazane na podstawie populacji Holandii [41]. 

Po rozpoczęciu kampanii szczepień przeciw COVID-19 odsetek osób deklarujących 

chęć zaszczepienia wzrósł z 48% (listopad 2020 r.) do 75% (styczeń 2021 r.) [41-43]. 

Wśród deklarowanych przez respondentów w listopadzie 2020 r. obaw wstrzymujących 

przed przyjęciem szczepionki wymieniano głównie krótko- i długoterminowe skutki 

uboczne i brak zaufania, natomiast na czynniki, które wpłynęły na zmianę zdania re-

spondentów, składają się m.in. poczucie obowiązku moralnego, zaufanie do nauki lub 

instytucji i poczucie, że szczepienia są kluczem do ponownego otwarcia społeczeństwa 

[44]. Wyeksponowanie tych składowych w kampanii szczepień przekłada się na zdecy-

dowane zwiększenie części populacji deklarującej chęć zaszczepienia się.  

Przykładem państwa o wysokiej wyszczepialności jest również Hiszpania, która 

stanowiła trzecie miejsce pod względem największego odsetka społeczeństwa zaszcze-

pionego przynajmniej jedną dawką na 12 lutego 2022 r. (87,68%), dlatego warto 

zwrócić uwagę na strategie polityki zdrowotnej i kampanie społeczne tego kraju [1]. 

W Hiszpanii prowadzono kilka kampanii w środkach masowego przekazu, dotyczyły 

one głównie przekazywania informacji o skuteczności i osobniczych korzyściach po 

zaszczepieniu się przeciw COVID-19 [45]. W jednej z kampanii, w której brały udział 

osoby negujące zasadność szczepień przeciw COVID-19, debatę społeczną prowadzili 

rzecznicy hiszpańskiej Agencji ds. Leków i Produktów Zdrowotnych, podczas której 

wyjaśniali bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek [46]. Prowadzono równocześnie 

kampanię o nazwie #yomevacunaseguro, brały w niej udział osoby starsze, młodzież 

i naukowcy, tłumacząc, dlaczego z ich perspektywy warto zaszczepić się przeciw 

COVID-19 [47]. W Hiszpanii istotne było również zwiększanie dostępności do szcze-

pionek, służyły temu m.in. „szczepionkobusy”, czyli zespół 18 mobilnych punktów 

szczepień w publicznych i prywatnych instytucjach szkolnictwa wyższego [48]. 

Kolejnym krajem z dużą wyszczepialnością była Malta, w marcu 2022 r. kraj ten 

stanowił drugie miejsce pod względem procentowego udziału w społeczeństwie osób 

zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki [1]. Malta to kraj z populacją 

około pół miliona osób, który posiada tylko jeden duży szpital regionalny [49]. Na 

Malcie przed podjęciem szczepień były jasno określone priorytety przysługiwania 

danej grupie szczepionki, które nie uległy później zmianie [49]. Pierwszeństwo przy-

sługiwało personelowi zajmującemu się pacjentami z zakażeniem COVID-19 i osobom 

najbardziej narażonym na zakażenie, natomiast reszta pracowników ochrony zdrowia, 

nauczyciele, osoby starsze i grupy wymagające opieki medycznej została zaszczepiona 

w kolejnych dniach. Wszyscy w momencie dostępności szczepionki dla swojej grupy 
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byli informowani za pomocą wiadomości SMS i bezpośrednimi połączeniami telefo-

nicznymi [49].  

Zarówno na Malcie, w Hiszpani, jak i w Portugalii, która stanowiła pierwsze miejsce 

pod względem wyszczepialności przynajmniej pierwszą dawką, prowadzono bardzo 

rozbudowaną kampanię społeczną zachęcającą do szczepień [2, 47, 49]. 

Badania wykazały, że najbardziej niechętne do szczepień były osoby młode i zdrowe, 

jednym ze sztandarowych przykładów wykorzystujących tę wiedzę był również Izrael 

[50]. Izraelskie Ministerstwo zdrowia praktykowało w tym kierunku kreatywne metody, 

takie jak otwarcie punktów szczepień w nocy, ustawianie punktów szczepień w rezer-

watach przyrody, likwidacja potrzeby wcześniejszej rejestracji i oferowanie zachęt 

w postaci zniżek na posiłki [50].  

W krajach europejskich obecni są również mieszkańcy, którzy nie ufają szcze-

pionkom przeciw COVID-19. Dodatkowo badania przedstawione w pracy „Comparison 

and Assessment of Factors Affecting the COVID-19 Vaccination in European Countries”, 

udowadniają, że w krajach o niskim odsetku wyszczepialności opinia publiczna ma zde-

cydowanie większe znaczenie dla wskaźnika zaszczepienia niż rządowa administracja 

szczepionkowa [51]. Analiza, której były poddane 22 kraje Europy wyszczególnia, że 

kluczowym czynnikiem są obawy dotyczące szczepień. Występują one częściej 

w krajach z brakiem kampanii społecznych albo z niedostatecznie prowadzoną kampanią 

zachęcającą do szczepień przeciw COVID-19 [51]. Przedstawiona zależność dotyczy 

m.in. krajów takich jak Bułgaria oraz Rumunia [1, 15]. 

7. Wnioski  

Sposoby prowadzenia polityki zdrowotnej i akcje medialne przekładają się na dys-

proporcje w procentowym udziale osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w popu-

lacjach danych narodowości. Nauki biomedyczne bez skutecznej współpracy z organi-

zacjami rządowymi, pozarządowymi i mediami nie są w stanie osiągnąć korzyści 

społecznych ze zdobytej wcześniej wiedzy. W przypadku szczepień konieczne było 

wprowadzenie kampanii społecznych zachęcających do przyjęcia szczepionki poprzez 

zwiększanie świadomości co do zasadności jej podania i zwiększenie wiedzy społe-

czeństwa na temat tej konkretnej szczepionki i na temat szczepień. W polityce zdro-

wotnej kluczowe jest zaufanie społeczne. Ma na nie wpływ wiele czynników, ale jednym 

z kluczowych jest przekazywanie stałych komunikatów i brak labilności w podjętych 

strategiach oraz przekazywanie jedynie informacji popartych wynikami uzyskanymi 

z badań naukowych. 
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Szczepienia jednym z istotnych elementów zwalczania pandemii COVID-19 

Streszczenie 

W styczniu 2022 r. Polska znajdowała się na 23 miejscu w Unii Europejskiej pod względem osób zaszczepio-

nych przynajmniej jedną dawką (około 57% populacji), przy czym w krajach europejskich takich jak 
Portugalia (90,55%), Malta (86,18%) czy Hiszpania (85,16%) wyszczepialność była zdecydowanie większa, 

natomiast w Bułgarii stanowiła zaledwie 27,61%. W krajach spoza Unii Europejskiej wysoki wskaźnik 

wyszczepialności prezentowały również Izrael oraz Chiny. Wymienione kraje Unii Europejskiej we 

wspomnianym okresie miały nieograniczony dostęp do szczepionek przeciw COVID-19, natomiast zauwa-
żalna jest wysoka dysproporcja, która przekłada się na stan zdrowotności społeczeństwa. 

Celem pracy było przeanalizowanie przyczyn niedostatecznego korzystania ze zdobyczy nauk biomedycz-

nych w kwestii szczepionek przeciw COVID-19. Ocenie zostały poddane modele informowania społe-

czeństwa o szczepionkach przeciw COVID-19, kontrowersje przejawiające się w dyskursie społecznym, kształ-
towanie polityki zdrowotnej państwa, podejmowanie czynności mających wpływ na zwiększanie zaufania 

społecznego i kampanie społeczne dotyczące szczepień. Analiza dotyczyła oceny podjętych działań na 

rzecz zwiększenia wyszczepialności, a także rozpoznania czynników, które zwiększały chęć przyjęcia szcze-

pionki przez społeczeństwo. Problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy na wyszczepialność 
społeczeństwa wpływa tylko wiedza i zdobycze medyczne, czy również czynniki społeczne i psychologiczne.  

Pandemia COVID-19 unaoczniła wysoki stan wiedzy biomedycznej oraz możliwości pozyskiwania jej 

w szybkim tempie poprzez ośrodki badawcze. Natomiast wiedza bez skutecznego zastosowania jej jest 

bezużyteczna. Niewątpliwie dysproporcje te wynikają z nieprawidłowego kształtowania opinii publicznej, 
a także problemów w zrozumieniu przez społeczeństwo powszechnie dostępnej wiedzy medycznej. Ba-

dania dowodzą, że sposoby prowadzenia polityki zdrowotnej i akcji medialnych przekładają się na dyspro-

porcje w procentowym udziale osób zaszczepionych w populacjach danych narodowości. Jest to również 

dowód na to, że nauki biomedyczne bez skutecznej współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządo-
wymi i mediami nie są w stanie osiągnąć korzyści społecznych ze zdobytej wcześniej wiedzy. 

Słowa kluczowe: COVID-19, szczepienia, polityka zdrowotna 

Vaccination is one of the important elements of combating the COVID-19 

pandemic 

Abstract 

In January 2022, Poland was 23rd in the European Union in terms of people vaccinated with at least one 

dose (about 57% of the population), while in European countries such as Portugal (90.55%), Malta 

(86.18%) and Spain (85.16%) vaccination coverage was much higher, however in Bulgaria it was only 
27.61%. In countries outside the European Union, Israel and China also had high vaccination coverage. 

The above-mentioned European Union countries had unlimited access to COVID-19 vaccines in the 

period, while a significant disproportion is noticeable, which translates into the state of health of the society.  

The aim of the study was to analyze the causes of insufficient use of the achievements of biomedical 
science in the field of vaccines against COVID-19. The models of informing the public about COVID-19 

vaccines, controversies manifested in the social discourse, shaping the health policy of the state, taking 
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actions to increase social trust and social campaigns regarding vaccination were assessed. The analysis 

concerned the assessment of measures taken to increase vaccination coverage, as well as the identification 

of factors that increased the willingness to accept the vaccine by the public. The research problem concerns 

the answer to the question whether the vaccination status of society is influenced only by medical 
knowledge and achievements, or also by social and psychological factors. 

The COVID-19 pandemic revealed the high level of biomedical knowledge. On the other hand, knowledge 

without its effective application is useless, which is also indicated by the statistics on the morbidity and 

mortality from COVID-19 and the low vaccination coverage of the population. Undoubtedly, these 
disproportions result from the improper formation of public opinion, as well as problems in understanding 

the publicly available medical knowledge by the society. Research shows that the methods of conducting 

health policy and media campaigns translate into disproportions in the percentage of vaccinated people in 

the populations of a given nationality. It is also proof that the biomedical sciences, without effective 
cooperation with governmental organizations, non-governmental organizations and the media, are not able 

to achieve social benefits from the previously acquired knowledge. 

Keywords: COVID-19, vaccinations, health policy 
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Justyna Trzcionkowska1 

Przemoc w pandemii czy pandemia przemocy? – 

Sytuacja pandemiczna COVID-19  

a prawne uwarunkowania przemocy ze względu na płeć 

na przykładzie rozwiązań legislacyjnych  

wybranych państw 

1. Wprowadzenie 

Zaktualizowany wskaźnik równości płci 2017 przygotowany przez Europejski 

Instytut Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) po raz pierwszy uwzględnił dodatkowy 

obszar – przemoc wobec kobiet [1]. Przemoc ze względu na płeć stanowi poważne 

naruszenie praw człowieka, którego nie należy lekceważyć. Celem niniejszej pracy jest 

analiza problematyki przemocy ze względu na płeć w odniesieniu do definicji i rozwią-

zań legislacyjnych Polski i Hiszpanii. Uwzględnione zostaną statystyki wskazujące na 

wzrost przemocy od rozpoczęcia pandemii koronawirusa w 2019 roku. Przedstawione 

zostaną również sylwetki osób stosujących i doświadczających przemocy. Na koniec 

przeanalizowano działania profilaktyczne, jakie były podejmowane w ostatnich latach 

oraz niekonwencjonalne sposoby pomocy ofiarom przemocy w trakcie lockdownów. 

2. Definicje 

W celu osiągnięcia równości pomiędzy mężczyznami i kobietami od 1975 roku 

Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała cztery światowe konferencje, miały 

one być krokiem ku wyeliminowaniu wszelkich form dyskryminacji kobiet. Pierwsza 

odbyła się w Meksyku (1975 r.), a kolejne w Kopenhadze (1980 r.), Nairobi (1985 r.) 

i Pekinie (1995 r.). Szczególny charakter należy przypisać konferencji pekińskiej, która 

miała bezprecedensowy wpływ zarówno na podniesienie świadomości społeczeństwa, 

jak i skupienie uwagi mediów na problemie nierówności między płciami.  

Na konferencji w Pekinie po raz pierwszy poruszono problematykę przemocy 

wobec kobiet, której doświadczają tylko dlatego, że są kobietami, jednocześnie dając 

impuls do ugruntowania się pojęć „przemocy ze względu na płeć”, „dyskryminacji ze 

względu na płeć” czy „przemocy uwarunkowanej płcią” [2]. Termin „przemoc wobec 

kobiet” oznacza każdy akt przemocy, zarówno publiczny jak i prywatny, łącznie 

z groźbą jej użycia, wymuszeniem i samowolnym pozbawieniem wolności, który ma za 

podłoże kulturową tożsamość płci (ang. gender-based), i prowadzi lub może prowadzić 

do fizycznego, seksualnego lub psychicznego urazu względnie cierpienia kobiety. 

W paragrafie 118 podkreślono, że przemoc wobec kobiet jest przejawem historycznej 

nierówności sił w stosunkach pomiędzy kobietami a mężczyznami, która doprowadziła 

do zdominowania i dyskryminowania kobiet przez mężczyzn [2]. Zaakcentowano również 

fakt, że kobiety mogą być szczególnie narażone na przemoc. Jednocześnie podkreślono 

konieczność podjęcia przez rządy państw niezbędnych kroków, by wyeliminować 

 
1 justyna.trzcionkowska@o365.us.edu.pl, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
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przemoc wobec kobiet [2]. W efekcie wiele państw musiało zreformować swoje systemy 

prawne, by wypełnić postanowienia określone w Deklaracji Pekińskiej.  

Dla przykładu w prawie hiszpańskim wprowadzono kompleksową ustawę organiczną 

LO 1/2004 [3], łączącą w sobie różne środki, nie tylko karne czy prawne, ale również 

społeczne i edukacyjne, mające na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć. Wska-

zano, że przemoc ze względu na płeć (hiszp. violencia de género) jest to przemoc 

skierowana przeciwko kobietom za sam fakt bycia kobietami, ponieważ napastnicy 

uważają je za pozbawione minimalnych praw do wolności, szacunku i zdolności do 

podejmowania decyzji. W 2021 roku do artykułu 1 dodano podpunkt 4: przemoc ze 

względu na płeć (…) obejmuje również przemoc, która w celu wyrządzenia krzywdy lub 

szkody kobietom jest stosowana wobec członków ich rodzin lub małoletnich bliskich 

krewnych przez osoby wskazane w punkcie pierwszym2. W punkcie pierwszym wskazano, 

że chodzi o osoby, które są lub były małżonkami lub przez osoby, które są lub były 

związane z nimi podobnymi stosunkami uczuciowymi, nawet jeżeli nie mieszkają razem3. 

Hiszpański Kodeks Karny [5] (hiszp. Código Penal) zaostrza kary za przestępstwa, 

których ofiarami padają przede wszystkim kobiety, szczególnie w czterech artykułach:  

• art. 153.1 CP. Przestępstwo sporadycznego maltretowania. – Zaostrzenie kary za 

przestępstwo okazjonalnej przemocy w rodzinie z art. 153 § 2 CP następuje 

w sytuacji, gdy sprawcą jest lub był małżonek albo kobieta, którą łączy lub łączył 

z nim analogiczny stosunek uczuciowy, nawet bez konkubinatu; 

• art. 148.4 CP. Zaostrzenie kary za przestępstwo uszkodzenia ciała, gdy ofiarą jest lub 

była żona lub kobieta, którą łączy lub łączył ze sprawcą analogiczny stosunek 

uczuciowy, nawet bez konkubinatu; 

• art. 171.4 CP. Przestępstwo mniejszej wagi polegające na groźbach, gdy ofiarą jest 

lub była żona lub kobieta, którą łączy lub łączył ze sprawcą analogiczny stosunek 

uczuciowy, nawet bez konkubinatu; 

• art. 172.2 CP Zaostrzenie kary w przypadku przestępstwa mniejszej wagi polegają-

cego na zmuszaniu do określonego zachowania, gdy ofiarą jest lub była żona lub 

kobieta, którą łączy lub łączył ze sprawcą analogiczny stosunek uczuciowy, nawet 

bez konkubinatu. 

W 2015 r. wprowadzono ogólną okoliczność obciążającą, związaną z płcią, która może 

zaostrzyć każde zachowanie karane w kodeksie karnym, jeśli czyn jest oparty na płci [6]. 

Ofiarami przemocy ze względu na płeć ang. Gender-based violence (GBV) mogą 

być osoby w różnym wieku, pochodzeniu etnicznym czy poziomie wykształcenia. 

Pośród hiszpańskojęzycznych badaczy zagadnienia wyraźnie podkreśla się, że pojęcie 

przemocy ze względu na płeć (hiszp.. violencia de género) jest szersze od hiszp. vio-

lencia contra las mujeres – przemocy wobec kobiet, ponieważ obejmuje ono również 

mężczyzn, którzy padają ofiarami przemocy, za sam fakt bycia mężczyzną. Ofiarami 

przemocy ze względu na płeć padają też osoby LGBTIQ+ [7]. 

W art. 3 Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i prze-

mocy domowej (tzw. Konwencji Stambulskiej) opracowano zbiór definicji, dotyczą-

cych omawianego zagadnienia. Wskazano tam, że przemoc wobec kobiet ze względu 
 

2 Wszystkie tłumaczenia zawarte w publikacji pochodzą od autorki, chyba, że wskazano inaczej. 
3 Warto również wspomnieć o uchwalonej w 2021 roku tzw. „Ley Rhodes” czyli Ustawie organicznej 8/2021 

z dnia 4 czerwca w sprawie kompleksowej ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą [4], pozostaje to jednak 
poza zakresem rozważanej tematyki. 
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na płeć oznacza przemoc skierowaną przeciwko kobiecie ze względu na jej płeć lub 

taką przemoc, która w szczególności dotyka kobiety [8]. Do najistotniejszych zobo-

wiązań państw, które podpisały konwencję należą: 

• wprowadzenie do krajowych porządków prawnych definicji przemocy seksualnej, 

tak by opierała się na braku zgody osoby pokrzywdzonej; 

• zagwarantowaniu, że prawo będzie ścigać przestępców seksualnych również w sy-

tuacji, gdy ofiarami nie są obce kobiety, ale także ich żony, partnerki – obecne i byłe; 

• tworzenie i aktualizowanie danych statystycznych dotyczących przemocy (w tym 

przemocy seksualnej)4. 

W polskim ustawodawstwie brakuje definicji przestępstw ze względu na płeć. Na 

konieczność zastosowania perspektywy płci w polskim porządku prawnym wskazuje 

Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego 

Traktowania z 02.11.2021 r. RPO uznał za konieczne, żeby instytucje państwowe wypeł-

niały swe zobowiązania w przedmiocie przeciwdziałania przemocy domowej i ofero-

wały (…) kompleksową pomoc, uwzględniając, że w przypadku kobiet ta i inne formy 

przemocy ze względu na płeć są wyrazem nierówności płci [10]. 

We wrześniu 2021 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali Komisję 

Europejską do uznania przemocy ze względu na płeć za przestępstwo w świetle prawa 

unijnego. Rezolucję przyjęto, trwają prace nad wdrożeniem przepisu w życie [11]. 

Jednocześnie podkreśla się potrzebę opracowania wspólnego protokołu państw UE 

w sprawie przemocy ze względu na płeć. 

3. Wzrost przemocy w pandemii COVID-19 

WHO szacuje, że w skali globalnej 1 na 3 kobiety doświadczyła w swoim 

życiu przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony bliskiego partnera lub innego 

sprawcy. Większość spośród tych przypadków to przemoc ze strony partnerów [12]. 

Krótko po ogłoszeniu pierwszych lockdownów media na całym świecie alarmowały 

o negatywnych konsekwencjach, jakie spowodowało ich wprowadzenie [13, 14], po-

twierdziły je późniejsze statystyki. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w 13 krajach 

(Albania, Bangladesz, Kamerun, Kolumbia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Jordania, 

Kenia, Kirgistan, Maroko, Nigeria, Paragwaj, Tajlandia, Ukraina) ONZ opublikowała 

raport „Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19” 

[15]. Wskazano tam, że prawie 1 na 2 kobiety zgłosiła, że ona lub kobieta, którą zna, 

doświadczyła jakiejś formy przemocy od czasu rozpoczęcia pandemii COVID-19. 

Kobiety, które to zgłosiły były 1,3 razy bardziej narażone na zwiększony stres psy-

chiczny i emocjonalny niż kobiety, które tego nie zrobiły. Wyniki ujawniły również, że 

1 na 4 kobiety czuje się mniej bezpiecznie w domu, natomiast istniejące dotychczas 

konflikty w gospodarstwach domowych nasiliły się od czasu wybuchu pandemii. 

Kiedy zapytano kobiety, dlaczego czują się w domu niebezpiecznie, jako jeden 

z powodów podały przemoc fizyczną (21%). Analizując dane raportu można stwierdzić, 

że wskutek pandemii nastąpiła eskalacja przemocy wobec kobiet.  

 
4 Eurostat wskazuje na zagadnienia, które zostały pominięte w Konwencji Stambulskiej (lub zostały wspo-

mniane częściowo), a mogą wiązać się z przemocą ze względu na płeć m.in.: przemoc psychologiczna, okalecza-

nie żeńskich narządów płciowych, przymusowa aborcja, przymusowa sterylizacja i tak zwane przestępstwa 
honorowe [9]. 
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W 2007 roku uruchomiono w Hiszpanii ogólnokrajowy numer telefoniczny, pod 

który mogą zgłosić się osoby potrzebujące informacji, porad prawnych i natychmiastowej 

opieki psychologicznej świadczonej przez wyspecjalizowany personel zajmujący się 

wszelkimi formami przemocy ze względu na płeć [16-18]. Z przytoczonych przez 

Delegację Rządu ds. przemocy ze względu na płeć (hiszp. Delegación del Gobierno 

contra la Violencia de Género) w biuletynie statystycznym danych wynika, że liczba 

połączeń z infolinią dla ofiar od początku pandemii znacząco wzrosła [19]. W trakcie 

2019 roku obsłużono 68 714 połączeń [20] natomiast w roku 2020 było to już 79 201 

połączeń. [21] Analizując poszczególne miesiące, w kwietniu 2020 r. można odnotować 

nawet 60% wzrost w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku [22-24]. 

W tym miejscu można domniemać, że istotny wpływ na przytoczone dane w kwietniu 

2020 roku mogło mieć pierwsze i drugie przedłużenie stanu alarmowego, który obo-

wiązywał w Hiszpanii od 14 marca 2020 roku [25]. 

W roku 2021 funkcjonariusze policji wypełnili 64 250 formularzy Niebieska Karta, 

w roku 2020 – 72 601, natomiast w 2019 roku było to 74 313 formularzy [26]. Może to 

prowadzić do mylnego wrażenia o spadku zachowań przemocowych w Polsce. Według 

statystyk opublikowanych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

Polki w porównaniu z innymi kobietami w UE, zgłaszają mniej przypadków przemocy 

domowej, z drugiej strony problem ten dotyczy nie tylko przemocy domowej, ale prze-

stępstw ze względu na płeć w ogóle [27]. Międzynarodowa organizacja pozarządowa – 

Amnesty International, wskazuje, że z powodu braku wiary w system sądownictwa, 

kobiety dotknięte przemocą, nie zgłaszają przestępstw. Jest to spowodowane między 

innymi obawą, że nikt im nie uwierzy [28]5. 

4. Osoba doświadczająca przemocy 

Zarówno charakterystyka jak i analiza zachowań przemocowych jest zjawiskiem 

wielopłaszczyznowym, złożonym. Przemoc można scharakteryzować jako proces cyk-

liczny, który nie pojawia się znienacka, ma tendencję do powtarzania się i jeśli nie 

zatrzyma się go, to będzie przybierał na sile. Będzie przejawiał się w różnorakich for-

mach, przeciwstawiając wymiar dominacji – uległości [30]. Jeśli chodzi o nazewnictwo 

stron pomiędzy którymi dochodzi do przemocy, należy wskazać, że obecnie odchodzi 

się od pojęć mogących je stygmatyzować – w aspekcie obiektywnym i subiektywnym. 

Stąd też podkreśla się, by określenia „sprawca przemocy” czy „ofiara przemocy”, 

zostały zastąpione pojęciami: „osoba stosująca przemoc” oraz „osoba doświadczająca 

przemocy” [31].  
Patriarchalna struktura społeczeństwa, podtrzymującego utrwalone wzorce kulturowe, 

może łączyć się z faktem, że akty agresji dotyczą kobiet jako jednostek najczęściej 
słabszych fizycznie. Przemoc może jednak występować w innych układach wiktymo-
logicznych. Należy wspomnieć o badaniach nad przemocą w związkach homoseksu-
alnych, które prowadzone są na świecie, a także pracach poświęconych przemocy 
kobiet wobec mężczyzn. Wymienione zjawiska rzadko zgłaszane są organom ścigania, 
nie wiadomo więc, jaka dokładnie jest skala każdego z tych zjawisk [32]. Wskazuje się, 
że stworzenie profilu osoby będącej ofiarą lub sprawcą przemocy, jest problematyczne. 

 
5 Prowadzi to do tego, że w 2019 roku wszczęto 2 527 dochodzeń w sprawie gwałtów, w 2020 było to 2 181 

[29], natomiast organizacje pozarządowe szacują, że liczba zgłaszanych gwałtów nie odzwierciedla skali rze-
czywistej. 
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Niezależnie od miejsca zamieszkania czy poziomu wykształcenia osoba może okazać 
się zarówno ofiarą, jak i oprawcą [33]. 

Amerykańska psycholog Lenore E. Walker w 1979 roku opublikowała „The Battered 
Woman”, w pracy tej wyodrębniła trzy fazy potwierdzające, że zachowania sprawcy 
przemocy są powtarzalne. Opisała cykliczność mechanizmu funkcjonowania w trauma-
tycznej relacji w postaci cyklu przemocy, na który składają się: narastanie napięcia, 
wybuch agresji i uspokojenia, ostatnia faza nazywana jest również fazą miesiąca mio-
dowego [32]. Osoby doświadczające przemocy odczuwają bezsilność wobec zaistniałej 
sytuacji. Jednym ze zjawisk psychologicznych występujących u ofiary jest rozpo-
wszechniony przez Martina Seligmana w latach 70. XX w. syndrom wyuczonej bez-
radności [34]. Polega on na tym, że ofiara dąży do poprawy relacji z oprawcą, 
całkowicie dostosowując się do wymagań partnera, biorąc na siebie liczne obowiązki, 
w pewnym momencie nie jest w stanie im sprostać, co utwierdza ją w przekonaniu 
o własnej nieporadności. U osób doświadczających przemocy syndrom rozwija się na 
bazie doświadczeń z dzieciństwa oraz związków w życiu dorosłym [35]. U osób wobec 
których stosowana jest przemoc, gesty, słowa, spojrzenia czy charakterystyczne zacho-
wania oprawcy mogą wywołać paraliżujący lęk, który w konsekwencji może doprowa-
dzić do zaburzeń psychicznych, takich jak zespołu stresu pourazowego (PTSD) [36].  

Należy również zwrócić uwagę, że osoby doświadczające przemocy ze względu na 
płeć mogą być stopniowo izolowane przez sprawców od innych osób. Ograniczenie 
czy całkowite zakazanie kontaktów ma być narzędziem, które pozwoli uniknąć ujaw-
niania tego, co robią sprawy, zwiększając stopień zależności ofiar, odciąć je od innych 
źródeł informacji czy ewentualnej pomocy [37]. Izolacja jest również jedną z naj-
częściej używanych metod w tzw. zjawisku prania mózgu. Ma ono prowadzić do  
utraty poczucia własnej wartości, tak by ofiara stała się bezbronnym narzędziem 
w rękach agresora. Degradując obraz samej siebie, ofiara zostaje wyzuta z jakichkolwiek 
własnych przekonań i pozostawiona bez prawa do swoich myśli, uczuć, a tym bardziej 
działań [35]. Przyjęcie nowej rzeczywistości, wykreowanej przez oprawcę, w sposób 
przejrzysty pokazuje, jak drastyczne zmiany dokonały się w percepcji otoczenia, 
sytuacji i autopostrzegania przez ofiarę. Sprawca stara się utwierdzać maltretowaną 
kobietę w przekonaniu, że znajduje się w sytuacji bez wyjścia [38].  

Silna więź, która łączy osobę krzywdzoną z oprawcą może wydawać się para-
doksalna. D. Graham i E.I. Rawlings [39] by wyjaśnić powyższy związek opisały 
koncepcję tzw. syndromu sztokholmskiego, polegającego na swoistym utożsamieniu 
się ze sprawcą i bronieniem go. Czynnikami ryzyka są m.in. realne zagrożenie życia 
ofiary, całkowite pozbawienie ofiary kontaktu ze światem zewnętrznym czy całkowita 
zależność od sprawcy [35].  

Niska samoocena, bierne mechanizmy radzenia sobie, wysoka zależność od part-
nerów, niepokój i depresja, izolacja społeczna, zinternalizowane poczucie winy, pod-
porządkowanie się, ambiwalentne poczucie lojalności, zniekształcone atrybucje, nad-
używanie alkoholu i narkotyków, choroby związane ze stresem [40], mogą być pew-
nymi charakterystykami osób doświadczających przemocy. Czynnikiem powstrzymu-
jącym osoby przed opuszczeniem toksycznego partnera jest też często zależność finan-
sowa. We Włoszech przeprowadza się wiele badań dotyczących ubóstwa i wykluczenia 
społecznego jako czynników prowadzących do wystąpienia przemocy ze względu na 
płeć. Prawie w ogóle nie bada się natomiast przemocy ze względu na płeć jako przy-
czyny ubóstwa [41]. 
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5. Osoba stosująca przemoc  

Zgodnie z nieobowiązującymi już historycznymi koncepcjami m.in. Cesare Lom-

broso, deformacja fizyczna determinowała to, że ktoś schodził na ścieżkę przestępstwa. 

Osoby o zdeformowanej fizjonomii były przedstawiane jako agresywne. Mogło być to 

spowodowane powszechną fantazją, że to, co gwałtowne i szkodliwe, będzie rozpo-

znawalne również dzięki aspektom fizycznym [42]. Obecnie korelacja między wyglą-

dem fizycznym a temperamentem nie jest przyjmowana jako czynnik mogący wpływać 

na zachowania agresywne. Badacze podkreślają, że nie ma jednego wzorca psycholo-

gicznego sprawcy, stąd też D. Rode wyróżnia cztery jego typy: reaktywnie agresywni, 

o niskich kompetencjach zaradczych, psychopatyczno-odwetowi i z dużym potencjałem 

przystosowawczym [43]. 

Utrudnianie współpracy w przeprowadzaniu badań mogło przyczynić się do faktu, 

że w piśmiennictwie polskim znajduje się niewiele informacji na temat osób dokonu-

jących aktów agresji w rodzinie, wielu autorów zwraca uwagę na trudności w dotarciu 

do sprawców przemocy [44]. 

Statystycznie typowym napastnikiem jest mężczyzna, mający wykształcenie pod-

stawowe, który nie pracuje zawodowo, nadużywając alkoholu [45]. W badaniach 

aktowych opublikowanych w marcu 2022 roku przez Fundację Court Watch Polska 

przeanalizowano sprawy karne znęcania się z art. 207 kk [46]. Wyniki przeprowadzo-

nego badania wskazują, że 96% oskarżonych to mężczyźni, a 94% pokrzywdzonych 

do kobiety. W aktach sprawy znajduje się mniej informacji o osobach pokrzywdzo-

nych niż oskarżonych. Jest to konsekwencją tego, że przestępstwo jest w Polsce jest 

postrzegane przez społeczeństwo w kategorii zła publicznego, wpływ na jego postrze-

ganie mają najprawdopodobniej stereotypy dotyczące kobiet [47]. 

Już w badaniach przeprowadzonych ponad 30 lat temu podkreślano wyraźny zwią-

zek alkoholu z występowaniem przemocy. Wskazano, że alkohol sprzyja wyzwalaniu 

zachowań przestępczych, redukując zahamowania [48]. Dwukierunkowy związek 

między alkoholem i przemocą sprawia, że nie tylko agresorzy, ale również i ofiary 

w związku z otaczającą je sytuacją mogą spożywać nadmierne ilości trunków wysoko-

procentowych [49].  

Nie można zignorować wpływu warunków i atmosfery domu rodzinnego, na póź-

niejsze funkcjonowanie w życiu dorosłym. Niekorzystne doświadczenia z okresu dzie-

ciństwa, agresja pomiędzy rodzicami, agresja rodziców wobec dzieci, będą utrwalały 

sposób funkcjonowania „potencjalnego sprawcy” w dorosłym życiu, a gdy będzie 

funkcjonował we własnej rodzinie, z braku wykształcenia alternatywnej formy rozwią-

zywania konfliktów, mechanizm będzie przenoszony na kolejne pokolenia [50]. Stąd 

też w większości przypadków, sprawca przekonany będzie o słuszności swojej postawy, 

ponieważ sam w dzieciństwie doświadczał przemocy, z rąk swoich rodziców czy opie-

kunów, modelując określone zachowania, które nabył w procesie uczenia się . Sprawca 

nie zaspokoił własnych potrzeb, w życiu czuje się nieszczęśliwy, umiejętność manipu-

lowania otoczeniem, w sposób paradoksalny sprawia, że w niepewnych sytuacjach sam 

traci poczucie bezpieczeństwa. Często bowiem wysoki poziom agresji może skrywać 

lęk. Sprawca obwiniając za swoją frustrację osoby słabsze od siebie, stara się domino-

wać nad bliskimi w relacjach opartych na przymusie [30].  

Autorzy podkreślają jednak, że osoba nie musi bezpośrednio doświadczać przemocy, 

by miało to poważny wpływ na jej rozwój i kształtowanie postaw wobec innych. Wy-
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starczy samo obserwowanie przemocy, bycie świadkiem różnych jej przejawów 

w bliskim otoczeniu. Dorastanie w takiej atmosferze będzie wpływało na zdrowie psy-

chiczne człowieka, sprzyjając kształtowaniu się wielu nieprawidłowych cech osobo-

wości [51]. Pośród zaburzeń, które łączy się z doświadczeniami przemocy w dzieciństwie, 

wymienia się zaburzenia typu borderline i osobowość wieloraką [34].  

W literaturze stosunkowo dużo uwagi poświęca się osobowościowym cechom 

sprawców zachowań agresywnych. Emocjonalna niedojrzałość, impulsywność, niski 

poziom wartości, słabe poczucie bezpieczeństwa, brak empatii, sztywność osobowości, 

nieumiejętność pójścia na kompromis to tylko niektóre z cech przypisywanych tymże 

sprawcom [51]. Złe warunki materialne, obniżona sprawność intelektualna i zaburzenia 

emocjonalne są czynnikami, mogącymi się składać na predysponowanie do zachowań 

agresywnych w rodzinach [52].  

6. Profilaktyka zachowań przemocowych 

Kampanie społeczne pełnią istotną rolę w zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Mają 

na celu nie tylko przybliżenie samego problemu, informowanie o jego występowaniu, 

ale, co szczególnie ważne, mają również skłonić odbiorcę do refleksji, wpłynąć na jego 

postawę i zachowanie. Warto w tym miejscu przytoczyć ogólnopolską kampanię, 

zainicjowaną przez Centrum Praw Kobiet – „STOP kobietobójstwu!”. Stworzono 

poruszający spot mający unaocznić problem przemocy wobec kobiet, która często 

łączy się ze skutkami śmiertelnymi. Centrum Praw Kobiet szacuje, że w Polsce nawet 

500 kobiet rocznie ginie w związku z przemocą domową. W kampanię zaangażo-

wanych zostało wiele znanych aktorek i aktorów m.in. Wiktoria Gorodeckaja, Maria 

Maj, Krzysztof Zarzecki oraz Andrzej Chyra. Innymi kampaniami skierowanymi 

w stronę polskiego społeczeństwa, związanymi z przemocą nie tylko wobec kobiet, ale 

i wobec dzieci, są:  

• „PrzeMoc wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” – kampania firmy Avon i fundacji 

Feminoteka; 

• „Pandemia przemocy” – Kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę; 

• Kampania Fundacji Feminoteka w obronie Konwencji stambulskiej; 

• One Billion Rising/Nazywam Się Miliard6; 

• Kampania 19 dni przeciw przemocy – kampania Women’s World Summit 

Foundation; 

• Powstrzymać Przemoc Domową – kampania „Niebieskiej Linii” oraz Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

• Kampania „Biała wstążka”. 

Wprowadzone w trakcie pandemii koronawirusa obostrzenia, sprawiły, że ofiarom 
trudniej było zwrócić się o pomoc, stąd też zaczęły pojawiać się niekonwencjonalne 
inicjatywy mające ułatwić uzyskanie potrzebnej pomocy. Jednym z takich projektów 
jest aplikacja mobilna „Twój Parasol”, która powstała przy współpracy warszawskiej 
policji [53]. Dzięki aplikacji osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie 
mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umo-
żliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. W celu utrzymania dyskrecji 

 
6 Ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez Eve 
Ensler. 
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użytkowania, oprogramowanie z pozoru wygląda jak aplikacja służąca do sprawdzenia 
pogody, natomiast klikając w odpowiednie pole, osoby narażone na sytuacje związane 
z przemocą mogą uzyskać wsparcie i informacje. Aplikacja umożliwia dokumento-
wanie doświadczeń przemocy, przy skonfigurowaniu z adresem email pozwala na szyb-
kie wybranie numeru alarmowego, wskazując również, gdzie znajduje się najbliższe 
miejsce, w którym można udać się po pomoc.  

Inicjatywą, na którą warto zwrócić uwagę, jest fikcyjny sklep internetowy „Ru-
mianki i bratki” założony w 2020 roku, przez Krystynę Paszko, 17-latkę z Warszawy. 
Na oficjalnej stronie znaleźć można kremy i żele na „podpuchnięcia, potłuczenia, 
obrzmienia i zasinienia”, nieoficjalnie – wsparcie dla ofiar przemocy domowej. Wpro-
wadzono system kodów, pytań i haseł, które mają w tajemnicy pomóc ofierze nawią-
zać kontakt z psychologami i policją [54]. Kierując się kodem, przykładowo zamawiając 
„dostawę do domu”, zespół zostaje zaalarmowany, że sprawca wykazuje się agresją 
i należy wezwać na pomoc odpowiednie służby [55]. Podobną inicjatywę dla dzieci 
i młodzieży uruchomiono za pośrednictwem komunikatorów internetowych w Niem-
czech. Strona powstała dla osób, które w trakcie pandemii, zmagają się z różnymi trudno-
ściami. „Krisenchat.de” oferuje całodobową, bezpłatną pomoc, zarówno pracowników 
socjalnych, jak i pedagogów oraz psychologów [56].  

Na rosnącą w trakcie pandemii przemoc odpowiedzieli również europejscy farma-
ceuci, często bowiem, to właśnie apteki były miejscem, do którego mogły wybrać się 
osoby poszkodowane, bez swego oprawcy. Zarówno we Francji, jak i Hiszpanii, 
opracowano specjalne hasło „maska 19”, miało ono oznaczać, że osoba doświadcza 
przemocy i potrzebuje pomocy [57, 58]. Osoba wypowiadająca hasło, dawała wyraźny 
sygnał farmaceucie, który był zobowiązany zawiadomić o tym policję [59]. Podobną 
metodę opracowano w brytyjskich aptekach, stworzono hasło, dzięki któremu osobie 
powołującej się na fikcyjnego pracownika o imieniu Ani (akronim od słów ang. Action 
Needed Immediately) [60], pracownik miał udostępnić bezpieczne miejsce, gdzie 
będzie mogła skontaktować się z odpowiednimi służbami [61, 62]. 

7. Podsumowanie 

Zachowania przemocowe wynikają z nierówności płciowych, stereotypów i uprze-
dzeń, narracji patriarchalnych, potrzeby władzy i dominacji. Przemoc ze względu na 
płeć stała się istotnym problemem we współczesnych społeczeństwach, dążących do 
osiągnięcia równości płci. Środki przeznaczone na likwidację tego problemu są niewy-
starczające. Podejmowane w ostatnich latach działania nie przynosiły pożądanych 
efektów, a liczby dotyczące przemocy ze względu na płeć wciąż rosną. Należy pod-
kreślić, że procesy gromadzenia i analizy danych w sprawie przemocy ze względu na 
płeć i przemocy wobec kobiet w Polsce są niewystarczające. Wyraźnym sygnałem do 
podjęcia działań naprawczych powinny być statystyki wskazujące na niską wykrywal-
ność przestępstw związanych z przemocą oraz brak zaufania osób pokrzywdzonych do 
policji i wymiaru sprawiedliwości. Pojawiające się dane wskazują ogólnoświatowy 
wzrost zachowań wiążących się z przemocą od czasu wybuchu epidemii COVID-19. 
Podkreśla się potrzebę dalszego postępu na drodze wyznaczonej w Konwencji Stam-
bulskiej. Mimo działań podejmowanych przez instytucje unijne, krajowe czy pozarzą-
dowe dyskryminacja ze względu na płeć nadal utrzymuje się, natomiast sama próba 
podjęcia działań legislacyjnych przez rząd w Madrycie mających wprowadzić zmiany 
w tej materii powinna być wzorem dla wielu krajów, w tym dla Polski.  
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Przemoc w pandemii czy pandemia przemocy? – Sytuacja pandemiczna COVID-19 

a prawne uwarunkowania przemocy ze względu na płeć na przykładzie rozwiązań 

legislacyjnych wybranych państw 

Streszczenie 

W 2021 roku ONZ zorganizowała ogólnoświatową kampanię pt. „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 

Względu na Płeć”, mającej zwrócić uwagę na wzrost przemocy ze względu na płeć, która nastąpiła po ogło-
szeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Mniejsza liczba zgłoszeń stwarzała pozorny obraz spadku tego ro-

dzaju przemocy. W rzeczywistości jednak izolacja w trakcie lockdownu zwiększyła indywidualne i społeczne 

czynniki ryzyka przemocy ze względu na płeć, utrudniając ofiarom złożenie powiadomienia o przestęp-

stwie i poszukiwania pomocy. Statystyki w poszczególnych krajach wskazują na około 30% wzrost 
przemocy domowej wobec kobiet. Polska polityka kryminalna powinna rozwijać potrzebę zapobiegania 

i eliminowania zachowań wiążących się z przemocą, nie jest bowiem w pełni dostosowana do zapobiegania 

i eliminowania zachowań przemocowych na co wskazują przeprowadzone w ostatnich latach statystyki. 

Z drugiej strony podejmowane są określone działania legislacyjne, oparte na analizie czynników, które wpły-
wają na ryzyko wystąpienia przemocy. Prawo hiszpańskie w zakresie zwalczania przemocy ze względu na 

płeć może stać się wzorem dla innych państw, w tym Polski, z uwagi na prawidłowe wdrożenie Konwencji 

Stambulskiej. 

Słowa kluczowe: przemoc ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet, lockdown, prawo polskie, prawo 
hiszpańskie 

https://twojparasol.com/
https://www.facebook.com/rumiankiibratki
https://krisenchat.de/
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-coronavirus-galicia-mascarilla-19-nuevo-codigo-contra-maltrato-202004271949_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-coronavirus-galicia-mascarilla-19-nuevo-codigo-contra-maltrato-202004271949_noticia.html
https://www.rtve.es/noticias/20200330/mascarilla-19-farmacias-primera-linea-contra-violencia-genero/2011052.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200330/mascarilla-19-farmacias-primera-linea-contra-violencia-genero/2011052.shtml
https://www.leparisien.fr/faits-divers/confinement-un-dispositif-d-alerte-dans-les-pharmacies-pour-les-femmes-violentees-26-03-2020-8288838.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/confinement-un-dispositif-d-alerte-dans-les-pharmacies-pour-les-femmes-violentees-26-03-2020-8288838.php
https://www.boots-uk.com/newsroom/news/boots-to-offer-lifeline-to-domestic-abuse-victims-through-new-codeword-scheme/
https://www.boots-uk.com/newsroom/news/boots-to-offer-lifeline-to-domestic-abuse-victims-through-new-codeword-scheme/
https://www.mirror.co.uk/news/politics/one-word-domestic-abuse-victims-23318111
https://www.bbc.com/news/uk-52495434


 

Justyna Trzcionkowska 
 

28 
 

Violence in pandemic or pandemic of violence? – The COVID-19 pandemic 

situation and the legal determinants of gender-based violence on the basis 

of legislative solutions of selected countries 

Abstract 

In 2021, the United Nations organized a global campaign entitled: "16 Days of Activism against Gender-

based Violence" to draw attention to the increase in gender-based violence that followed the declaration of 
the epidemic emergency. Fewer reports created the apparent image of a decrease in this type of violence. In 

reality, however, isolation during the lockdown increased individual and social risk factors for gender-

based violence, making it more difficult for victims to report the crime and seek help. National statistics 

indicate an approximately 30% increase in domestic violence against women. Polish criminal policy should 
develop the need to prevent and eliminate violent behaviors, as it is not fully adapted to the prevention and 

elimination of violent behaviors, as indicated by the statistics of recent years. On the other hand, certain 

legislative actions are taken, based on the analysis of the factors that influence the risk of violence. The 

Spanish law on combating gender-based violence may become a model for other countries, including 
Poland, due to the proper implementation of the Istanbul Convention. 

Keywords: gender-based violence, violence against women, lockdown, Polish law, Spanish law 
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Gracjan Chrobak1 

Analiza regresji marży zysku brutto wybranych spółek 

GPW w obliczu III fali pandemii COVID-19  

1. Wprowadzenie 

Wynik finansowy uchodzi za pierwszorzędną miarę oceny aktywności przedsię-

biorstwa, zwłaszcza w krótkim okresie. Postrzegając zyski/straty przez pryzmat efektów, 

aktywa, inwestycje, kapitały i przychody ze sprzedaży w aspekcie nakładów2, pojawia 

się określenie rentowności (efektywności). Dzięki niej można stwierdzić, czy i na ile 

zaangażowane środki i wysiłki przyniosły wymierne skutki, zwłaszcza w dobie pan-

demii SARS-CoV-2. W Ustawie o rachunkowości zysk i/lub stratę rozpatruje się na 

trzech poziomach [2, art. 42 ust. 1]: działalności operacyjnej, w tym pozostałej, finan-

sowej i obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodo-

wego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych. Różna odsłona 

wyniku finansowego jednostki ucieleśnia szeroki kontekst postrzegania miar samej 

zyskowności (efektywności), a do jednej z nich zalicza się marżę zysku brutto.  

Celem poniższego opracowania jest: 1) diagnoza związków zachodzących pomiędzy 

pojedynczymi wskaźnikami zyskowności (efektywności), a poszczególnymi miernikami: 

płynności, zadłużenia, efektywności i wartości rynkowej wybranych3 spółek giełdo-

wych, implikująca selekcję ze zbioru tych wskaźników, które cechuje najwyższa po-

jemność informacyjna w prezentacji owej interakcji w ramach studium korelacji; 

2) budowa matematycznej formuły, w postaci funkcji regresji wielorakiej, ukazującej 

alianse marży wyniku przed opodatkowaniem i wyselekcjonowanych mierników finan-

sowych za I kwartał 2021 r., odsłaniając skalę oddziaływania nań trzeciej fali pandemii 

COVID-194. W publikacji przyjęto następujące tezy badawcze: 1) pomiędzy marżą 

zysku brutto a wybranymi elementami analizy wskaźnikowej, w odniesieniu do płyn-

ności, zadłużenia, efektywności i wartości rynkowej, istnieją określone relacje, co mają 

sygnalizować obliczone współczynniki korelacji linowej Pearsona powyżej ustalonej 

wartości progowej; 2) komponentów do konstrukcji równania marży zysku brutto wy-

daje się dostarczać klasyczna analiza regresji, o ile składniki resztowe spełnią warunki: 

normalności, równości wariancji, losowości i braku autokorelacji, na zadanym pozio-

mie istotności α; 3) niedomagania tradycyjnej funkcji regresji w realizacji powyższych 

kryteriów zdaje się do pewnego stopnia niwelować uogólniona metoda najmniejszych 

kwadratów (UMNK), zapewniając zmniejszenie odległości dolnego i górnego pułapu 

estymacji k-tych składowych, przy znaczącej wielkości próby.  

 
1 gracjan.chrobak@chorzow.poczta.wsb.pl, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy 

w Chorzowie, wsb.pl.  
2 W rozumieniu kategorii obrotów jako pochodnej (wcześniejszych) nakładów, które musiały zostać ponie-
sione, aby do uzyskania wymiernych korzyści ze zbytu dóbr i usług doszło [por. 1, s. 298-299]. 
3 Tą drogą z badania wykluczono te podmioty, w przypadku których brakowało kompletnej informacji o wy-

sokości mierników finansowych. 
4 Minęło wówczas dziewięć miesięcy od pełnego lockdownu, a blisko rok od pojawienia się pierwszego 
zakażenia w Polsce [3, 4]. 
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2. Marża zysku brutto w kręgu miar rentowności sprzedaży 

Kalkulację rentowności sprzedaży, u podwalin której leży wynik finansowy, można 

przeprowadzać w ujęciu bezwzględnym i względnym. W wymiarze absolutnym sam 

zysk (strata), obliczony w obrębie różnych segmentów rachunku wyników, stanowi 

sedno analizy porównawczej, pozwalając ocenić jego strukturę i dynamikę zmian w czasie 

oraz przyczynowej, badając wpływ różnych elementów na jego wysokość5. Imperatyw 

kontroli relacji efektów do nakładów każe odnosić rezultaty finansowe jednostki do 

innych wielkości ekonomicznych, co jest domeną analizy rentowności (zyskowności) 

sensu stricto. Za punkt odniesienia studium zyskowności sprzedaży (tzw. handlowej) 

[1, s. 299] najczęściej obiera się przychody ze sprzedaży6, idąc w ślad za występują-

cymi jeden po drugim poziomami zysku (straty) w rachunku wyników. Tą drogą otrzy-

mujemy wskaźniki rentowności (marży) netto, brutto, marży ze sprzedaży brutto i netto 

oraz operacyjnej [zob. 5, s. 104; por. 1, s. 302-305]7.  

Spośród wymienionych najbardziej rozpoznawalny wydaje się miernik rentowności 

sprzedaży (obrotu) netto (ang. Rentability on Sales – ROS). Wielkość ułamka określa 

stosunek zysku po opodatkowaniu do wartości sprzedaży, ukazując, ile jednostek pie-

niężnych wyniku finansowego netto przynosi jeden złoty z przychodów ze zbytu pro-

duktów, towarów i materiałów [por. 7, s. 220; 5, s. 104]. Jego pochodną jest wskaźnik 

rentowności brutto ze sprzedaży (obrotu), odsłaniając relację wyniku finansowego przed 

opodatkowaniem do wysokości sprzedaży w PLN. Tym samym wartość miernika 

zawiera przekaz o tym, ile zysku/straty brutto generuje jeden złoty z osiąganych obro-

tów [7, s. 220]. Takie podejście zdaje się niwelować skutki polityki fiskalnej, co nie 

jest bez znaczenia podczas kontroli efektywności w ośrodkach odpowiedzialności za 

wypracowane wyniki segmentu (ang. Profit Centres) [8, s. 413-414; 9, s. 192 i s. 197-

198; 10, s. 170]. Z zainteresowaniem analityków finansowych mogą się również spotkać 

mierniki marży zysku ze sprzedaży brutto, netto i operacyjnej. Wspomniana marża 

(ang. Margin) w nazwie wskaźnika ma zwracać w liczniku wielkość różnicy pomiędzy 

przychodami ze sprzedaży a kosztami wytworzenia produktów sprzedanych w pierw-

szym przypadku [por. 10, s. 885]. W drugim interwał przychodów ze sprzedaży 

i kosztów produkcji sprzedanej, powiększonych o koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, 

postrzeganych sumarycznie przez pryzmat kosztu własnego sprzedaży [por. 10, s. 510]. 

Wreszcie po skompensowaniu obrotów, z wartością kosztów jak wyżej, a także pulą 

pozostałych kosztów operacyjnych, mamy w liczniku wzoru poziom zysku (straty) przed 

spłatą odsetek i opodatkowaniem EBIT (ang. Earnings before Interests and Taxes) 

w trzeciej sytuacji [por. 2, Załącznik nr 1, Rachunek zysków i strat (wariant kalkula-

 
5 W szczególności dotyczy to deterministycznego podejścia w ustalaniu oddziaływania na wynik ze sprzedaży 

produktów takich czynników jak: ilość i cena sprzedaży oraz jednostkowy koszt ich wytworzenia [por. 5, 

s. 97, s. 25-31; 6, s. 182]. 
6 Ale także koszty działalności i ich komponenty (np. koszty osobowe) [por. 5, s. 103-104]. 
7 Użyte słowo „marża” w nazwie wskaźnika ma wskazywać na różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży 

a jakimś blokiem kosztów ich uzyskania, co zdaje się nabierać szczególnego wydźwięku dla wyliczeń trzech 
ostatnich proporcji. 
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cyjny); 11, s. 90-94; por. 10, s. 945]. W mianowniku wzorów występuje natomiast 

z reguły każdorazowo wartość przychodów ze sprzedaży [por. 5, s. 104; 7, s. 220-221]8.  

Podsumowując, koncepcja analizy marży zysku wydaje się kategorią uniwersalną 

w ogólnym opisie sytuacji finansowej podmiotu, abstrahując od jego formy właściciel-

skiej czy organizacyjno-prawnej [7, s. 220]. Stąd mierniki rentowności obrotów cieszą 

się szczególnym uznaniem wśród inwestorów. W trakcie dalszych dociekań warto 

zestawić ich wskazania z wielkościami wskaźników dostarczających wiedzy na temat: 

rynku kapitałowego, płynności statycznej, obsługi zadłużenia i sprawności działania, 

nakreślając stan kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. W literaturze finansów 

występuje opinia, iż wahania mierników rentowności sprzedaży są uzależnione w głów-

nej mierze od długości trwania normalnego cyklu operacyjnego jednostki [por. 2, art. 3 

ust. 1 pkt 18a]. I tak przedsiębiorstwa cechujące się dłuższym okresem obrotu, wyższymi 

kosztami zamrożenia kapitału, a tym samym obarczone podwyższonym ryzykiem, 

uzyskują co do zasady wyższą rentowność aniżeli podmioty o krótkim cyklu obroto-

wym. Dzieje się tak dlatego, gdyż większa marża zysku ma pełnić swego rodzaju 

„zadośćuczynienie” za wzrost kosztów i ryzyka prowadzonej działalności. I odwrotnie, 

dla wielu podmiotów z krótkim cyklem operacyjnym niższa rentowność ze sprzedaży, 

wobec malejących kosztów zamrożenia kapitału i mniejszego ryzyka, może dać większą 

satysfakcję ich menedżerom niż wysoka marża zysku w warunkach długich cykli 

obrotowych [12, s. 131-132]. 

3. Projektowanie marży zysku brutto z użyciem modelu regresji  

z k zmiennymi objaśniającymi w realiach zakłóceń homoskedastyczności 

Śledząc powiązania mierników rentowności, w tym marży zysku brutto, z innymi 

grupami wskaźników, można wykorzystać konstrukcję funkcji regresji wielorakiej 

postaci [13, s., 19; 14, s. 21]: 

 +++++= kk XXXY ...22110     (1) 

gdzie: Y – zmienna objaśniana (tu: MZB), Xk – k-ta zmienna objaśniająca, βk – k-ty element strukturalny,  

ε – składnik losowy. 

Dysponując n elementową liczbą obiektów poddanych obserwacji, można wyzna-

czyć wektory zmiennej objaśnianej y, składników losowych ε i nieznanych parametrów 

strukturalnych ß w formie kolejno [14, s. 21-22; 15, s. 113; 13, s. 20]: 
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8 Jakkolwiek niektóre opracowania prezentują w mianowniku ułamków odpowiadające licznikowi pozycje 

przychodów z rachunku wyników, przykładowo dla marży EBIT przychody z działalności operacyjnej 
zwykłej bądź podstawowej i pozostałej [por. 6, s. 193; 1, s. 302-305]. 
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Wraz z macierzą odnotowanych wartości zmiennych objaśniających otrzymujemy 

wzór [13, s. 20; 16, s. 40]: 
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Podstawiając współczynniki w miejsce wektorów i macierzy, uzyskuje się skróconą 

wersję równania macierzowego: 

 += Xy        (6) 

W przytoczonej formule nieznany wektor β parametrów strukturalnych szacuje się 

klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Pozwala ona uzyskać wielkość 

jego nieobciążonego estymatora b, dzięki zabiegowi pomnożenia lewej strony równania 

yXb = przez XT, otrzymując [13, s. 22; 16, s. 102; 17, s. 47]:  

)()( 1 yXXXb TT −=       (7) 

Kwantyfikując pojedyncze estymatory, napotykamy problem błędów oceny składnika 

losowego i parametrów b. Błąd standardowy składnika losowego S(e) wskazuje, na ile 

wartości teoretyczne przeciętnie różnią się od empirycznych, wychodząc od estymacji 

wariancji tegoż komponentu [13, s. 25; 16, s. 105; por. 17, s. 47): 
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Mnożąc go przez pierwiastek macierzy ocen wariancji i kowariancji estymatorów 

parametrów strukturalnych b, znamy kwoty błędów każdego z parametrów regresji, 

posiłkując się równaniem [13, s. 26]: 

12 )()()( −= XXeSbS T

i
      (9) 

Przy budowie liniowego modelu regresji jednym z postulatów klasycznej metody 

najmniejszych kwadratów (KMNK) jest stałość wariancji składnika losowego [14, s. 23]. 
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W przypadku niespełnienia tegoż warunku (tzw. heteroskedastyczności) pomocna może 

okazać się ważona metoda najmniejszych kwadratów jako szczególny przypadek uogól-

nionej wersji tej metody (UMNK). Macierz wariancji-kowariancji składnika losowego 

en równa się wówczas [por. 13, s. 78-79; 15, s. 122-124]: 
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Stosownym modyfikacjom podlegają wtedy wektory estymatorów: parametrów 

strukturalnych b, błędu składnika losowego S(e) i błędów współczynników S(bi), 

ważone wskazaniami macierzy odwrotnej V-1 do macierzy V wariancji składników 

losowych en o formułach odpowiednio [13, s. 82-83]9:  
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Pozostaje budowa przedziału estymacji dla średniej. W przypadku nieznanego od-

chylenia standardowego σ w populacji generalnej, za jego aproksymantę uważa się 

odchylenie standardowe w próbie S, odczytując z tablic t-Studenta wartość krytyczną 

kwantyla tα dla prawdopodobieństwa α i n-(k+1) stopni swobody, co umożliwia 

oszacowanie krańców tego przedziału [13, s. 45]10: 

)()( iiiii bStbbStb   +−      (14) 

Szerszy margines błędu rozkładu t-Studenta, w zestawieniu z populacją normalną N 

(m, σ), odpowiada za przyrost niepewności, towarzyszący nieznanemu odchyleniu 

standardowemu σ czy małej próbie n, mając świadomość jego zawężenia wskutek 

przekształceń UMNK reszt modelu. 

4. Studium przypadku analizy rentowności spółek giełdowych  

Badanie zyskowności przeprowadzono na próbie 110 spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Dane finansowe obejmowały I kwartał 2021 r., 

w którym firmy zderzyły się z trzecią falą pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Chcąc uzyskać odpowiedź na pytanie, od czego zależą zyski podmiotów jak wyżej, 

w analizie rentowności wyodrębniono osiem etapów. W pierwszym, każdy z dostępnych 

wskaźników rentowności – kapitału własnego (ROE), aktywów (ROA), operacyjnej 

aktywów (REBA), sprzedaży (ROS), dalej marży – z wyodrębnieniem: zysku operacyj-

 
9 Por. formuły 7÷9 w niniejszej publikacji. 
10 Dla dużej próby, składającej się zazwyczaj z n > 120 elementów, postuluje się, iż nieznany rozkład zmiennej 
zmierza asymptotycznie do rozkładu normalnego N [por. 20, s. 138-139, s. 135-136]. 
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nego (MZO), zysku ze sprzedaży (MZS), zysku brutto (MZB) oraz zysku brutto ze 

sprzedaży (MZBS) – zestawiono z kluczowymi miernikami finansowymi w obszarach: 

oceny wartości rynkowej akcji, płynności, zadłużenia i sprawności działania. Obserwując 

kształtowanie się współczynników korelacji liniowej Pearsona dla danego wskaźnika 

rentowności/marży zysku (zmienna Y) do k-tego miernika w obrębie zdefiniowanych 

płaszczyzn jak wyżej (zmienna Xk), najbardziej pojemne informacyjnie okazały się 

w omawianym okresie wskazania marży zysku brutto (MZB)11. Stąd w drugim kroku 

poddano weryfikacji rozkład kwot współczynników Pearsona MZB dla duetu zmien-

nych w obrębie grup jak uprzednio, przyjmując za górny pułap ich doboru wartość 

progową r* równą 0,19, na poziomie istotności α = 0,05 i n = 110 obserwacji, stosując 

do jej obliczenia formułę [13, s. 306]: 
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*

−+
=

nt

t
r



       (15) 

 Stawki mierników interakcyjnych przedstawia tabela 1. Z tabeli 1 wynika, że na 

wahania zmiennej marży zysku brutto (MZB) w I kwartale 2021 r. największy wpływ 

wywarła dynamika zmian podwyższonej płynności (HR), dla której wskaźnik korelacji 

r wyniósł 0,63, następnie fluktuacje ułamka ekonomicznej wartości dodanej EVA do 

ceny akcji P (r = 0,53) czy wskazania pokrycia kosztów kapitałem obrotowym (PKKO) 

(r = 0,46). Z drugiej strony, dla par zależności HR vs. EVA/P, poziom współczynnika 

korelacji, w wysokości 0,81, przekroczył wartość 0,63 dla relacji MZB/HR, sugerując 

ryzyko powielenia informacji, co zadecydowało o eliminacji tej składowej z modelu.  

Nasuwa się wniosek, iż, po usunięciu składników nakładających się na siebie, 

wysokość marży zysku brutto determinują w głównej mierze wskazania wskaźników 

podwyższonej płynności HR, zadłużenia netto ZNE i pokrycia kosztów kapitałem 

obrotowym PKKO12.  

Przyglądając się ich podstawowym statystykom, na rysunku 1 widać wyraźne ampli-

tudy wahań ułamków13, przy czym największe z nich dotyczyły wskaźnika pokrycia 

kosztów kapitałem obrotowym PKKO (SkośPKKO = 9,83), a najmniejsze zadłużenia 

netto (SkośZNE = -1,34). W odniesieniu do marży zysku brutto jej skośność wynosi 

5,74, przekładając się na względnie umiarkowaną odległość mediany i mody – 

odpowiednio 9% i 7% – od średniej arytmetycznej rzędu 23%. 
  

 
11 Za miarę pojemności przyjęto moduł sumy cząstkowych mierników r dla relacji Y/Xk, której maksimum, 

równe 10,6678, osiągnięto właśnie dla wskaźnika MZB. Dla porównania, dla zmiennych ROA i ROE 

wyniosły one odpowiednio: 8,0513 i 6,7926. 
12 Ukazują one relacje każdorazowo dla: płynności podwyższonej HR = (Inwestycje krótkotermi-
nowe/Zobowiązania krótkoterminowe), zadłużenia netto ZNE = ((Zobowiązania oprocentowane-(Środki 

pieniężne + Ekwiwalenty środków pieniężnych))/(Zysk netto + Amortyzacja), pokrycia kosztów kapitałem 

obcym PKKO = (Aktywa obrotowe – Zobowiązania krótkoterminowe)/(Koszt własny sprzedaży – Amorty-

zacja) [por. 18, 19]. 
13 Siłę i kierunek tej asymetrii wyraża w omawianym przykładzie skośność [20, s. 52-54]. 
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Tabela 1. Tablica korelacyjna marży zysku brutto do potencjalnych wskaźników egzogenicznych 

  MZB HR ZNE PKKO EVA/P 

MZB 1,00     

HR 0,63 1,00    

ZNE -0,57 -0,65 1,00   

PKKO 0,46 0,15 -0,15 1,00  

EVA/P 0,53 0,81 -0,42 0,41 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19] 

 
Rysunek 1. Statystyka opisowa wyselekcjonowanych mierników finansowych spółek GPW za I kwartał 2021 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19] 

Wyniki wskazań korelacji pozwoliły na dobór składników do równania regresji 

w punkcie trzecim. Ich zestawienie zawiera tabela 2.  

Tabela 2. Analiza regresji kluczowych zmiennych egzogenicznych klasyczną metodą najmniejszych 

kwadratów (KMNK) 

Lp. Pozycje 
Współ-

czynniki 

Błąd 

standardowy 
t- Stat Wartość-p 

Dolne  

95% 

Górne 

95% 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Przecięcie 0,14 0,05 2,67 0,01 0,04 0,25 

2 HR 0,08 0,02 4,89 0,00 0,04 0,11 

3 PKKO 0,03 0,01 5,50 0,00 0,02 0,05 

4 ZNE -0,04 0,01 -2,94 0,00 -0,06 -0,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19] 
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W tabeli 2 łatwo zauważyć, iż na poziomie istotności α = 0,05 wszystkie kom-

ponenty zdają się statystycznie wiążące, o czym ma świadczyć Wartość-p oscylująca 

blisko zera, spełniając nierówność p < α (kol. 5). Uzupełniając dane o wielkość błędów 

standardowych Sb (kol. 3), realne staje się nakreślenie zakresu tolerancji dla para-

metrów regresji wokół przeciętnego poziomu zjawiska (kol. 6 i 7). I tak poza wyrazem 

wolnym apogeum bezwzględnego błędu standardowego, w kwocie 0,02, przypada na 

komponent HR równy 0,08, decydując o jakości jego dopasowania w przedziale 

< 0,04;0,11 >. Umiarkowaną „ważność” wyróżnionych mierników w opisie marży zysku 

brutto wydają się potwierdzać notowania błędów względnych estymatorów, uzyskane 

wskutek podzielenia k-tego błędu standardowego przez moduł jego k-tego współczyn-

nika (kol. 3/|kol. 2|), kształtujące się w przedziale (0,18;0,37)14, dla wskazań miernika 

determinacji R2 na poziomie 0,56, a po korekcie o n-k-1 stopnie swobody w wysokości 

0,55. 

Poprawność merytoryczna uzyskanych w tabeli 2 rezultatów uzależniona jest od 

spełnienia szeregu postulatów. Dotyczą one normalności rozkładu, równości wariancji 

reszt en, ich losowości oraz braku autokorelacji. Stąd w kroku czwartym dokonano 

weryfikacji normalności przebiegu funkcji regresji. Tą drogą zbudowano dystrybuanty: 

empiryczną Sn(x) i teoretyczną F(ei) rozkładu normalnego, poszukując maksymalnej 

różnicy pomiędzy nimi. Ponieważ obliczone supremum bezwzględnej różnicy dystry-

buant dn równe 0,29 było większe od wartości krytycznej Kołmogorowa–Smirnowa, 

odczytanej z tablic dla n = 110 i α = 0,05, wynoszącej 0,13, odrzucono założenie o zgod-

ności wykresu z krzywą Gaussa. W etapie piątym sprawdzono natomiast przesłankę 

o równości wariancji reszt (homoskedastyczności). Tak oszacowano wariancje dwóch 

podciągów składników losowych: S(e1)2 i S(e2)2, dzieląc je przez siebie. W ten sposób 

uzyskano wielkość teoretyczną Fm1,m2 = 5,61 rozkładu Fischera–Snedecora. Jest ona 

wyższa od kwoty granicznej rzędu 1,59 – dla n1 = 51 i n2 = 51 dwóch podszeregów 

reszt e1 i e2, wpadając w obszar krytyczny <1,59; ∞), przemawiający za jej nieprzy-

jęciem [13, s. 59, s. 60-61; 20, s. 174-175]. 

Jako że wszystkie zmienne przekrojowe pochodziły z jednego okresu t, założenia 

losowości i braku autokorelacji reszt powinny zostać spełnione. Dla potwierdzenia tych 

postulatów przeprowadzono w etapie szóstym kalkulację losowości rozkładu w teście 

serii, pamiętając o tym, iż w przypadku dużej liczby obserwacji zmierza on do rozkładu 

normalnego N z dwustronnym obszarem krytycznym. Standaryzowana wielkość kry-

tyczna uα+/-1,96 dla N (0,1) wyznacza obszary (-∞; 1,96 > oraz < 1,96;∞) do odrzucenia 

hipotezy wyjściowej o przypadkowym rozrzucie składników losowych. Tymczasem 

przybliżona wartość Φ(u) dla liczby serii k = 58 i jej kwoty uśrednionej 55,55 wyniosła 

0,47, potwierdzając przypuszczenia na temat losowości regresji. Tak samo w etapie 

siódmym zaakceptowano hipotezę H0 o braku powiązań pomiędzy sąsiadującymi skład-

nikami losowymi, ze względu na spełnienie nierówności: dU < dn ≤ 4 w teście autoko-

relacji reszt rzędu pierwszego Durbina–Watsona. Stało się tak, gdyż obliczona wielkość 

dn z próby równała się 2,06, a z tablic wartości krytycznych dla α = 0,05, k = 3 

zmiennych objaśniających oraz n = 110 obserwacji odczytano wielkości dL = 1,63  

i dU = 1,75 [13, s. 57-58, s. 60; 20, s. 183-185 i s. 260].  

 
14 W literaturze przedmiotu za dopuszczalną wielkość ułamka uznaje się 0,50 lub 50% [por. przykładowo 13, 
s. 32]. 
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Niespełnienie warunków normalności i homoskedastyczności dystrybucji reszt et 

stało się przyczyną korekty „wyjściowych” parametrów regresji, z użyciem uogólnionej 

metody najmniejszych kwadratów (UMNK) w kroku ósmym. Rezultaty tych prze-

kształceń uwidacznia tabela 3. Warto określić na podstawie tabeli 3 kwoty względnych 

błędów szacunków parametrów (kol. 3/|kol. 2|).Wahają się one każdorazowo w prze-

dziale (0,02;0,13), przy wartościach p na poziomie 0,00 [13, s. 82-83; 15, s. 122-124]. 

Tabela 3. Analiza regresji kluczowych zmiennych egzogenicznych uogólnioną metodą najmniejszych 

kwadratów (UMNK) 

Lp. Pozycje 
Współ-

czynniki 

Błąd 

standardowy 
t Stat Wartość-p 

Dolne  

95% 

Górne 

95% 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Przecięcie 0,15 0,01 26,79 0,00 0,14 0,16 

2 HR 0,05 0,01 7,53 0,00 0,04 0,07 

3 PKKO 0,04 0,00 29,11 0,00 0,03 0,04 

4 ZNE -0,04 0,00 -62,22 0,00 -0,04 -0,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19] 

Porównując dane tabel 2 i 3, widać na rysunku 2, iż po stronie współczynników 

(KMNK vs. UMNK) największe przeszacowanie in minus dotyczyło składnika HR 

(z poziomu 0,08 do wielkości 0,05). Z kolei korekty parametrów dla przecięcia i PKKO 

wyniosły in plus zaledwie 0,01, a komponent ZNE w ogóle nie uległ przekształceniom. 

Dopasowaniom pojedynczych elementów towarzyszyły każdorazowo spadki marginesów 

błędów wskutek zastosowania UMNK. Największe amplitudy odnotowano dla prze-

cięcia – z pułapu 0,21 do 0,0215 i dla wskaźnika ZNE- z wysokości 0,05 do 0,00.  
 

 
Rysunek 2. Kształtowanie się błędów estymatorów marży zysku brutto w ramach klasycznej i uogólnionej 

metody najmniejszych kwadratów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [19]. 

 
15 Na przykład dla przecięcia, wielkości: górna 0,25 i dolna 0,04 wyznaczają przedział tolerancji równy 0,21 
dla KMNK, a dla UMNK wynoszący 0,16-0,14 = 0,02.  
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Ostatecznie można nakreślić równania regresji marży zysku brutto – oryginalnej 

i skorygowanej (ważonej)16: 

++−+= 14,004,003,008,0 ZNEPKKOHRMZB     

 (0,02) (0,01) (0,01) (0,05) 

++−+= 15,004,004,005,0
~~~~

ZNEPKKOHRMZB     

 (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) 

 

5. Podsumowanie 

W publikacji podjęto próbę ustalenia status quo dla par relacji pomiędzy zadanym 

miernikiem rentowności a pozostałymi wskaźnikami finansowymi. Doszukując się po-

wiązań pojedynczych mierników zyskowności z każdym z kolejno poddanych badaniu 

interakcji indykatorów z obszaru: rynku kapitałowego, płynności statycznej, obsługi 

zadłużenia i sprawności działania wybrano jako reprezentanta marżę zysku brutto. Za 

powyższą opcją przemawiały syntetyczne kwoty korelacji cząstkowej, pozwalające na 

identyfikację łącznego oddziaływania i-tego wskaźnika rentowności (zmienna Y) na 

wyżej wymienione składowe (zmienna Xk), w postaci bezwzględnej sumy wartości 

poszczególnych notowań tych związków. Tym samym ułamek wyniku finansowego 

przed opodatkowaniem do przychodów ze sprzedaży MZB okazał się najbardziej pojemny 

informacyjnie (rMZB = 10,67), wyprzedzając nieznacznie wskazania rentowności ze 

sprzedaży ROS (rROS = 10,47) czy marży zysku ze sprzedaży MZS (rMZS = 10,02). 

Rezultaty pogłębionego studium korelacji składowych niezależnych przełożyły się co 

do zasady na dobór parametrów podwyższonej płynności HR, pokrycia kosztów kapi-

tałem obrotowym PKKO oraz zadłużenia netto ZNE w równaniu regresji marży zysku 

brutto MZB, zakładając spełnienie postulatów równości wariancji, normalności, loso-

wości oraz braku autokorelacji reszt dla zadanego poziomu istotności α. Z wymienio-

nych wyżej wymogów konstrukcji modelu dwa pierwsze nie znalazły uzasadnienia 

w testach statystycznych, inicjując czynności prewencyjne. I tak odpowiedzią na zabu-

rzenie homoskedastyczności okazała się uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 

(UMNK), prowadząc do korekty komponentów formuły regresji, przy znaczącym zmniej-

szeniu przedziału błędów estymacji w porównaniu z klasycznym wariantem najmniej-

szych kwadratów (KMNK). Z kolei mając na uwadze relatywnie dużą próbę losową 

n = 110 podmiotów giełdowych, pokrywającą w ok. 26% populację generalną, 

„ostrożne” orzekanie na jej podstawie o związkach zachodzących w całej populacji 

w badanym okresie wydało się upoważnione17. Pokazało ono, iż w obliczu trzeciej fali 

pandemii wyselekcjonowane, skorygowane współczynniki płynności statycznej, sprawno-

ści działania i obsługi zadłużenia równały się odpowiednio 0,05, 0,04 i -0,04, z przecię-

ciem w wysokości 0,15, ujawniając skalę wahań marży zysku brutto MZB w I kwartale 

2021 r. w reakcji na fluktuacje powyższych mierników. Powstałe w oparciu o nie dopa-

 
16 Znak tyldy ~ nad parametrem oznacza, iż ma on przybliżoną wartość, por. wzory 1, 7-9 i 11-13 w niniejszej 

pracy. 
17 Tym bardziej, że przy dużych próbach nieznane dystrybucje zmiennej zdążają do rozkładu normalnego N 
[20, s. 138-139]. 
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sowane równanie marży zysku brutto prowadzi w ostatecznym rozrachunku do oszaco-

wania jej przeciętnego poziomu w zadanym przedziale czasu dla konkretnej spółki. 

Będąc w posiadaniu wiedzy o głównych czynnikach ją kształtujących zawartej w kon-

strukcji formuły regresji, skróceniu ulegają czynności wyceny zyskowności handlowej 

jednostki. Znając uśrednione wielkości tych składowych, płynące z GPW, może ona 

dodatkowo ocenić swoją rentowność na tle ogółu podmiotów, w kontekście analizy 

benchmarkingowej. 
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Analiza regresji marży zysku brutto wybranych spółek GPW w obliczu III fali 

pandemii COVID-19 

Streszczenie  

Wielopłaszczyznowe studium rentowności (efektywności) narzuca poszukiwania związków wśród innych 
grup wskaźników w ramach analizy finansowej. Koncentrują się one wokół zagadnień płynności, zadłu-

żenia, sprawności i wartości rynkowej przedsiębiorstw, a w ustaleniu wzajemnych interakcji z pomocą przy-

chodzą narzędzia korelacji i regresji. Aplikacyjny charakter zaproponowanego rozwiązania ułatwia kon-

kretnemu podmiotowi pozycjonowanie osiągniętej marży zysku brutto w stosunku do innych jednostek 
gospodarczych, porównując ją ze średnią wielkością wskaźnika dla spółek notowanych na GPW. Jej kal-

kulację zdaje się zapewniać konstrukcja samej funkcji regresji wielorakiej, podstawiając do wzoru uśrednione 

kwoty w miejsce konkretnych parametrów. Tak może być przeprowadzona analiza porównawcza przeciętnej 

marży zysku brutto, traktowanej jako wielkość wzorcowa w podanym okresie. Co więcej, identyfikacja klu-
czowych zmiennych w opisie wyniku finansowego brutto wydaje się przyspieszać proces oceny rentow-

ności sprzedaży podmiotu, sprowadzając ją do badania jedynie wybranych składowych, zgodnie z kryterium 

minimaxu.  

Słowa kluczowe: rentowność, marża zysku brutto, regresja, GPW, pandemia 

Regression analysis of the gross profit margin of selected companies listed  

at the Warsaw Stock Exchange against the third wave of the COVID-19 pandemic 

Abstract 

The multi-dimensional study of profitability (effectiveness) demands searching for relationships among 
other groups of indicators as a part of the financial analysis. They focus on issues like enterprises’ liquidity, 

debt, efficiency and market value. The practical application of the suggested solution makes it easier to 

position the achieved gross profit margin of a specific entity in relation to other business unites, comparing 

it with the average value of this ratio for companies listed at the Warsaw Stock Exchange. Its calculation 
seems to be provided by the construction of the multiple regression function itself, when substituting mean 

amounts of specific parameters into the formula. Thus, a comparative analysis of the average gross profit margin, 

treated as a benchmark over a given period, can be conducted. Moreover, identification of the key variables 

in the description of the gross profit or loss appears to accelerate the assessment process of the entity’s 
sales rentability, reducing it to the selected components only, in accordance with the minimax criterion. 

Keywords: rentability, gross profit margin, regression, WSE, pandemic 
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Jakub Kuś1 

Pandemia COVID-19 jako okoliczność uprawniająca 

strony umowy o roboty budowalne do zmiany umowy 

1. Wprowadzenie  

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na współczesny świat. Rozprze-

strzeniające się zagrożenie epidemiczne wywołane przez wirus SARS-CoV-2 zmusiło do 

znaczących ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucji sektora publicznego, jak 

i przedsiębiorców. Wprowadzone ograniczenia i ustanowione zakazy spowodowały 

m.in. zerwanie łańcuchów dostaw, zmniejszenie produkcji dóbr i usług, konieczność 

zreorganizowania modelu pracy poszczególnych przedsiębiorstw. Ponadto, zmieniły 

się sposoby działania organów władzy publicznej oraz zasady funkcjonowania różnego 

rodzaju instytucji publicznych i urzędów. Wzrosło znaczenie korzystania ze sposobów 

komunikacji elektronicznej. Wszystko to znacząco wpłynęło na funkcjonowanie relacji 

społecznych i gospodarczych i zmusiło ludzi do poszukiwania nowych rozwiązań, także 

w sferze prawa. Polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wielu rozwią-

zań, które w jego zamierzeniu miały wspomóc strony stosunków prawnych w wykony-

waniu swoich obowiązków kontraktowych w tej nowej, zmienionej rzeczywistości. 

Jednym z nich było wprowadzenie, na mocy art. 15r ust. 4 specustawy covidowej  

[1, dalej jako: specustawa covidowa], kolejnego przepisu dającego się zaklasyfikować 

do przepisów z rodzaju tzw. klauzul rebus sic stantibus. 

Przedmiotowe klauzule mają szczególne znaczenie dla stosunków prawnych po-

wstałych w wyniku zawarcia umowy o roboty budowlane. Umowy te bowiem zawierane 

są nierzadko na długie lata i wszelkie zmiany okoliczności, których wpływu na realizację 

obowiązków wynikających z umowy nie dało się przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

mogą stanowić dużą przeszkodę dla stron. Klauzule rebus sic stantibus mają na celu 

ochronę jednej ze stron stosunku zobowiązaniowego w sytuacji nadzwyczajnej i nie-

przewidzianej zmiany stosunków i pozwalają na modyfikacje praw i obowiązków stron 

tak, by przywrócić zachwianą równowagę kontraktową, względnie zakończyć ten sto-

sunek zobowiązaniowy, w przypadku, gdy równowaga kontraktowa nie może zostać 

przywrócona. 

Obecnie możemy zaobserwować w przepisach rangi ustawowej cztery egzemplifi-

kacje rzeczonych klauzul, które mogą znaleźć zastosowanie do stosunku prawnego stron 

wykonujących umowę o roboty budowlane. Zostały one uregulowane w art. 3571 § 1 

i art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego [2, dalej jako: k.c.], w art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa 

zamówień publicznych [3, dalej jako: Pzp] oraz wskazanym wyżej art. 15r ust. 4 

specustawy covidowej. Celem niniejszego opracowania jest analiza wskazanych prze-

pisów z punktu widzenia możliwości ich potencjalnego zastosowania do stosunku praw-

nego powstałego na gruncie umowy o roboty budowlane w dobie pandemii COVID-19 

oraz rozważenie ich wzajemnych relacji, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek 
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zasto-sowania, sposobów zmiany stosunku zobowiązaniowego oraz skutków, jakie 

wywołują. Zasadne wydaje się również zbadanie, czy nowo dodany art. 15r specustawy 

covidowej stanowi – zgodnie z założeniami przyjętymi przez ustawodawcę – skuteczne 

narzędzie pozwalające dostosować się stronom umowy o roboty budowlane do nowej 

rzeczywistości wywołanej pandemią, czy stanowi jedynie superfluum w świetle 

dostępnych od dawna środków prawnych.  

2. Zmiana umowy o roboty budowlane na podstawie artykułu 3571  

§ 1 Kodeksu cywilnego (tzw. duży rebus) w dobie pandemii COVID-19 

Problematyka stosowania art. 3571 § 1 k.c. została już szczegółowo opracowana 

w doktrynie [Por. w szczególności 4, s. 16 i powołaną tam literaturę]. Celowe wydaje 

się jednak przypomnienie, w jaki sposób wykładane są przesłanki zastosowania tego 

przepisu oraz jakie zapewnia on środki prawne. W przypadku umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane znajdzie on zastosowanie na mocy art. 

8 ust. 1 Pzp. Zgodnie z tym ostatnim przepisem do umów w sprawach zamówień 

publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Dopuszczalność zastosowania art. 3571 § 1 

do umowy w sprawie zamówienia publicznego nigdy nie była kwestionowania i nie stoi 

temu naprzeciw również zasada realnego wykonania zamówienia publicznego [5, s. 48]. 

Pierwszą przesłanką tzw. dużej klauzuli rebus sic stantibus jest wystąpienie nad-

zwyczajnej zmiany stosunków. Wskazuje się, że pojęcie stosunków należy odnosić do 

stosunków społecznych, w szczególności stosunków gospodarczych i chodzi tutaj o uwa-

runkowania mające charakter powszechny (tj. odnoszące się do sytuacji wielu pod-

miotów, nie zaś do jedynie indywidualnej sytuacji stron stosunku prawnego) [6, teza 

17]. Muszą to być sytuacje zewnętrzne dla stron stosunku prawnego i niezależne od ich 

woli [7]. Nadzwyczajna zmiana to taka zmiana, która przybiera charakter wyjątkowy, 

normalnie niespotykany, niebywały, zdarza się niezmiernie rzadko i może ona mieć tło 

przyrodnicze (np. nieurodzaj, bardzo surowa zima), jak i społeczne (wojna, gwałtowna 

zmiana ustroju gospodarczego czy politycznego). Egzemplifikacjami zdarzeń wywołu-

jących nadzwyczajną zmianę stosunków wskazywanymi w orzecznictwie są epidemie, 

operacje wojenne, strajki generalne, różnego rodzaju klęski żywiołowe, nadzwyczajną, 

szczególnie głęboką zmianę sytuacji gospodarczej, objawiającą się hiperinflacją, gwał-

townym spadkiem dochodu narodowego, masowymi upadłościami przedsiębiorstw. 

Niekiedy przyjmuje się również, że mogą to być zaskakujące zmiany stawek celnych 

lub podatkowych [Por. 7-11, na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie te orzeczenia wy-

mieniają epidemię w pierwszej kolejności jako przykład „nadzwyczajnej zmiany stosun-

ków”]. Ponadto, wskazuje się, że zmiana musi mieć charakter trwały, tj. wykluczający 

możliwość powołania się na krótkotrwałe i przemijające wahania koniunktury gospo-

darczej lub przypadkowe zakłócenia na rynku [5, s. 47]. 

Drugą przesłanką jest naruszenie równowagi kontraktowej, które może przejawiać 

się w postaci nadmiernych trudności w spełnieniu świadczenia przez jedną ze stron lub 

wystąpienia dla niej groźby rażącej straty. Na owo naruszenie winno się spoglądać 

z perspektywy tzw. zwykłego ryzyka kontraktowego i dopiero po jego przekroczeniu 

można sięgnąć po środki prawne przewidziane w art. 3571 § 1 k.c. [4, s. 18; 12, nb. 48; 

13, s. 228]. Dodatkowo, konieczne jest udowodnienie istnienia związku przyczynowego 

pomiędzy nadmierną trudnością świadczenia lub groźby rażącej straty a nadzwyczajną 
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zmianą stosunków. Podkreśla się, że związek ten ma charakter obiektywnego powiązania 

kauzalnego, nie musi to natomiast być normalny związek przyczynowy, o którym mowa 

w art. 361 § 1 k.c., będący przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej [14; 15, 

teza 9]. 

Ostatnią przesłanką zastosowania badanego przepisu jest nieprzewidywalność wpływu 

zmiany stosunków na realizację zobowiązania łączącego strony. Chodzi tutaj o nie-

przewidywalność wpływu przedmiotowej zmiany na konkretny stosunek obligacyjny. 

Podnosi się, że ocena nieprzewidywalności powinna być dokonywana z uwzględnie-

niem stopnia możliwości jej przewidywania przez strony stosunku prawnego (zacho-

wania należytej staranności przy przewidywaniu), a w przypadku, gdy stronami są 

podmioty profesjonalne, od których należy wymagać większych zdolności przewidy-

wania wpływu poszczególnych zjawisk gospodarczych i społecznych, ocena ta powinna 

być zaostrzona [4, s. 18]. Zgodnie z art. 355 § 2 k.c. należytą staranność dłużnika w za-

kresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględ-

nieniu zawodowego charakteru tej działalności. 

W przypadku udowodnienia przez jedną ze stron istnienia wyżej wskazanych prze-

słanek możliwe jest przywrócenie równowagi kontraktowej. Artykuł 3571 § 1 k.c. 

zapewnia stronom trzy środki prawne, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie tego celu. 

Konsekwentnie, sąd, rozpoznający powództwo o ukształtowanie oparte na wskazanym 

przepisie, może oznaczyć sposób wykonania zobowiązania lub oznaczyć wysokość 

świadczenia. Dokonując takiej modyfikacji stosunku zobowiązaniowego, sąd musi 

rozważyć interesy obu stron oraz mieć na względzie zasady współżycia społecznego. 

Z powództwem może wystąpić strona licząca na korzystne ukształtowanie zobowiązania, 

a więc zarówno wykonawca, jak i inwestor (zamawiający). Na przepis ten może więc 

powołać się również zamawiający, jako dłużnik świadczenia pieniężnego, w obawie 

przed stratą spowodowaną ewentualnym spadkiem wartości przedmiotu zamówienia 

lub siły nabywczej pieniądza [5, s. 48]. Możliwe jest również żądanie rozwiązania 

umowy przez sąd. Wskazuje się, że rozwiązanie umowy jest swoistym ultima ratio 

i winno być orzekane jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy dostosowanie stosunku 

zobowiązaniowego do zmienionych okoliczności nie jest już możliwe [6, teza 45]. 

W tym ostatnim przypadku możliwe jest również orzeczenie przez sąd o ewentualnych 

rozliczeniach stron. 

Dopuszczalność zakwalifikowania pandemii COVID-19 i okoliczności przez nią 

wywołanych jako „nadzwyczajnej zmiany stosunków”, o której mowa w art. 3571 § 1 

k.c. nie budziła od początku wątpliwości [zob. w szczególności 4, s. 19; 5, s. 47-48;  

16, s. 560; 17, s. 31; 18]. Pandemia, oprócz dotkliwych konsekwencji dotyczących 

zdrowia publicznego wyrażających się w postaci lawinowych zachorowań na COVID-19 

w przedsiębiorstwach sektora budowlanego, a nawet zgonów poszczególnych pracow-

ników, spowodowała szereg innych negatywnych konsekwencji mogących zaburzyć 

relacje kontraktowe stron i doprowadzić do groźby rażącej straty lub spowodować 

trudności ze spełnieniem świadczenia. Można tutaj wskazać takie okoliczności jak 

ograniczenie działalności gospodarczej przedsiębiorców, konieczność reorganizacji do-

tychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostosowanie się do różnego 

rodzaju wprowadzonych zmian prawnych, które nie pozostały obojętne dla wykony-

wania zobowiązań. Pogląd o dopuszczalności stosowania tego przepisu wobec zmian 

wywołanych pandemią COVID-19 wzmacnia również wykładnia historyczna dużej 
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klauzuli rebus sic stantibus. Pierwowzór tego przepisu, tj. art. 269 Kodeksu zobo-

wiązań [19], zawierał nietaksatywny katalog okoliczności uznanych za „nadzwyczajne 

wypadki” i wskazywał „zarazę” już na drugim miejscu tego wyliczenia. W doktrynie 

wskazuje się, że brak takiego wyszczególnienia w art. 3571 § 1 k.c. ma wymiar jedynie 

redakcyjny i zapobiega zawężającej wykładni tego przepisu [5, s. 47].  

Zastosowanie tego przepisu nie powinno również budzić wątpliwości w stosunku 

do umów zawartych już po nastaniu pandemii COVID-19. Przypomnieć należy, że cechę 

nieprzewidywalności bada się w stosunku do wpływu „nadzwyczajnej zmiany stosun-

ków” na realizację umowy, a nie w stosunku do samego wystąpienia takiej zmiany. Na 

przestrzeni blisko dwóch lat trwania pandemii na świecie dało się niejednokrotnie 

zaobserwować jej dynamiczny charakter, który przejawiał się w postaci kolejnych fal 

zakażeń i wprowadzania różnego rodzaju obostrzeń, co potrafiło mocno zaskakiwać 

przedsiębiorców. Często charakter i skala obostrzeń różniły się pomiędzy krajami, a nie 

zapominajmy jak dużą rolę w wykonywaniu umowy o roboty budowlane odgrywa termi-

nowość i ciągłość dostaw materiałów, nierzadko sprowadzanych z zagranicy. Trafnie 

wskazuje się w literaturze [20, s. 39], że skali i intensywności zjawiska pandemii nikt 

nie był i nie jest w stanie przewidzieć, ani żadna ze stron umowy nie ma mocy sprawczej, 

by samodzielnie temu zjawisku zapobiec. 

Na koniec tego fragmentu rozważań, należy zwrócić uwagę na uniwersalizm dużej 

klauzuli rebus sic stantibus. W doktrynie [4, s. 22] zwraca się uwagę, że jej największą 

zaletą jest możność jej zastosowania niezależnie od istnienia innych szczegółowych 

rozwiązań dotyczących danego rodzaju stosunków prawnych, zarówno tych kodekso-

wych, jak i pozakodeksowych. Klauzula ta znajdzie zatem zastosowanie do każdego 

stosunku prawnego wynikającego z zawarcia umowy o roboty budowlane. 

3. Zmiana umowy o roboty budowlane na podstawie artykułu 632  

§ 2 Kodeksu cywilnego (tzw. mały rebus) w dobie pandemii COVID-19 

Kolejnym przepisem z rodzaju klauzul rebus sic stantibus, który może znaleźć zasto-

sowanie do stosunku prawnego stron umowy o roboty budowlane w rzeczywistości 

pandemicznej jest art. 632 § 2 k.c. Przepis ten ulokowany jest w tytule XV Księgi 

trzeciej Kodeksy cywilnego, czyli w przepisach regulujących umowę o dzieło. Znaj-

duje on zastosowanie do stosunku prawnego z umowy o roboty budowlane na zasadzie 

analogii [21-23]. Na podstawie art. 8 ust. 1 Pzp znajdzie on także zastosowanie do 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Artykuł 632 § 2 k.c. 

pozwala wykonawcy domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego lub na 

rozwiązania umowy jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewi-

dzieć, wykonanie świadczeń z umowy groziłoby mu rażącą stratą. Hipoteza tego przepisu 

ogranicza jego zakres zastosowania jedynie do sytuacji, gdy strony umówiły się na 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

Pierwszą przesłanką skorzystania z tego przepisu jest wystąpienie „zmiany stosun-

ków”, której nie można było (przy zachowaniu należytej staranności) przewidzieć 

w chwili dojścia umowy do skutku. W doktrynie [24, teza 6] wskazuje się, że pojęcie 

„zmiany stosunków” z art. 632 § 2 ma zbliżone desygnaty do omawianego wcześniej 

pojęcia „nadzwyczajnej zmiany stosunków” użytego w art. 3571 § 1 k.c. i odnosi się do 

nadzwyczajnej zmiany okoliczności faktycznych lub sytuacji prawnej stron, nieprzewi-

dywalnej i wykraczającej poza typowe ryzyko kontraktowe. Zbliżone nie oznacza jednak 
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tożsame. Ustawodawca znamionując „zmianę stosunków” przymiotnikiem „nadzwy-

czajna” z pewnością miał na celu nadanie jej charakteru bardziej kwalifikowanego, za-

ostrzonego. Pogląd ten znajduje swoje odbicie w orzecznictwie [25], gdzie wskazuje 

się, że zdarzenie w postaci „nadzwyczajnej zmiany stosunków” winno zawierać więcej 

elementów niezwykłości niż „zmiana stosunków”. Na gruncie art. 632 § 2 k.c. należy 

uwzględnić jedynie takie zmiany stosunków, których skutkiem jest pogorszenie się 

sytuacji tylko jednej ze stron umowy, gdyż przepis ten przyznaje uprawnienie kształ-

tujące do zmiany umowy tylko wykonawcy [26, teza 6]. 

Kolejną przesłanką jest wystąpienie sytuacji, w której wykonanie umowy groziłoby 

wykonawcy rażącą stratą. Strata taka musi cechować się efektywnym powstaniem (nie 

może być stanem czysto hipotetycznym), wynikać z konkretnej umowy między stro-

nami (strata transakcyjna) oraz być rażąca, co oznacza, że powinna wynikać z ponie-

sienia kosztów wykonania umowy (w zmienionych warunkach) istotnie przewyższa-

jących wartość wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie [24, teza 6]. 

Ponadto, pomiędzy obiema wskazanymi przesłankami, tj. pomiędzy zmianą stosunków 

a wystąpieniem rażącej straty musi zachodzić związek przyczynowy. Podobnie jak 

w przypadku dużej klauzuli rebus sic stantibus, art. 632 § 2 wymaga związku kauzal-

nego, a nie adekwatnego związku przyczynowego jak w przypadku przesłanek odpo-

wiedzialności odszkodowawczej. 

W przypadku udowodnienia wskazanych wyżej przesłanek wykonawca może 

wystąpić do sądu z powództwem o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez pod-

wyższenie wynagrodzenia ryczałtowego lub rozwiązanie umowy. Celem tego przepisu 

jest przywrócenie ekwiwalentności świadczeń po wystąpieniu zmiany stosunków [24, 

teza 7]. Z powództwem może wystąpić jedynie wykonawca umowy o roboty budow-

lane. Nie jest dopuszczalne kreowanie na jego podstawie żądania inwestora (zama-

wiającego) obniżenia określonego w umowie wynagrodzenia wykonawcy ani żądania 

przez inwestora rozwiązania umowy [27, nb. 1; 28, teza 12]. Należy zaznaczyć, że, 

podobnie jak w przypadku art. 3571 § 1 k.c., rozwiązanie umowy powinno być doko-

nywanie jedynie w ostateczności, gdy podwyższenie wynagrodzenia nie jest w stanie 

przywrócić naruszonej równowagi kontraktowej pomiędzy stronami. 

W kontekście zastosowania tego przepisu możliwość uznania pandemii COVID-19 

i okoliczności przez nią spowodowanych za „zmianę stosunków” nie powinna budzić 

wątpliwości. Szczególnie, że przesłanki skorzystania przez wykonawcę z dobrodziejstwa 

tego przepisu są uproszczone w porównaniu z przesłankami art. 3571 § 1 k.c. [5, s. 48]. 

Przedstawiciele piśmiennictwa niejednokrotnie opowiadali się wprost za możliwością 

skorzystania z małej klauzuli rebus sic stantibus w warunkach epidemii [4, s. 22; 29, teza 7]. 

4. Zmiana umowy o roboty budowlane na podstawie artykułu 455 ust. 1 

pkt 4 Prawa zamówień publicznych w dobie pandemii COVID-19 

W rzeczywistości pandemicznej zastosowanie może znaleźć także klauzula rebus 

sic stantibus uregulowana w art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp. Przepis ten jest tożsamy treściowo 

ze swoim poprzednikiem, tj. art. 144 ust. 1 pkt 3 dawnej ustawy Pzp [30]. Zapewnia on 

stronom umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane możliwość 

zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w sytuacji, gdy konieczność takiej zmiany spowodowana została okolicz-

nościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 
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Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przepis ten może znaleźć zastosowanie tylko do 

umów o roboty budowlane zawartych w reżimie prawa zamówień publicznych. Stanowi 

on implementację art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy klasycznej [31] oraz art. 89 ust. 1 lit. c 

dyrektywy sektorowej [32]. Cele wprowadzenia tych przepisów zostały nakreślone 

w motywie 109 preambuły dyrektywy klasycznej, gdzie wskazano, że pojęcie nie-

możliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, których nie można 

było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwotnego postę-

powania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem 

dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk 

w danej dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy 

zasobami wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną 

wartością. Zmiana umowy uregulowana w tym przepisie jest bardzo zbliżona do 

instytucji zastosowania procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia 

o zamówieniu, gdyż w obu przypadkach zamawiający ma swobodę w zakresie prowa-

dzenia negocjacji dotyczących zmienianej umowy, a ostateczna decyzja jest podawana 

do informacji publicznej zgodnie z zasadą przejrzystości [33, s. 57]. 

Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa tego przepisu, musi nastąpić konieczność do-

konania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podnosi się, że koniecz-

ność taka nastąpi, gdy dokonanie zmiany jest uzasadnione wstąpieniem nowych, nie-

przewidzianych (przy zachowaniu należytej staranności) w momencie wszczęcia postę-

powania i przy tym jest wymagana z punktu widzenia należytego wykonania umowy, 

zgodnie z jej pierwotnymi celami i założeniami lub zmiana taka ma zmierzać do przy-

wrócenia równowagi kontraktowej pomiędzy stronami, która została naruszona wskutek 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności [34, pkt E, teza 2]. Konieczność doko-

nania zmiany musi mieć charakter obiektywny (niezależny od zamawiającego). Zmiana 

nie będzie więc dopuszczalna w sytuacji, w której zamawiający nie przewidział oko-

liczności, choć mógł i powinien był je przewidzieć [35, s. 23-24; 36, s. 28]. 

Ponadto, konieczność taka musi wynikać z okoliczności, których zamawiający nie 

mógł przewidzieć. Wskazuje się, że wprowadzenie tej przesłanki jest przejawem bardziej 

liberalnego podejścia prawodawcy unijnego i polskiego do instytucji zmiany umowy 

[37, s. 56]. Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności powinno się odnosić 

do okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo starannego przygotowania 

pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem dostępnych za-

mawiającemu środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk 

w danej dziedzinie, a także zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami 

wykorzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością [34, 

pkt E, teza 3]. Obowiązek przewidywania takich okoliczności przez strony powinien 

być postrzegany w kategoriach obiektywnych, podobnych do należytej staranności, którą 

winien zachować dłużnik w świetle art. 355 k.c. [38, s. 4-5]. Co więcej, niemożność 

przewidzenia okoliczności rodzącej konieczność zmiany nie może być utożsamiana 

z wiedzą zamawiającego o takich faktach lub zjawiskach, które mogą spowodować 

zmianę. Zawsze powinno się ją oceniać jako prawdopodobieństwo wystąpienia danego 

zdarzenia, które może doprowadzić do konieczności zmiany umowy, sama zaś ocena 

tego prawdopodobieństwa winna następować na moment wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia [39, teza 11]. 
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Możliwość dokonania zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 4 jest obwa-

rowana dwoma warunkami. Po pierwsze, zmiana nie może modyfikować ogólnego 

charakteru umowy. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia „ogólny charakter umowy”. 

W doktrynie podnosi się, że przy ocenie, czy dana zmiana prowadzi do zmiany ogólnego 

charakteru umowy powinno się brać pod uwagę jej najistotniejsze elementy, takie jak 

przedmiot umowy determinujący rodzaj zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy 

[34, pkt B, teza 5]. Podkreśla się również, że zasadne jest wiązanie pojęcia „ogólnego 

charakteru umowy” z treścią ogłoszenia o zamówieniu, gdyż informacje zawarte w tym 

ogłoszeniu stanowią pierwsze źródło wiedzy o zamówieniu dla potencjalnych wyko-

nawców i zarazem determinują ich udział w postępowaniu [39, teza 4]. Jako zmiany 

niezmieniające ogólnego charakteru umowy w sprawie zamówienia publicznego 

wskazuje się zmianę terminu realizacji zamówienia oraz zmianę ceny kontraktowej 

poprzez jej zwiększenie albo obniżenie [40, teza 8]. Po drugie, wartość każdej zmiany 

nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Przez wartość pierwotnej umowy należy rozumieć wartość brutto wynagrodzenia wyko-

nawcy określoną w umowie w sprawie zamówienia publicznego [41, s. 1217]. Ponadto, 

wartość ta dotyczy danej dokonywanej zmiany i nie podlega sumowaniu w stosunku 

do wszystkich zmian polegających na udzielaniu zamówień dodatkowych [39, teza 

10]. W przypadku dokonania zmiany konieczne jest zamieszczenie w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie umowy lub przekazanie go do Urzędu 

Publikacji Unii Europejskiej. 

Wobec powyższego, należy opowiedzieć się za możliwością dokonania zmiany 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o art. 455 

ust. 1 pkt 4 z powołaniem się na wystąpienie pandemii COVID-19 oraz wszelkich 

okoliczności z nią związanych. W doktrynie [4, s. 24] również nie brakuje głosów 

wspierających ten pogląd. 

5. Zmiana umowy o roboty budowlane na podstawie artykułu 15r ust. 4 

specustawy covidowej 

Wraz z nastaniem początków w pandemii COVID-19 w Polsce ustawodawca zde-

cydował się na wprowadzenie specustawy covidowej. Artykuł 15r tejże ustawy regu-

luje tryb wzajemnego informowania się stron umowy w sprawie zamówienia publicz-

nego o możliwym i rzeczywistym wpływie okoliczności pandemicznych na realizację 

umowy oraz tryb zmiany stosunku prawnego wynikającego z takiej umowy. Przepis 

w założeniu ma być rozwiązaniem mającym na celu przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom epidemii, podtrzymanie kontynuacji wykonywania umowy w sprawie zamó-

wienia publicznego i uniknięcie sporów na tle potencjalnej odpowiedzialności za nie-

wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania [37, s. 55; 42, s. 28]. Przepis znaj-

duje zastosowanie w każdej umowie w sprawie zamówienia publicznego, także umowy 

na roboty budowlane. 

Artykuł 15r ust. 1 specustawy covidowej nakłada na strony umowy obowiązek 

wzajemnego, niezwłocznego informowania się o wpływie okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonywanie tejże umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić. Należy zaznaczyć, że muszą to być okoliczności, które 

mają negatywny wpływ na realizację zamówienia i jednocześnie pozostają w związku 

przyczynowym z jego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem. Niewystarcza-
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jące zatem będzie poinformowanie o zdarzeniach, które nie mają żadnego wpływu na 

wykonywanie zobowiązań umownych [42, s. 28]. Strony wykonują przedmiotowy obo-

wiązek informacyjny za pomocą dokumentów lub własnych oświadczeń. Oświad-

czenia te lub dokumenty mogą też być uzupełnione odrębnym pismem samodzielnie 

przez drugą stronę umowy [42, s. 29-30]. Przepis zakreśla katalog otwarty okoliczności 

związanych z potencjalnym wpływem okoliczności pandemicznych na realizację umowy 

i wśród nich wymienia: 1) nieobecność pracowników lub osób świadczących pracę za 

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby 

uczestniczyć w realizacji zamówienia; 2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na 

wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrol-

nych; 3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do 

spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3; 4) wstrzymanie dostaw produktów, kompo-

nentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w reali-

zacji usług transportowych; 5) inne okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym 

stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 6) okoliczności, o których mowa 

powyżej, w zakresie, w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Artykuł 15r ust. 2 przyznaje każdej ze stron prawo do żądania przedstawienia dodat-

kowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonywanie umowy. W doktrynie wyrażono 

zapatrywanie, że opisywany tutaj obowiązek informacyjny każdej ze stron jest postacią 

współdziałania w wykonywaniu zobowiązania i jego realizacja winna być oceniana 

w świetle art. 354 § 2 k.c. ze wszelkimi tego konsekwencjami [32, s. 14 i n.]. 

Po przekazaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących okoliczności związanych 

z COVID-19, które wpływają na realizację umowy, strona, która takowe oświadczenia 

lub dokumenty otrzymała, jest zobowiązana do dokonania oceny tych okoliczności 

i przedstawienia drugiej stronie swojego stanowiska w odniesieniu do nich w terminie 

14 dni od ich otrzymania (art. 15r ust. 3). Należy dodać, że jeżeli strona otrzymała 

kolejne oświadczenia lub dokumenty, to termin 14 dni liczony jest od dnia otrzymania 

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów [44, s. 167]. Przygotowanie takiego stano-

wiska wymaga przede wszystkim ustalenia, jakie konkretnie okoliczności pandemiczne 

i w jakim zakresie wpłynęły na brak możliwości należytego wykonania umowy zgodnie 

z jej pierwotną treścią [42, s. 30]. 

Sporna jest kwestia, czy dla możności zastosowania tego przepisu konieczne jest 

wykazanie wypływu okoliczności związanych z epidemią, czy wystarczające jest jedynie 

ich uprawdopodobnienie. Część doktryny twierdzi, że samo poinformowanie drugiej 

strony nie jest wystarczające, konieczne zaś jest udowodnienie wpływu tych okoliczności 

za pomocą przedkładanych dokumentów lub oświadczeń [45, s. 78]. Daje się zaobser-

wować również stanowisko bardziej liberalne, z którego wynika, że dopuszczalne 

i wystarczające jest uprawdopodobnienie (z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświad-

czenia powinny jednak powinny podlegać zawsze ocenie zamawiającego) wpływu rze-

czonych okoliczności na realizację zamówienia np. wystarczy, że będą one chociażby 

dotyczyć wpływu na ścieżkę krytyczną kontraktu [46, s. 16, gdzie głos w dyskusji 

zabrał Łukasz Mróz]. Co więcej, wskazuje się, że przepis ten nie powinien być 
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interpretowany aż tak łagodnie, że mógłby stanowić podstawę do dokonywania zmiany 

już wówczas, gdy strony uznają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia okolicz-

ności związanych z COVID-19, które wpłyną na realizację umowy, lecz konieczne jest 

istnienie tych okoliczności w chwili zawierania aneksu do umowy [37, s. 58]. 

Po przeprowadzeniu procesu wymiany informacji strony mogą podjąć decyzję 

o zmianie umowy na podstawie art. 15r ust. 4 specustawy covidowej. Zmiana może 

polegać w szczególności na 1) zmianie terminu wykonania umowy lub jej części, lub 

czasowe zawieszenie wykonywania umowy, lub jej części, 2) zmianie sposobu wykony-

wania dostaw, usług lub robót budowlanych, 3) zmianie zakresu świadczenia wykonawcy 

i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia 

wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie prze-

kroczy 50% wartości pierwotnej umowy. Wskazany w art. 15r ust. 4 katalog możliwych 

zmian umowy w prawie zamówienia publicznego ma charakter nietaksatywny i możliwe 

jest również dokonanie innych zmian, niewymienionych w tym przepisie. Wskazuje się, 

że zmiany mogą polegać na korekcie terminu wykonania umowy lub jej części, czy na 

czasowym zawieszeniu wykonywania umowy lub jej części, zmianie sposobu wyko-

nywania robót budowlanych, zmianie zakresu świadczenia wykonawcy i odpowia-

dającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy 

[47, s. 13]. Obecnie przepis ten wprowadza obowiązek dokonania zmiany umowy 

(zawarcia aneksu) w przypadku, gdy okoliczności pandemiczne wpływają negatywnie 

na wykonywanie obowiązków kontraktowych, natomiast w przypadku, gdy okolicz-

ności te jedynie mogą mieć negatywny wpływ na realizację umowy, dokonanie zmiany 

umowy ma charakter fakultatywny (w takiej sytuacji strony powinny wspólnie doko-

nać oceny, czy potencjalny wpływ okoliczności wskazanych przez wykonawcę na 

należyte wykonanie umowy uzasadnia dokonanie jej zmiany na obecnym etapie jej 

realizacji) [48, s. 17]. Jeżeli jedna ze stron umowy uchylałaby się od dokonania zmiany 

umowy w sytuacji, gdy takie dokonanie w świetle badanego przepisu jest obligato-

ryjne, wówczas drugiej stronie przysługuje roszczenie, oparte na art. 64 k.c., o ustalenie 

obowiązku zawarcia aneksu do umowy [43, s. 20; 49, s. 8]. Ponadto, z art. 56 wy-

prowadza się wniosek, że w sytuacji braku realizacji obowiązku zmiany umowy, pomi-

mo wykazania negatywnego wpływu pandemii na realizację zamówienia, możliwe jest 

skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy [46, s. 18, gdzie głos w dyskusji zabrał 

Przemysław Drapała]. 

W doktrynie podważana była celowość wprowadzenia art. 15r do polskiego systemu 

prawa i wskazywano jego mankamenty legislacyjne. Podnoszono w szczególności, że 

przepis nie stanowi nowej podstawy do zmiany umowy, a jedynie potwierdza możli-

wość skorzystania z już istniejącego rozwiązania [45, s. 77-78]. Zarzucano, że przepis 

uzależnia decyzję o zmianie umowy tylko od uznaniowości zamawiającego [49, s. 7]. 

Wskazywano, że wprowadzenie tak szerokiego katalogu zmian, przy jednoczesnym okre-

śleniu go jako katalogu przykładowego, jest rozwiązaniem bez wątpienia wpływającym 

na pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego [37, s. 60]. Celowe wydaje się zatem 

rozważenie, czy analizowany przepis stanowi superfluum w świetle istnienia i możli-

wości zastosowania omówionych powyżej klauzul. 

W mojej ocenie wprowadzenie przepisu było zasadne. Jak wskazano wyżej, obecnie 

możliwe jest wyprowadzenie roszczenia o ustalenie obowiązku zawarcia aneksu zmie-

niającego umowę, co jest skutecznym instrumentem, zdolnym przywrócić zachwianą 
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równowagę kontraktową między stronami. Co więcej, wprowadzona regulacja wyklu-

czyła odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 15s ustawy 

covidowej), odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa wyrządzenia szkody 

w obrocie gospodarczym (art. 15t ustawy covidowej) oraz odpowiedzialność członków 

organów spółek za szkodę wyrządzoną zachowaniem sprzecznym z prawem lub posta-

nowieniami umowy spółki (art. 15u ustawy covidowej). Słusznie wskazuje się, że takie 

rozwiązanie skłoniło zamawiających do skorzystania ze zmiany umowy na podstawie 

art. 15r ustawy covidowej w związku z 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, ze względu na możliwość 

przyspieszenia procesu decyzyjnego i zapewniania elastyczności w tym zakresie [46, 

s. 16, gdzie stanowisko w dyskusji wyraził Piotr Mazurko]. Dało to stronom niewątpliwie 

silniejszą legitymację do dokonania zmiany umowy. 

6. Wnioski/Podsumowanie  

Podsumowując powyższe rozważania, możemy zaobserwować wielość rozwiązań 

prawnych zapewniających stronom umowy o roboty budowlane możliwość zmiany 

umowy i dostosowanie praw i obowiązków z niej wynikających do nowej sytuacji wy-

wołanej pandemią COVID-19 i okolicznościami z nią związanymi. Przedstawione 

wyżej przepisy, będące klauzulami rebus sic stantibus, gwarantują stronom różne środki 

prawne, a przesłanki ich zastosowania są także zróżnicowane. Powyższe klauzule mogą 

więc w poszczególnych stanach faktycznych pozostawać w zbiegu, mogą się również 

uzupełniać, albo mogą być dla stron jedynym rozwiązaniem mogącym zapewnić dalszą 

możliwość realizacji zobowiązania. Od stron zależy więc, czy, i z których rozwiązań 

zdecydują się skorzystać, biorąc pod uwagę swoją sytuację. Zawsze wskazane jest pod-

jęcie przez strony renegocjacji umowy i wyważenie interesów obu stron w zakresie 

potencjalnej zmiany umowy. Należy również pozytywnie ocenić szybką reakcję usta-

wodawcy i wprowadzenie do porządku prawnego dodatkowych instrumentów modyfi-

kacji umowy już na początku pandemii, nawet pomimo pewnych mankamentów legisla-

cyjnych. Co więcej, sytuacja związana z pandemią i jej odbicia w rzeczywistości rynku 

budowlanego powinna w przyszłości skłaniać do dyskusji dotyczącej pożądanego 

kształtu tego rynku oraz jego regulacji prawnej – w dobie postcovidowej, szczególnie 

w zakresie wcześniejszego i obecnego wachlarza klauzul rebus sic stantibus. Ustawo-

dawstwo covidowe (mające w założeniu charakter tymczasowy) może bowiem stać się 

inspiracją do wprowadzenia jeszcze innych, nowych instrumentów mogących chronić 

strony umowy o roboty budowlane w sytuacji nawrotów epidemii lub innych podob-

nych zagrożeń. 
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Pandemia COVID-19 jako okoliczność uprawniająca strony umowy o roboty 

budowalne do zmiany umowy 

Streszczenie 

W opracowaniu zostały opisane i poddane analizie klauzule modyfikacji umowy w przypadku wystąpienia 
nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus) w odniesieniu do stosunków prawnych powstałych 

przez zawarcie umowy o roboty budowlane na tle wystąpienia pandemii COVID-19 oraz wszelkich oko-

liczności z nią związanych. Zakres badania dotyczy umów zawartych w reżimie prawa zamówień publicz-

nych oraz poza tym reżimem. Przedmiotem rozważań były w szczególności przesłanki zastosowania art. 
3571 § 1 i 632 § 2 Kodeksu cywilnego, art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych oraz art. 15r 

ustawy covidowej, oraz porównanie instrumentów prawnych jakie gwarantują te instytucję. Przy dokony-

waniu badań zastosowano metodę empiryczną w zakresie analizy poglądów doktryny i orzecznictwa sądo-

wego oraz metodę dogmatyczną. 
Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, umowa o roboty budowlane, zmiana umowy, klauzula rebus sic 

stantibus, nadzwyczajna zmiana stosunków 
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The COVID-19 pandemic as a circumstance entitling the parties of a construction 

contract to amend the contract 

Abstract  

The study describes and analyses contract modification clauses in the case of an extraordinary change in 
relations (rebus sic stantibus clause) regarding legal relations created by the conclusion of a construction 

contract against the background of the occurrence of the COVID-19 pandemic and any circumstances 

related to it. The scope of the study concerns contracts concluded under the regime of public procurement 

law and outside this regime. The subject of consideration was, in particularly, the prerequisites for the 
application of Articles 3571 § 1 and 632 § 2 of the Civil Code, Article 455 para. 1 pt 4 of the Public 

Procurement Law and Article 15r of the Covid Act, as well as a comparison of the legal instruments that 

guarantee these institutions. The empirical method was used in the analysis of doctrine and jurisdiction 

views as well as the dogmatic method.  
Keywords: COVID-19 pandemic, construction contract, contract amendment, rebus sic stantibus clause, 

extraordinary change in relations 
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Ireneusz Wolwiak1 

Gwarancja dostępu do sądu  

dla ochrony praw strony w postępowaniu cywilnym 

w okresie stanu pandemii COVID -19  

1. Wprowadzenie 

Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw [1] prawodawca w okresie obowiązywania stanu zagro-

żenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 jak również 

w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich – wprowadził kolejne zmiany w zakresie 

rozpoznawania spraw cywilnych przed sądami powszechnymi zgodnie z przepisami tego 

Kodeksu. Wprowadzone zmiany objęły swoim uregulowaniem dodatkowe wymagania 

formalne pism procesowych, nakaz zachowania sądu w obszarze czynności doręczenia 

pism sądowych, wielkość składu orzekającego. Wśród tych zmian ujęto także regulację 

odnoszącą się do sposobu prowadzenia rozprawy. Właśnie te ostatnie zmiany będą 

podmiotem analizy tego opracowania. Dokładniej jest to zmiana wprowadzonych już 

wcześniej szczególnych uregulowań co do czynności podejmowanych w toku procesu 

cywilnego, a zawartych w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związa-

nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [2]. Ustawa o zm. k.p.c. 

weszła w życie w dniu 3.07.2021 r. i zawiera w zakresie przepisów przejściowych posta-

nowienie o stosowaniu jej przepisów do postępowań wszczętych i niezakończonych 

przed dniem jej wejścia w życie (art. 6 ust 1 ustawy COVID-19). Nieodzowne stanie 

się więc porównanie treści przepisów Kodeksu postępowania cywilnego [3] o wyzna-

czeniu rozprawy przed zmianą wprowadzoną ustawą z 28.05.2021 r. z brzmieniem posta-

nowień tej ustawy regulujących instytucję procesową posiedzenia jawnego (rozprawy).  

2. Jawność postępowania cywilnego  

Art. 148 § 1 k.p.c. przewiduje – zgodnie z ogólną zasadą prawa procesowego (art. 9 

§ 1 k.p.c.) – że przy braku przepisu szczególnego, który stanowiłby inaczej, posie-

dzenia sądu są jawne. Uzupełnieniem tej zasady jest art. 148 § 3 k.p.c. stanowiący 

o możliwości skierowania sprawy na posiedzenie jawne także wtedy, gdy sprawa pod-

lega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. Właściwe będzie w tym miejscu zazna-

czenie także reguły konstytucyjnej odnoszącej się do rozpoznawania spraw sądowych 

zawartej w części Konstytucji RP o wolności i prawach osobistych. Artykuł 45 ust. 1 

Konstytucji RP przewiduje jako prawo obywatelskie uprawnienie do rozpoznania 

sprawy cywilnej przy istnieniu gwarancji zapewniającej sprawiedliwe i jawne jej roz-

patrzenie, bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy sąd, który jest niezależny, bez-

stronny i niezwisły. W związku z tematem opracowania istotne będzie zaś wyodręb-
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nienie z tego zbioru gwarancji tej części zakresu prawa dostępu do sądu powszechnego, 

które określono jako prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy. W nauce przedmiotu 

przyjmuje się, że w treści art. 45 ust. 1 Konstytucji RP zawarto bowiem triadę praw 

podmiotów, które mają zapewnić im dostęp do sądu. Jest to prawo do zainicjowania 

postępowania sądowego, do właściwie uregulowanej procedury oraz prawo do uzyska-

nia orzeczenia rozstrzygającego o zgłoszonym żądaniu. W art. 45 ust. 2 zd. 1 konsty-

tucji RP zamieszczono natomiast podstawy wyłączenia jawności rozprawy. Wyłączenie 

takie może być uzasadnione względami moralności, bezpieczeństwa państwa i porządku 

publicznego wraz z ochroną życia prywatnego stron lub innym ważnym interesem pry-

watnym. Przy czym ogólne podstawy dopuszczalności ograniczenia obszaru korzystania 

z konstytucyjnych wolności i praw zawarto w art. 31 ust. 3 zd. 1 Konstytucji RP 

Przepis ten przewiduje, że takie ograniczenia mogą być ustanawiane, gdy są konieczne 

w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź 

dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych 

osób. Jawność należy do podstawowych zasad procesowych na gruncie postępowania 

cywilnego [4, 5]. Ma na celu zapewnienie bezstronności sędziego, prawidłowości 

przebiegu postępowania, mobilizuje sąd do większej staranności i sumienności przy 

dokonaniu czynności procesowych [4, s. 1031]. Jawny charakter postępowania, będąc 

jedną z gwarancji rzetelnego procesu, stanowi pochodną idei publicznego wykonywania 

władzy państwowej umożliwiającej narodowi sprawowanie kontroli na rządzącymi [5, 

s. 68]. Zawarte w treści art. 45 ust. 1 Konstytucji RP wymaganie jawności postępo-

wania sądowego odnosi je do jawności zewnętrznej rozumianej jako udział osób 

postronnych, obserwatorów [6], jako prawo wstępu na rozprawę dla publiczności [7]. 

Jawność wobec osób trzecich przejawia się najbardziej poprzez ich udział w posie-

dzeniu jawnym [6, s. 25]. Ograniczenie tej jawności może mieć miejsce tylko w wa-

runkach wymienionych w art. 45 ust. 2 Konstytucji RP. Z tym że, jak już nadmieniono, 

ogóle reguły ograniczenia takiej jawności wprowadza art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 

(przy dodaniu że art. 45 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP stanowi lex specialis względem art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP [6, s. 26]). Ograniczenia takie muszą zatem wynikać z prze-

pisu rangi ustawowej, muszą być konieczne w demokratycznym państwie prawnym 

oraz odpowiadać przesłankom wymienionym w art. 45 ust. 2 Konstytucji RP (z tym że 

art. 45 ust. 2 Konstytucji RP przewiduje całkowite wyłączenie jawności, a nie jej 

ograniczenie [6, s. 26, 27]).  

W przypadku art. 31 ust. 3 Konstytucji RP chodzi o określny stan, przy zaistnieniu 

którego może wystąpić z dużym prawdopodobieństwem, zagrożenie zdrowia większej 

liczby osób jednocześnie. Wyznaczenie tego prawdopodobieństwa powinno nastąpić 

w oparciu o wiedzę medyczną i doświadczenie życiowe [8]. Ograniczenia w zakresie 

korzystania z praw i wolności konstytucyjnych mogą mieć miejsce, tylko gdy są ko-

nieczne. Wymóg ten jest spełniony, jeśli ograniczenia są zgodne z zasadą proporcjo-

nalności, co oznacza, że zastosowane środki muszą być w stanie doprowadzić do 

zamierzonych celów. Muszą one być niezbędne dla ochrony interesu, z którym są 

powiązane, a ich efekty powinny pozostawać w proporcji do ciężarów nakładanych na 

obywatela [8, art. 31, nb. 109].  

Art. 31 ust. 3 jest przy tym skierowany także do sądów, aby orzekając w sprawach 

indywidualnie rozpoznawanych, nie dokonywać ani nie dozwalać na ingerencję w kon-
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stytucyjne prawa i wolności jednostek, które nie spełniałyby wymogów przewidzia-

nych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP [8, art. 31, nb. 64].  

Jawność wewnętrzna wynika natomiast z wymagania rzetelnego rozpoznania sprawy 

i polega na zapewnieniu stronom prawa do bycia informowanym o przebiegu procesu, 

do udziału w czynnościach procesowych, co obejmuje także obronę ich praw na 

jawnym posiedzeniu, a także w zakresie dostępu do akt, otrzymywania z nich odpisów 

[5, s. 68].  

Przedstawione tutaj podstawowe założenia zasady jawności przemawiają za ko-

niecznością zapewnienia każdemu prawa do jawnego rozpatrzenia sprawy jako gwa-

rancji wynikającej z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Co ma mieć miejsce także przy 

prowadzeniu zdalnej rozprawy, zwłaszcza w sytuacji braku przepisów wykonawczych 

co do techniczno-organizacyjnych aspektów jej prowadzenia [9].  

3. Posiedzenie sądowe 

Artykuł 15 zzs1 ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19 stanowi, że rozprawa lub posiedzenie 

jawne odbywa się jako posiedzenie zdalne, co oznacza jego przeprowadzenie przy 

użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jedno-

czesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Przy czym osoby w nich uczest-

niczące, co obejmuje również członków składu orzekającego, nie muszą przebywać 

w budynku sądu. Nie ma jednak żadnych dalszych postanowień zawartych w samej 

ustawie, jak również nie wprowadzono upoważnienia dla Ministra Sprawiedliwości 

w zakresie wydania przepisów wykonawczych. Nie ma więc jakichkolwiek wymagań 

w zakresie urządzeń technicznych służących do prowadzenia takiego posiedzenia, w tym 

stopnia zabezpieczania połączeń pomiędzy stronami, pełnomocnikami osobami trze-

cimi i sądem. Nie wiadomo, w jakim zakresie konieczne jest zapewnienie bezpośred-

niego obrazu i dźwięku. Ani też tego, czy taki bezpośredni obraz i dźwięk ma być 

pomiędzy poszczególnymi stronami, pełnomocnikami, osobami trzecimi i sądem. 

W końcu nie wiadomo też, czy wszystkie uczestniczące w posiedzeniu osoby powinny 

mieć stworzoną możliwość obserwowania jego przebiegu, gdy będą miały zapewniony 

dostęp do fonii. Przy przejęciu założenia, że posiedzenie zdalne ma sprowadzać się do 

bezpośredniego przekazu obrazu i dźwięku, powinna to być sytuacja jednego obrazu 

pozwalająca w danym momencie wszystkim uczestnikom na możliwość obserwacji 

pozostałych osób uczestniczących przy bezpośrednim dostępie do dźwięku2. Warto 

będzie zwrócić uwagę na regulację art. 151 § 2 k.p.c. związaną z zarządzeniem prze-

prowadzenia posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwia-

jących jego przeprowadzenie na odległość. W przepisie ustawodawca wprowadził 

możliwość uczestniczenia w takim posiedzeniu z dopuszczalnością przebywania 

w budynku innego sądu i dokonywania tam czynności procesowych. Przebieg czynności 

procesowych transmituje się wówczas z sali sądowej sądu prowadzącego postępo-

wanie do miejsca pobytu uczestników postępowania oraz z miejsca pobytu uczest-

ników postępowania do sali sądowej sądu prowadzącego postępowanie.  

Ustawa o zm. k.p.c. przewiduje jednocześnie, że od przeprowadzenia posiedzenia 

zdalnego sąd możne odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na roz-

prawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu 

 
2 Podkreśla się jednak, że przy pojawiających się trudnościach z połączniem, przy wyłączeniu obrazu bądź 
dźwięku lub innych jeszcze problemach natury technicznej, rozprawa powinna zostać odroczona [10-12].  
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nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących (art. 15 

zzs1 ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19). Nie wskazał natomiast ustawodawca, kiedy za-

chodzi konieczność przeprowadzenia rozprawy bądź posiedzenia jawnego. Nie sprecy-

zował również wyrażenia: nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestni-

czących. Przed dalszą analizą przepisu art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy COVID-19 

zasadne będzie przytoczenie jeszcze treści art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 3 ustawy COVID-19 – 

co do możliwości przeprowadzenia posiedzenia niejawnego, gdy nie można przepro-

wadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego 

nie jest konieczne. Wyprowadzanie w oparciu o treść przepisu art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy COVID-19 dyrektywy zachowania przewodniczącego w przedmiocie wyzna-

czenia rozprawy (innego posiedzenia jawnego) pozwala stwierdzić, że w razie potrzeby 

rozpoznania sprawy na rozprawie – posiedzeniu jawnym – przewodniczący zarządza 

wyznaczenie rozprawy zdalnej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 

i dźwięku. Jeśli posiedzenia zdalnego nie da się przeprowadzić, to sąd będzie upo-

ważniony do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, ale tylko wówczas, gdy nie 

jest konieczne przeprowadzenie rozprawy. Wobec tego w razie konieczności przepro-

wadzenia rozprawy i niemożności dokonania jej zdalnie, należałoby podjąć czynności 

związane z wyznaczeniem rozprawy stacjonarnej. Lecz przewodniczący może wydać 

zarządzenie o jej przeprowadzeniu w budynku sądu, tylko jeśli nie wywoła to nad-

miernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących. Tym samym przy 

konieczności przeprowadzenia rozprawy, gdyby jednak mogło to wywołać nadmierne 

zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących, pozostaje wyłącznie oczekiwać 

na zmianę sytuacji epidemicznej lub uzyskanie możliwości przeprowadzenia rozprawy 

zdalnej. Takie rozwiązanie naruszać będzie jednak prawo strony do przeprowadzenia 

postępowania rozpoznawczego bez zbędnej zwłoki (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). 

Zwłaszcza jeśli spojrzy się na wcześniejsze działania prowadzące dla możliwości roz-

poznania spraw w czasie pandemii. Powyższe regulacje wprowadza ustawa o zm. k.p.c. 

Przy występującej już od ponad roku dopuszczalności wyznaczenia posiedzenia zdal-

nego bądź rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, lecz z wprowadzonym upo-

ważnieniem do wyrażenia przez strony sprzeciwu3. Tymczasem w ustawie z 28.05.2021 r. 

normodawca przewiduje zarządzenie posiedzenia niejawnego przy niemożności wyzna-

czenia posiedzenia zdalnego, lecz bez przewidzianego sprzeciwu stron, aczkolwiek 

przy braku konieczności prowadzenia rozprawy. Mimo iż należało wykorzystać ten 

okres dla wzmożenia wysiłków na płaszczyźnie pełniejszego zagwarantowania realizacji 

zasady jawności w sprawach cywilnych. Trudno bowiem zaakceptować warunek nie-

możności wyznaczenia posiedzenia zdalnego. Usunięcie ewentualnych trudności 

technicznych nie powinien trwać tak długo, by stać się podstawą do odstępstwa od 

zasady jawności. Chociaż przyjmuje się, że dopuszczalność skierowania rozpoznania 

sprawy na posiedzenie niejawne bez możliwości zgłoszenia przez stronę sprzeciwu jest 

prawidłowym rozwiązaniem w kierunku przyspieszenia załatwienia spraw, zwłaszcza 

przy częstym wykorzystywaniu sprzeciwu do przedłużania postępowania [13]4.  

W ramach analizy zagadnienia konieczności wyznaczenia rozprawy trzeba będzie ją 

oddzielnie przeprowadzić dla postępowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji. 
 

3 Art.15 zzs1 pkt 2 ustawy COVID-19 w brzemieniu sprzed zmiany dokonanej ustawą z 28.5.2021 r.  
4 Z podkreślaniem znaczenia posiedzeń niejawnych do walki z epidemią COVID-19 [14].  
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W przypadku spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji art. 148 § 1 k.p.c. 

stanowi, że sąd rozpoznaje je na rozprawie. Natomiast na posiedzeniu niejawnym może 

rozpoznać sprawę wówczas, gdy pozwany uznał powództwo. Również wtedy, gdy 

stwierdzi, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne z uwzględnieniem cało-

kształtu przytoczonych przez strony twierdzeń i zgłoszonych przez nie wniosków dowo-

dowych z uwagi na złożone pisma procesowe i dokumenty, a co obejmuje także wnie-

sienie zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego. 

Chyba że strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie 

rozprawy, co jednak nie będzie przeszkodą do rozpoznania sprawy na posiedzeniu 

niejawnym przy uznaniu powództwa (art. 148 § 3 k.p.c.). Zgodnie z art. 210 § 1 k.p.c. 

rozprawa odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy strony – najpierw powód, 

a potem pozwany – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twier-

dzenia i dowody na ich poparcie. Rozprawa obejmuje następnie, stosownie do okolicz-

ności, postępowanie dowodowe i roztrząsanie jego wyników (art. 210 § 3 k.p.c.). 

Z treści powyższych przepisów wynika, iż zasadą jest wyznaczenie rozprawy dla roz-

poznania żądania pozwu. Jedynie uznanie powództwa pozwala na rozpoznanie sprawy 

na posiedzeniu niejawnym, bez wglądu na wcześniejsze wnioski o przeprowadzenie 

rozprawy, oraz sytuacja, jaka powstaje po złożeniu pism procesowych, wobec twier-

dzeń stron i zgłoszonych przez nie wniosków dowodowych (przy braku żądania wy-

znaczenia rozprawy). Jednak w tym przypadku ustawa dopiero przy oznaczonych prze-

słankach wprowadza sformułowanie o braku konieczności przeprowadzenia rozprawy.  

Z kolei w sądzie drugiej instancji przewidziano rozpoznanie każdej sprawy na 

posiedzeniu niejawnym, jeśli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne (art. 374 

zd. 1 k.p.c.). Ale rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym będzie niedopusz-

czalne, gdy w apelacji bądź w odpowiedzi na apelację strona zwróciła się z wnioskiem 

o przeprowadzenie rozprawy, co nie dotyczy przypadku cofnięcia pozwu, apelacji bądź 

sytuacji nieważności postępowania (art. 374 zd. 2 k.p.c.). Kodeks dopuszcza także 

rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym (art. 391 §1 zd. 2 k.p.c.) w razie 

złożenia apelacji od wyroku oddalającego powództwo w następstwie stwierdzenia 

oczywistej bezzasadności powództwa (art. 1911 k.p.c.).Wniosek stron o przeprowa-

dzenie rozprawy zgłoszony w apelacji bądź odpowiedzi na apelację był dla sądu 

drugiej instancji wiążący Jeśli nie zachodziła nieważność postępowania lub strona nie 

cofnęła pozwu albo apelacji (art. 374 k.p.c.) [15, 4, s. 1033]. 

W postępowaniu nieprocesowym rozprawa odbywa się zaś tylko w razie wyraźnego 

postanowienia przepisu kodeksu. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zależy 

od uznania sądu (art. 514 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c.). Lecz nawet w sytuacji wiążącej się 

z wymaganiem przeprowadzenia rozprawy sąd jest upoważniony do wydania postano-

wienia co do istoty na posiedzeniu niejawnym przy oczywistym braku uprawnienia 

wnioskodawcy do wystąpienia z żądaniem wniosku (art. 514 § 2 k.p.c.). 

4. Analiza zmian wprowadzonych ustawą z 28.05.2021 r.  

Wypadnie więc przeprowadzić kolejne czynności badawcze dla utworzenia normy 

zachowania sądu pierwszej instancji w przedmiocie rozpoznania spraw cywilnych, 

a odnoszących się do wyznaczenia w tym celu posiedzenia (przy dodaniu, że nie wy-

stąpiły przesłanki do wydania wyroku zaocznego ani nie ma przeszkód procesowych 

do prowadzenia postępowania). Bez względu na sporządzenie planu rozprawy (art. 20511 
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§ 5 k.p.c.) wraz z terminami posiedzeń jawnych – w związku z przepisami art. 15 zzs1 

ustawy COVID-19 – niezbędne będzie podjęcie decyzji co do poszczególnych 

posiedzeń również w sytuacji, gdy stanowić będą tylko części rozprawy. Zarządzenie 

w przedmiocie wyznaczenia posiedzenia dla rozpoznania sprawy powinno dotyczyć 

posiedzenia sądowego jawnego (art. 148 § 1 k.p.c.). Chyba że dopuszczalne stanie się 

rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w sytuacji przewidzianej w art. 148 § 3 

k.p.c. Rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń 

technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim 

uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w bu-

dynku sądu. Nie ma tutaj odwołania się do jakichkolwiek przeszkód w przeprowa-

dzeniu posiedzenia zdalnego. Albo przeprowadza się ją stacjonarnie. Przy czym, o ile 

przeprowadzenie posiedzenia jawnego bez względu na to, czy jest to rozprawa – i to 

konieczna – czy zwykle posiedzenie jawne – może zostać przeprowadzone zdalnie, to 

stacjonarne posiedzenie jawne może być wyznaczone wyłącznie dla prowadzenia 

rozprawy lub posiedzenia, gdy będą one konieczne. Zaś ich przeprowadzenie w bu-

dynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestni-

czących. Przed próbą zdefiniowania posiedzenia koniecznego, da się natomiast od razu 

z niego wykluczyć przeprowadzenie w drodze stacjonarnej posiedzenia jawnego wyzna-

czonego przez przewodniczącego z uwagi na dopuszczalność skierowania sprawy na 

posiedzenie jawne i wyznaczenie rozprawy także wówczas, gdy sprawa podlega 

rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (art. 148 § 2 k.p.c.) i w zasadzie również 

przypadek sytuacji procesowej uregulowany w art. 1481 § 1 k.p.c.  

Odstępstwem5 z kolei od posiedzenia zdalnego jest wyznaczenie przez przewodni-

czącego posiedzenia niejawnego dla rozpoznania sprawy. Lecz może to nastąpić 

jedynie wtedy, gdy rozprawa nie będzie konieczna, z istniejącą dodatkową przesłanką – 

jaką jest mimo stwierdzania braku konieczności przeprowadzenia rozprawy – nie-

możność przeprowadzenia jej w formie zdalnej. Sformułowanie art. 15 zzs1 ust 1 pkt 3 

staje się jednak niezrozumiałe w przypadku odniesienia go do wcześniejszej tezy o braku 

konieczności prowadzenia posiedzenia jawnego – rozprawy – w przypadkach przewi-

dzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, tj. w art. 1481 § 1 k.p.c. Rozpoznanie 

sprawy na posiedzeniu niejawnym ma miejsce także przy braku odpowiedzi na pozew, 

gdy jest możliwe wydanie wyroku zaocznego (art. 339 § 1 k.p.c.), przy wydaniu nakazu 

zapłaty (art. 4804 § 1 k.p.c.), a także w większości spraw rozpoznawanych w trybie 

nieprocesowym (art. 514 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c.).  

Interpretacja przepisów art. 15 zzs1 ust 1 pkt 1 – 3 ustawy COVID-19 w odniesieniu 

do sytuacji braku konieczności wyznaczenia rozprawy przewidzianych w Kodeksie 

postępowania cywilnego prowadziłaby tym samym do sprzeczności z postanowieniami 

przepisów Kodeks postępowania cywilnego, które dopuszczają przeprowadzenie postę-

powania rozpoznawczego na posiedzeniu niejawnym bez odwołania do jakichkolwiek 

dalszych przesłanek dopuszczalności wyznaczenia posiedzenia jawnego. Zarazem 

byłaby to interpretacja pozostająca w sprzeczności z celem ustawy COVID-19, gdy przy 

rozprawie zdalnej strona zgłosiła wniosek o udział w niej.  

 
5 Odstępować to w tym wypadku: rezygnować z czegoś, wycofywać się [16].  
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Prowadzi to w konkluzji do akceptacji tezy o zasadności wprowadzenia odrębnej 

definicji konieczności wyznaczenia rozprawy6. Przyjąć wypadnie, że sąd rozpoznaje 

sprawy na rozprawie. Wyłączona z tego zakresu jest sytuacja rozpoznania sprawy na 

posiedzeniu niejawnym w przypadkach wymienionych w Kodeksie postępowania 

cywilnego (art. 1481 § 1 k.p.c., art. 339 § 1 k.p.c., art. 4804 § 1 k.p.c., tryb niepro-

cesowy poza przepisami wskazującymi na przeprowadzenie rozprawy choć z uwzględ-

nieniem art. 514 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c.). Po wyczerpaniu tych sytuacji wyznaczenie 

rozprawy w odniesieniu do pojęcia konieczności jej przeprowadzenia pozostaje kwestią 

decyzji przewodniczącego. Przy czym powinna ją determinować potrzeba przeprowa-

dzenia postępowania dowodowego na posiedzeniu jawnym – rozprawie. W postępo-

waniu nieprocesowym konieczne staje się przyjęcie wyznaczenia rozprawy wobec 

przepisu szczególnego wprowadzającego taki nakaz, jak np. art. 608 k.p.c. czy 669 k.p.c.  

W razie niemożności wyznaczenia posiedzenia zdalnego, gdy konieczne jest prze-

prowadzenie rozprawy, pozostaje dopuszczalność wyznaczenia takiego posiedzenia 

jako stacjonarnego, jeśli nie łączy się to ze stworzeniem nadmiernego zagrożenia dla 

zdrowia osób w nich uczestniczących. Gdy takie niebezpieczeństwo się pojawi, pozo-

stanie oczekiwanie na zmianę tej sytuacji lub usunięcie przeszkody w przeprowadzeniu 

posiedzenia zdalnego.  

Przy czym interpretacja ta powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem konsty-

tucyjnej zasady jawności rozpoznania sprawy, co wpisuje się w ramy wykładni syste-

mowej. Nie będzie ona jednak prowadzić do wyeliminowania znaczenia przepisów 

ustawy o zm. k.p.c. pozostających w sprzeczności z Konstytucją i wynikającej z niej 

zasady jawności [17]. Ale będzie prowadzić do uwzględnienia takiej wykładni, która 

w najszerszym zakresie spełniałaby postanowienia Konstytucji przez uwzględnienie 

w najszerszym zakresie konstytucyjnej gwarancji prawa do rzetelnego postępowania 

sądowego [17, s. 317]. Istotne będzie ponadto wprowadzenie do tej analizy tezy, iż 

przepisy postępowania muszą być tak ukształtowane, aby osoba ludzka nie była obiek-

tem decyzji wpływających na jej sytuację prawną, które zapadają ponad nią, bez jej 

udziału [17, s. 298].  

Konieczność przeprowadzenia posiedzenia jawnego może być wobec tego wyni-

kiem stwierdzenia potrzeby wysłuchania na nim stron, gdy niezbędne stanie się to dla 

ustaleń faktycznych zwłaszcza przy dokonaniu bezpośredniej wymiany ich oświadczeń. 

Warto będzie też zwrócić uwagę na brak w ramach tych zmian postanowienia wiążą-

cego się z postępowaniem pojednawczym. Wyznaczenie posiedzenia stacjonarnego 

staje się niezbędne dla możliwości zawarcia ugody, skoro nie przewidział prawodawca 

innej formy jej zawarcia, jak choćby poprzez pisemne oświadczenia woli z przyjęciem 

przygotowanego przez sąd projektu. 

Ważne będzie uzupełnienie tych uwag o wymaganie podjęcia decyzji o przepro-

wadzeniu posiedzenia niejawnego w formie pisemnej, a także o notyfikowaniu jej stro-

nom (uczestnikom postępowania). Decyzja przewodniczącego o wyznaczeniu rozprawy 

nie będzie się sprowadzała tylko do tych czynności, które wymieniono w art. 208 k.p.c., 

ale istotną częścią zarządzenia powinna być postać, w jakiej zostanie ona przeprowa-

dzona. W razie wyznaczenia rozprawy zdalnej i stacjonarnej strona otrzyma informację 

wskazującą na odpowiedni sposób jej przeprowadzenia (art. 149 § 2 zd. 1, art. 150 
 

6 Konieczny – zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego to: taki którego nie da się uniknąć, 
nieodzowny, nieuchronny, niezbędny [16, s. 201].  
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k.p.c.). Inaczej będzie przy rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, skoro nie 

zawiadamia się o nim stron (art. 152 § 3 k.p.c.). Nie ma w tym wypadku nawet wez-

wania zobowiązującego strony do złożenia pism z ich stanowiskiem przed zamknię-

ciem rozprawy (art. 15 zzs2 ustawy COVID-19). Doręczenie zarządzenia o wyznaczeniu 

posiedzenia niejawnego, mimo iż strony nie będą w nim uczestniczyły, pozwali im na 

kontrolę prawidłowości podjęcia takiej decyzji. Ocena dokonanej czynności proce-

sowej, nie może spowodować jej uchylenia, ale może wpłynąć na zmianę zarządzenia 

co do rozpoznania sprawy na posiedzeniu jawnym.  

5. Ocena wprowadzonych zmian  

Powstaje wobec tego pytanie o zapewnienie przez przepisy ustawy COVID-19 

gwarancji rzetelności postępowania cywilnego, jakie będzie prowadzone po zmianie 

dokonanej ustawą o zm. k.p.c. Ustawa wprowadza obowiązek przeprowadzenia posie-

dzenia jawnego jako zdalnego, lecz w tym zakresie zawiera jedynie postanowienie 

o prowadzeniu go przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tego 

na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Nie ma po-

stanowienia o korzystaniu z odpowiedniego oprogramowania pozwalającego wszystkim 

sądom na jego wykorzystanie, co umożliwiałoby również stronom i pełnomocnikom 

na zaznajomienie się z programem i oczekiwanie takiego samego standardu przekazu 

w każdej sprawie. Pozwoliłoby to także na zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu połączenia, problemach technicznych czy innych nieprawidłowo-

ściach na etapie prowadzenia postępowania, a nie dopiero po zakończeniu postępo-

wania. Tymczasem brak przepisów wykonawczych już przed zmianą dokonaną ustawą 

z 28.5.2021 r. spowodował, że przebieg posiedzenia zdalnego był związany z praktyką 

poszczególnych sądów [18]. Prowadzono je za pośrednictwem dostępnego oprogramo-

wania, bez wprowadzenia konkretnych rozwiązań, ale też bez konieczności korzystania 

z systemu sądowego [19]. Wykorzystywano tym samym aplikację Zoom, MS Teams, 

Skype, WhatsApp, skoro pozwalają one na rejestrację posiedzenia [19, s. 282-283; 20; 

10, s. 115-116], mimo iż zasadniczo korzystano z systemu ReCourt [20, uw. 11]. 

Zauważono zarazem, że mogło to, mimo wszystko, mieć wpływ na ułatwienie stronom 

brania udziału w posiedzeniu przy pomocy oprogramowania im znanego, zwłaszcza 

w początkowym okresie pandemii [10, s. 115-116]. 

Od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy 

rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich prze-

prowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób 

w nich uczestniczących (art. 15 zzs1 ust 1 pkt 2 ustawy COVID-19). Należy także dodać, 

że dla zapewnienia stronie lub innej osobie wezwanej do udziału w rozprawie, gdy nie 

posiada ona urządzeń technicznych umożliwiających jej udział w posiedzeniu zdalnym 

poza budynkiem sądu, wprowadzono w art. 15 zzs1 ust 2 uprawnienie do wystąpienia 

z wnioskiem o zapewnienie jej takiego udziału w budynku sądu. Ustawa wprowadza 

wymagane zgłoszenie wniosku co najmniej na 5 dni przed terminem rozprawy z obo-

wiązkiem wskazania we wniosku braku urządzeń technicznych umożliwiających udział 

w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu. Zapewnienie możliwość udziału w posie-

dzeniu zdalnym ma mieć miejsce w budynku sądu. Rozprawa będzie się odbywać zdal-

nie, a jedynie osobie tej ma być zapewniony dostęp do niej w budynku sądu. Powinno 

to być pomieszczenie zapewniające udział w rozprawie zdalnej z wykorzystaniem 
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odpowiedniego urządzenia technicznego. Zwykle jednak umożliwia jej się ten udział 

poprzez dostęp do miejsca, gdzie przebywa sąd prowadzący zdalną rozprawę. W ten 

sposób rozprawa staje się tylko częściowo zdalną, pozostając wobec tej osoby – stacjo-

narną7. Lecz rozwiązanie takie nie wynika z treści przepisów art. 15 zzs1 ust 1 i 2 

ustawy COVID-19. Powinien to być dostęp do zdalnej rozprawy poprzez umożliwienie 

danej osobie korzystania z urządzeń pozwalających na jednoczesny i bezpośredni przekaz 

obrazu i dźwięku, a nie udział w posiedzeniu stacjonarnym. Choć samo to rozwiązanie 

nie wydaje się być właściwe przy uwzględnieniu celu ustawy z 2.03.2020 r. Dla unik-

nięcia niebezpieczeństwa wynikającego ze stanu zagrożenia, osobie takiej powinna być 

zapewniona możliwość udziału w zdalnej rozprawie w budynku sądu, w obszarze 

gdzie przebywa. Odstąpienie przy prowadzeniu rozprawy zdalnej od wymagania po-

bytu w budynku sądu wezwanego, przy jednoczesnym braku ogólnego wymagania 

prowadzenia wówczas czynności zdalnej (art. 151 k.p.c.) – co przy ilości takich 

posiedzeń nie byłoby rozwiązaniem właściwym8 – nie powinno pociągać za sobą wyłą-

czenia przypadków szczególnych. Będą to bowiem zwykle osoby starsze mające trud-

ności w posługiwaniu się urządzeniami elektronicznymi. Można tylko w tym miejscu 

zwrócić uwagę na uregulowanie, jakie zawarł ustawodawca w przepisach o egzekucji 

z ruchomości, gdzie przewidziano w art. 8794 § 4 k.p.c. obowiązek zapewnia w sądach 

rejonowych dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektro-

niczną. Widoczny jest także tutaj brak spójności pomiędzy regulacją zawierającą 

postanowienia co do zdalnej rozprawy (i jak się wydaje ochroną składu orzekającego, 

zwłaszcza gdyby był on trzyosobowy) – z uwagi na brak konieczności przebywania 

osób uczestniczących w rozprawie zdalnej w budynku sądu, a wprowadzeniem udziału 

w posiedzeniu w budynku sądu osoby nieposiadającej urządzenia, sprowadzającego się 

do przebywania na sali rozpraw ze składem orzekającym i pracownikiem administra-

cyjnym.  

Tymczasem wykładnia celowościowa przepisów ustawy z 2.03.2020 r. wiąże się 

z koniecznością nadania tekstowi przepisów art. 15 zzs1 ust 1 pkt 1-3 ustawy COVID-19 

takiego znaczenia, które będzie środkiem realizacji celu ustawy [21]. Co powinno 

przebiegać w ten sposób, by przy uwzględnieniu jako podłoża relacji przyczynowo 

skutkowej, móc stwierdzić, że przy przypisaniu tekstowi określonego znaczenia możliwe 

będzie osiągnięcie celu ustawy z uwagi na zachodzącą wówczas relację teleologiczną. 

Relację polegającą na tym, że przepis z tak określnym znaczeniem dyrektywnym 

stałby się środkiem realizacji celu ustawy [21, s. 64-65]. Rozprawa zdalna pozwala na 

obecność uczestników poza budynkiem sądu – przy obowiązku przeprowadzenia na 

niej przez sąd czynności postępowania rozpoznawczego – ma zapewnić jednocześnie 

bezpieczeństwo uczestnikom, stanowiąc środek zapobiegania zakażeniu wirusem 

SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się wywołanej tym wirusem choroby zakaźnej u ludzi 

(art. pkt 1 ustawy COVID-19). Przy uwzględnieniu takiego celu rozprawy zdalnej, co 

nie sprowadza się przecież do odizolowania jedynie uczestników postępowania od 

siebie w budynku sądu (skoro nawet skład orzekający nie musi się w nim znajdować), 

ale do wyłączenia konieczności przemieszczenia się, sprzeczne z treścią przepisów art. 

15 zzs1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy COVID-19 będzie tworzenie dla osoby, która nie 

 
7 Określanej jako rozprawa hybrydowa bądź mieszana [10, s. 120-121; 11].  
8 Na kwestię ograniczenia funkcjonowania posiedzenia jawnego za pomocą wideokonferencji z uwagi na 
wymaganie zapewnienia dostępności sali rozpraw, zwrócono uwagę w opracowaniu – zob. [17, s. 385].  



Gwarancja dostępu do sądu dla ochrony praw strony w postępowaniu cywilnym  

w okresie stanu pandemii COVID -19 
 

63 
 

posiada urządzeń technicznych, udziału w rozprawie zdalnej poprzez wyznaczenie 

rozprawy stacjonarnej. Niestety, treść art. 15 zzs1 ust. 2 ustawy COVID-19 – niezależnie 

od wyniku wykładni celowościowej – nie daje podstaw do interpretacji treści przepisu 

w kierunku upoważnienia strony do domagania się możliwości udziału w rozprawie 

w budynku sądu innego niż prowadzący postępowanie w sprawie. Należy bowiem 

w tym momencie wskazać na pierwszeństwo wykładni językowej przepisu z zazna-

czeniem pomocniczości wykładni systemowej i funkcjonalnej [22]. Tymczasem nie budzi 

wątpliwości stwierdzenie, że wyrażenie: budynek sądu odnosi się do sądu prowadzą-

cego postępowanie. Zarazem dopuszczalność odstępstwa od oczywistego i jednoznacz-

nego sensu językowego przepisu sprowadza się do przypadków wyjątkowych, gdy 

wykładnia językowa prowadzi do absurdalnych konsekwencji, jest rażąco sprzeczna 

z Konstytucją RP czy z powszechnie akceptowanymi zasadami sprawiedliwości [22, 

s. 22]. Trudno byłoby poprzez próbę wykładni rozszerzającej nałożyć na sąd miejsca 

pobytu obowiązek dokonania czynności zapewniających udział w rozprawie zdalnej 

innego sądu z dodatkowym postanowieniem pozwalającym na poinformowanie strony 

o udziale w rozprawie zdalnej w terminie 5 dni. Pozostaje więc zgłoszenie postulatu de 

lege ferenda w przedmiocie możliwości dostępu do sądu, który znajduje w miejscu 

pobytu takiej osoby, podobnie do rozwiązania o przeprowadzeniu posiedzenia przy 

użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość 

(art. 151 § 2 k.p.c.).  

W przypadku interpretacji przepisów ograniczających prawa i wolności obywatel-

skie (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) trzeba zaś poszukiwać takiej interpretacji przepisów 

ograniczających, która pozwoli zrealizować cel, jaki stawia sobie prawodawca (wpro-

wadzając przepis), a przy tym będzie tylko tak uciążliwa, jak jest to konieczne dla 

osiągnięcia założonego przez normodawcę celu [22, s. 141]. Prowadzi do twierdzenia 

o wymaganiu od sądu podjęcia przed wyznaczeniem posiedzenia niejawnego w oparciu 

o art. 15 zzs1 ust. 1 ust. 3 ustawy COVID-19 czynności sprawdzających możliwość 

wyznaczenia posiedzenia jawnego dla przeprowadzenia go w trybie stacjonarnym9.  

W ramach uwag uzupełniających do postępowania przed sądem drugiej instancji 

należy te rozważania przeprowadzić na płaszczyźnie wyznaczonej treścią przepisu art. 

374 k.p.c. Wprowadzają one postanowienie o niedopuszczalności rozpoznania sprawy 

na posiedzeniu niejawnym w razie zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy 

w apelacji lub odpowiedzi na apelację, skoro ustawodawca przewiduje w tym wypadku 

konieczność jej przeprowadzenia, poza sytuacją cofnięcia pozwu lub apelacji albo 

zaistnienia nieważności postępowania. W nauce przyjęto zastosowanie do postępowa-

nia apelacyjnego art. 15 zzs1 ust. pkt 3 ustawy COVID-19 [18, s. 689; 4, s. 1033-1034]. 

Sąd drugiej instancji będzie więc mógł rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym, 

bez względu na stanowisko stron, chociaż tylko w razie niemożności wyznaczenia roz-

prawy zdalnej i przy braku konieczności jej przeprowadzenia [4, s. 1034; 18, s. 687; 23].  

Jeśli art. 15zzs1 ust. 1 pkt 3 ustawy COVID-19 jest jednak przepisem szczególnym 

w stosunku do regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, to w obszarze interpretacji 

braku konieczności wyznaczenia rozprawy powinna się znaleźć okoliczność przepro-

wadzenia przed sądem pierwszej instancji postępowania rozpoznawczego na posiedzeniu 

niejawnym. Wyłączenie bowiem wniosku stron jako upoważnienia do zobowiązania 
 

9 Wskazano w nauce, że przeprowadzenie posiedzenia niejawnego jest możliwe tylko, gdy nie można 
przeprowadzić wideokonferencji oraz posiedzenia tradycyjnego (jawnego) – [18, s. 687]. 
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sądu drugiej instancji w przedmiocie wyznaczenia rozprawy, nie powinno, przy zgło-

szeniu mimo to takiego wniosku i przy braku rozprawy w sądzie pierwszej instancji, 

pozostać bez oceny w sferze pojęcia konieczności.  

6. Podsumowanie  

 Przy dążeniu do osiągniecia celu ustawy COVID-19 w obszarze ochrony obywateli 

przez zagrożeniem epidemicznym należy w jak najszerszym zakresie zapewnić wyko-

nanie zasady konstytucyjnej dostępu do sądu w jej wymiarze jawności posiedzenia 

sądowego dla rozpoznania żądania pozwu jako gwarancji rzetelnego procesu, co po-

twierdza zasada procesu cywilnego w art. 9 § 1 k.p.c. wraz z treścią reguły zachowania 

sądu wymienionego w art. 148 § 1 k.p.c. Zapewnienie to powinno nastąpić poprzez 

wyznaczenie posiedzenia jawnego (rozprawy) w formie zdalnej lub stacjonarnej 

w warunkach określonych w art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19 . Przez co roz-

poznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, poza przepisami szczególnymi zawartymi 

w Kodeksie postępowania cywilnego, może być tylko wyjątkiem w rozumieniu braku 

konieczności wyznaczenia rozprawy. Treść wyrażenia o niekonieczności przeprowa-

dzenia rozprawy (posiedzenia jawnego) powinno zaś uzupełniać – poza zaznaczoną już 

wyjątkowością takiej sytuacji – odwołanie do art. 1481 § 1 k.p.c. Gdyż poza prze-

słankami zawartymi w jego treści można przy podobieństwie do nich wyprowadzić 

wymaganie uwzględnienia przez sąd całokształtu przytoczonych twierdzeń i zgłoszo-

nych wniosków dowodowych stron z wprowadzeniem do materiału dowodowego 

środków dowodowych, które stały się dowodami jak dokumenty (art. 2432 zd. 1 k.p.c.), 

pisemne zeznania świadka czy pisemna opinia biegłego. Pozwoli to właściwie na 

wydanie orzeczenia co do istoty bez przeprowadzenia rozprawy, chociaż z wymaga-

niem zastosowania przepisu art. 15 zzs2 ustawy COVID-19. Jednocześnie przewodni-

czący powinien wydać zarządzenie o skierowaniu sprawy do rozpoznania na posiedzeniu 

niejawnym z doręczeniem jego odpisu stronom. Z kolei w ramach jawności zew-

nętrznej należy termin posadzeń zdalnych umieścić na stronach elektronicznych sądu 

z dopuszczeniem do udziału w posiedzeniu osób trzecich wyrażających wolę udziału 

w takiej rozprawie, zwłaszcza że wykorzystywane programy elektroniczne taki udział 

umożliwiają.  
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Gwarancja dostępu do sądu dla ochrony praw strony w postępowaniu cywilnym 

w okresie stanu pandemii COVID-19 

Streszczenie 

Konstytucja RP stanowi w art. 45 ust. 1 o prawie do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez 
właściwy sąd. Na gruncie prawa cywilnego procesowego zasadę jawności postępowania wprowadza art. 9 

§ 1 k.p.c. wraz z regułą zachowania sądu przewidzianą w art. 148 § 1 k.p.c. Ustawą z 28 maja 2021 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw prawodawca zde-

cydował natomiast o wprowadzeniu zmian w zakresie działań odnoszących się do rozpoznawania spraw 
cywilnych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich czynności sądu powinny być 

przeprowadzone na rozprawie (innym posiedzeniu jawnym) z wykorzystaniem urządzeń technicznych 

umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 
i dźwięku. Ustawa dopuszcza w drodze odstępstwa wyznaczenie w określonych warunkach rozprawy sta-

cjonarnej. W razie zaś niemożności przeprowadzenia posiedzenia zdalnego umożliwia rozpoznanie sprawy 

na posiedzeniu niejawnym, chociaż tylko wtedy, gdy rozprawa nie będzie konieczna. W tym momencie 

pojawia się pytanie o dalsze istnienie gwarancji do jawnego rozpoznania sprawy w jej wymiarze wew-
nętrznym – wobec uczestników postępowania – i zewnętrznym rozumianym jako udział publiczności 

w posiadaniu jawnym.  

Słowa kluczowe: pandemia, jawność, postępowanie cywilne, rozprawa   
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Guarantee of access to court for the protection of party's rights in civil 

proceedings during the state of COVID-19 pandemic 

Abstract 

The Constitution of the Republic of Poland provides in Article 45 (1) the right to a fair and public hearing 
by a competent court. In civil procedural law, the principle of openness of proceedings is introduced by 

Article 9 § 1 of the Code of Civil Procedure, together with the rule of court behaviour provided for in 

Article 148 § 1 of the Code of Civil Procedure. However, by the Law of May 28, 2021 on amending the 

Law – Code of Civil Procedure and some other laws, the legislator decided to introduce changes in the 
scope of actions relating to the recognition of civil cases. During the period of the state of epidemic 

emergency or the state of epidemic declared due to COVID-19 and within one year from the revocation of 

the last of them, the actions of the court should be carried out in a hearing (other public session) with the 

use of technical devices allowing them to be carried out remotely with simultaneous direct transmission of 
images and sound. The Act allows, by exception, the appointment of a bench trial under certain 

circumstances. And if a remote hearing is not possible, it allows the case to be heard in closed session, 

although only if a hearing is not necessary. At this point, the question arises as to the continued existence of 

the guarantee to an open hearing in its internal dimension – to the participants in the proceedings – and its 

external dimension understood as the participation of the public in the open hearing.  

Keywords: pandemic, public, civil procedure, hearing 
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Aleksandra Buszko1  

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek ubezpieczeń – 

perspektywa dobrostanu społecznego 

1. Wprowadzenie  

Od prawie dwóch lat pandemia wywiera silny wpływ na wszystkie działania 

społeczne na całym świecie, w tym wyniki makroekonomiczne, wskutek czego kraje 

borykają się z mnóstwem problemów i niskim tempem wzrostu PKB. Wiele państw, 

szczególnie europejskich, wprowadziło szereg ograniczeń, takich jak zachowanie 

dystansu, zakaz wjazdu osób niezaszczepionych czy bez testów oraz obowiązek 

kwarantanny. To był i jest trudny czas nie tylko dla osób prywatnych, ale także dla 

firm. Wprowadzenie w niektórych krajach specjalnych programów pomocowych dla 

firm (tak zwane tarcze ochronne), nie w każdym przypadku powoduje, że jednostki 

przechodzą przez pandemię niedotknięte. Teoretycznie i praktycznie to podejście było 

pozytywnym krokiem, niemniej każda taka decyzja niesie za sobą różne konsekwen-

cje. Mimo, że rząd wspiera firmy oraz społeczeństwo, w obliczu COVID pogorszyła 

się ogólna sytuacja społeczna.  

Po pierwsze, izolacja, choroby i bezrobocie na skutek pandemii powodują frustrację 

i rozczarowanie oraz strach przed przyszłością. Po drugie, pogorszyła się również sytuacja 

gospodarcza. Dobrobyt społeczeństwa zależy od aktualnej sytuacji ekonomicznej. 

W dobie kryzysu rodziny i firmy żyją ze swoich oszczędności oraz zasiłków ze wsparcia 

rządu. W takich sytuacjach pomoc powinna również być wsparta ubezpieczeniem od 

skutków kryzysu. Jednak, pomimo że ubezpieczenia dostosowane są do łagodzenia 

skutków nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń losowych, to żadne ubezpieczenie 

nie przewiduje sytuacji pandemicznej i jej skutków na taką skalę, jaką możemy 

zaobserwować obecnie.  

Pandemia COVID-19 zabrała życie setkom tysięcy ludzi, zakłóciła równowagę 

gospodarczą, jak również dotknęła funkcjonowanie łańcuchów dostaw i sektorów 

gospodarczych na całym świecie. Ubezpieczyciele doświadczyli podobnych pandemii 

w przeszłości, niemniej skala kryzysu spowodowanego COVID-19 jest nieporówny-

walnie większa, a skutki bardziej dotkliwe. Branża ubezpieczeniowa z wielkim prawdo-

podobieństwem przetrwa kryzys [1], niemniej ubezpieczyciele muszą się dostosować 

do zmieniających się potrzeb i oczekiwań swoich klientów, agentów oraz dopasować 

produkty ubezpieczeniowe, tak by dostatecznie chroniły klientów w czasach pandemii.  

Globalna reakcja na pandemię wyznaczyła nowe kierunki zmian, które ubezpieczy-

ciele powinni wprowadzić, takie jak zwiększenie digitalizacji procesu sprzedaży i obsługi 

ubezpieczeń oraz inne innowacje odpowiadające potrzebom klientów czy agentów. 

Ponadto, ubezpieczyciele powinni dywersyfikować swoje produkty oraz oferować nie-

standardowe rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb mężczyzn oraz kobiet, w celu 

 
1 aleksandrabuszko@gmail.com, Digital Product Owner, specjalista ds. aplikacji mobilnych w branży ubez-
pieczeniowej w ERGO Technology and Services, www.ergo.com/en/Microsites/ETS/. 
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mitygacji skutków pandemii zwłaszcza w żeńskiej części społeczeństwa czy w krajach 

najuboższych.  

Odpowiedź ubezpieczycieli na COVID-19 może spowodować zwiększenie dobro-

stanu społecznego i publicznego zaufania do sektora ubezpieczeń ogółem. Dla przy-

kładu, firmy ubezpieczeniowe w swojej ofercie mogą zawierać produkty odnoszące się 

do konkretnej płci, np. do kobiet. Takie zróżnicowanie spowoduje lepsze zrozumienie 

produktów ubezpieczeniowych, zwiększy zaufanie kobiet do oferty, a co za tym idzie 

spowoduje chęć poprawy dobrobytu rodziny poprzez zakup polisy [2]. 

Pandemia to niezwykle trudne czasy dla wszystkich – rodzin, przedsiębiorstw, 

całych społeczeństw i gospodarek. Branża ubezpieczeniowa ma do odegrania kluczową 

rolę we wspieraniu klientów i społeczeństw, zarówno w okresach ożywienia gospodar-

czego, jak i kryzysu. 

2. Skutki COVID  

Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19, który pojawił się w Chinach pod 

koniec 2019 roku, spowodowało globalną pandemię. Chociaż wydaje się, że obecnie 

rozprzestrzenianie się wirusa zwalnia w Chinach, to jednak przyspiesza w innych 

rejonach, gdzie mamy do czynienia z czwartą falą. Na przestrzeni niespełna 2 lat rządy 

reagowały w coraz bardziej dramatyczny sposób – zamykając granice, nakładając 

blokady i ograniczenia w podróżowaniu, zamykając szkoły i uczelnie oraz zakazując 

masowych zgromadzeń, takich jak imprezy sportowe, koncerty, demonstracje. 

Trudno do końca przewidzieć, co nas czeka w przyszłości. Jedno jest pewne, oprócz 

śmiertelnych ofiar spowodowanych wirusem, pandemia niesie ze sobą negatywne 

skutki gospodarcze, co stanowi poważne wyzwania dla globalnego łańcucha dostaw 

i niektórych sektorów biznesowych (np. linie lotnicze czy turystyka). Z perspektywy 

makro pandemia powoduje znaczne wahania na giełdzie, głównie gwałtowne spadki. 

Banki centralne, w tym System Rezerwy Federalnej USA (FED) i Europejski Bank 

Centralny (EBC), zareagowały obniżką stóp procentowych. EBC rozszerzył swój pro-

gram luzowania ilościowego, aby zapewnić większą płynność finansową, a Stany 

Zjednoczone ogłosiły „krajowy stan nadzwyczajny”. 

Kryzys COVID-19 dotknął wszystkie sektory gospodarki – ale należy szczególnie 

zwrócić uwagę na branżę ubezpieczeniową, która została zasypana zapytaniami 

i roszczeniami dotyczącymi wszelkich rodzajów ubezpieczeń, tzn. ubezpieczeń zdro-

wotnych, na życie, majątkowych, komunikacyjnych czy następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Szybka reakcja ubezpieczycieli w celu dostosowania swoich działań w call 

center oraz zatrudnienie zdalnej siły roboczej to zagadnienia, nad którym pracują ubez-

pieczyciele. Oczywiście działania te na całym świecie, choć zbliżone, mogą przybierać 

różne formy w zależności od etapu rozwoju i aktywności koronawirusa.  

Koronawirus wpłynął na wiele zobowiązań ubezpieczycieli. Zakres roszczeń zależy 

od produktu ubezpieczeniowego. W przypadku ubezpieczeń na życie i zdrowotnych 

zanotowano wzrost szkód, a także zwiększone koszty zapewnienia korzyści wynika-

jących z roszczenia. W przypadku ubezpieczeń majątkowych wpływ koronawirusa na 

różne rodzaje działalności, które są objęte ubezpieczeniem, jest trudniejszy do prze-

widzenia. Polisy dotyczące przerwania działalności, ubezpieczenia od odpowiedzial-

ności cywilnej, ubezpieczenia podróżne czy dotyczące odwołania masowych imprez 

(sportowych, kulturalnych) mają zwykle standardowe wykluczenie dla pandemii 
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i związanych z nimi zagrożeń. Podobnie, od początku 2000 r. większość polis zdro-

wotnych nie obejmuje takich chorób, jak np. COVID-19.  

Jednak w dużej mierze skutki kryzysu zależą od precyzyjnych definicji, które 

zostały uwzględnione w umowach zawartych przed ogłoszeniem pandemii. Należy 

zwrócić uwagę, że w wyniku pracy zdalnej, ryzyko związane z dojazdami do pracy 

ulegało gwałtownemu zmniejszeniu (pracownicy pozostają w miejscu zamieszkania, 

nie ulegają wypadkom komunikacyjnym), zwiększa się ekspozycja na cyberryzyko.  

W odniesieniu do technologii, kryzys może być również bodźcem do przyjrzenia 

się przeniesieniu większej liczby systemów i aplikacji do chmury (patrz podrozdział 

3.2). Mówiąc ogólniej, firmy ubezpieczeniowe – podobnie jak inne sektory – muszą 

rozpocząć cyfrową transformację swoich organizacji, aby stać się bardziej agile (z ang. 

zwinny) i responsywnymi na zmiany przedsiębiorstwami. Być może pozytywnym na-

stępstwem kryzysu koronawirusa może być to, że przyspieszy on postęp techno-

logiczny znacznie efektywniej, niż w przypadku, gdyby COVID-19 nie miał miejsca.  

2.1. Wpływ COVID-19 na Gender Gap 

Jeszcze przed pandemią COVID-19 prawdopodobieństwo finansowego wyklucze-

nia było znacznie wyższe wśród kobiet. W skali światowej 56% wśród osób niepo-

siadających konta bankowego to kobiety [3]. W związku z tym, że wzrasta liczba 

kobiet jako pracowników, agentów i klientów, ubezpieczyciele muszą być świadomi 

potrzeb kobiet w roli przedsiębiorcy, żywiciela rodziny, opiekunki czy głowy rodziny. 

W odpowiedzi pojawiają się nowe rodzaje ubezpieczeń. Dlatego gdy ubezpieczy-

ciele oferują nowe produkty, powinni patrzeć na swoje procesy operacyjne poprzez 

pryzmat dostosowany do płci. Istotne znaczenie ma również sposób w jaki firmy ubez-

pieczeniowe zarządzają, wprowadzają na rynek, komunikują się, sprzedają i wykorzy-

stują technologię informacyjną oraz w jaki sposób wspierają swoje pracownice, agentki 

i klientki. To wszystko ma na celu wprowadzanie nowych rozwiązań bez dyskryminacji 

żadnej ze stron.  

2.1.1. COVID-19 a profile ryzyka kobiet 

• kobiety stanowią większość pracowników sektora zdrowotnego i społecznego, 

w rezultacie są bardziej narażone na skutki koronawirusa [4]; 

• w krajach biedniejszych, gdzie opieka zdrowotna praktycznie nie istnieje, prawdo-

podobieństwo pracy na niskopłatnych, niestabilnych stanowiskach jest większe 

wśród kobiet niż mężczyzn; 

• w branży turystycznej czy gastronomicznej, które zostały najmocniej doświadczone 

podczas pandemii, główną siłę roboczą stanowią kobiety, a to oznacza, że więcej 

kobiet niż mężczyzn straciło pracę.  

• w trakcie pandemii COVID-19 zastąpiono znaczną część wizyt u lekarza wizytami 

on-line lub konsultacjami telefonicznymi, ale w przypadku kobiet ciężarnych pobyt 

w szpitalu bywa konieczny, a tam ryzyko zakażenie jest większe [6]; 

• według statystyk kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni wykonują nieodpłatną 

pracę – głównie jest to opieka nad dziećmi czy osobami starszymi [7], a co za tym 

idzie nie są objęte opieką zdrowotną; 
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Wykres 1. Skutki COVID-19 i odpowiedź ubezpieczycieli. Źródło: [opracowanie własne] 

• badania pokazują, że na całym świecie wraz z rozpoczęciem pandemii wzrosła 

liczba aktów przemocy wobec dziewczynek i kobiet, zwłaszcza liczba aktów 

przemocy domowej [8]; 

• w krajach uboższych w sytuacjach, gdy umiera mężczyzna, będący często jedynym 

żywicielem rodziny, wdowa przeważnie zostaje bez środków do życia i praktycznie 

bez wsparcia socjalnego [9]; 

• w wielu krajach kobiety nie mają takich samych praw spadkowych jak mężczyźni, 

w związku z czym wraz ze śmiercią męża mogą stracić znaczną część swojego 

majątku [10]; 

• strata pracy wśród kobiet, wynagrodzenie za pracę zależne od płci (na korzyść 

mężczyzn), nieufność do zagadnień finansowych a co za tym idzie, brak możliwości 

decydowania o finansach, może nieść za sobą długoterminowe, niekorzystne skutki.  
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2.1.2. Wpływ COVID-19 na przedsiębiorstwa prowadzone przez kobiety 

• dane sprzed czasów COVID wskazują, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

(MMŚP) należące do kobiet mają do czynienia z 1,5 biliona dolarów luką finansową, 

która stanowi jedną trzecią całkowitej luki finansowej MMŚP [11]; 

• ponadto dane sprzed pandemii pokazują, że kobiety często nie wiedzą, gdzie szukać 

informacji na temat możliwości finansowania swojej działalności; 

• COVID-19 znacząco wpłynie na powiększenie luki finansowej wśród firm prowa-

dzonych przez kobiety, tym bardziej, że brakuje odpowiednich ubezpieczeń skiero-

wanych dla kobiet, szczególnie w krajach uboższych; 

• według badania przeprowadzonego przez WEConnect International w czasie pan-

demii [12] około 90% MMŚP prowadzonych przez kobiety doświadczyło poważnego 

spadku obrotów, zaś 40% obawia się braku wypłacalności w najbliższej przyszłości; 

• zróżnicowanie poziomu wiedzy względem płci w technologii informacyjnej, w tym 

brak umiejętności cyfrowych i sprzętu prawdopodobnie ograniczy zdolność kobiet 

do wykorzystywania technologii w prowadzonej przez nich działalności w trakcie 

i po pandemii, a zatem może zagrozić utrzymaniu się MMŚP.  

3. Działalność ubezpieczycieli w obliczu pandemii  

3.1. Ciągłość biznesowa w sektorze ubezpieczeń 

Z reguły większość przedsiębiorstw ma plan na zachowanie ciągłości działania 

firmy, ale ze względu na skutki pandemii, zmiany okoliczności zarówno w czasie kry-

zysu, jak i po nim, plany te muszą być regularnie aktualizowane, a następnie przeka-

zywane pracownikom i agentom. Doświadczenie pokazuje, że pandemie to zjawiska, 

które pojawią się średnio co 30 lat. Natomiast analiza ryzyka i przewidywanie kry-

zysów to główna działalność ubezpieczycieli. Oczekiwania rynkowe względem nich są 

na tyle wysokie (zarówno wśród osób prywatnych jak i firm), że nie mogą sobie 

pozwolić na utratę reputacji w czasach kryzysu, gdy to właśnie na nich spoczywa 

obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa innym. Plan ciągłości musi uwzględniać nie 

tylko wpływ, jaki COVID-19 ma na pracowników, agentów i klientów ubezpieczy-

ciela, ale powinien również uwzględniać różne zachowania w zależności od płci. 

Jednym z przykładów potwierdzającym konieczność uwzględnia różnicy płci 

w ofercie ubezpieczeniowej jest zauważalne w czasie pandemii zwiększone obciążenie 

kobiet opieką nad dziećmi czy osobami starszymi. Wytyczne IFC (ang. International 

Finance Corporation: IFC) dotyczące opieki nad dziećmi w erze COVID-19 [13] 

wyjaśniają, w jaki sposób pracodawcy mogą wspierać potrzeby swoich pracowników 

w zakresie opieki nad dziećmi. 

We wszystkich sektorach najlepszą praktyką w reagowaniu na kryzys jest podejście 

dwutorowe, z dedykowanym zespołem dla każdego z nich. Jeden zespół skupia się na 

zarządzaniu bezpośrednim kryzysem, a drugi patrzy w przyszłość. Zespół reagujący na 

kryzys powinien współpracować z agentami i klientami, a także założyć zdalnie obsłu-

giwane call center i/lub helpdesk dla agentów. Grupa „patrząca w przyszłość” powinna 

koncentrować się na średnio- i długoterminowej odporności, a także na uwzględnianiu 

zdobytych doświadczeń w przyszłych operacjach. Obie strategie muszą uwzględniać 

różne potrzeby kobiet i mężczyzn. 
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Jest również wysoce możliwe, a co z resztą już można zaobserwować [14], że po 

zniesieniu pewnych ograniczeń i większej interakcji ludzi, infekcje wirusowe powrócą 

więc nakazy pozostania w domu lub blokady zostaną ponownie nałożone. Dlatego pla-

nowanie ciągłości działania firmy powinno uwzględniać takie sytuacje, by firmy mogły 

odpowiednio przygotować się na taki scenariusz.  

3.2. Zwiększenie nakładów na digitalizację 

Nie można nie zauważyć, że na całym świecie COVID-19 jest motorem napędo-

wym cyfryzacji. Postęp digitalizacji jest znacznie szybszy niż miało to miejsce wcze-

śniej. W przeszłości wiele ubezpieczycieli zwlekało ze zmianami, głównie z względu 

na opór pracowników wynikający z ich niechęci do nowości. Dlatego przy wdrażaniu 

technologii firmy muszą to robić świadomie, z zachowaniem potrzeb odbiorców koń-

cowych, umiejętności użytkowników (jak wcześniej wspomniano) oraz uwzględnie-

niem różnic płci. Według statystyk, na całym świecie liczba kobiet korzystających 

z Internetu jest o 17% niższa niż liczba mężczyzn, zaś w krajach wschodzących liczba 

ta wzrasta do 23%. Co ciekawe, aż o 20% rzadszy dostęp do telefonu komórkowego, 

tabletu lub komputera mają kobiety w porównaniu do mężczyzn [15].  

Dlatego podczas cyfryzacji swojej działalności ubezpieczyciele muszą brać pod 

uwagę ich wpływ na pracowników, agentów i klientów obu płci oraz dążyć do zwięk-

szenia zdolności kobiet do korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych. 

Warto zwrócić uwagę na możliwości jakie stwarza nam coraz większy postęp tech-

nologiczny. We wdrażaniu cyfryzacji ważne jest wykorzystanie przez firmy istnieją-

cych na rynku rozwiązań, takich jak rozwiązania „cloudowe”.  

Przy większej liczbie osób pracujących zdalnie systemy w chmurze (ang. cloud) 

w oferują znacznie większą przepustowość i pojemność, niż gdyby pracownicy mieli 

zdalny dostęp do serwerów lokalnych. To szansa na rozwój dla branży ubezpiecze-

niowej. Na przykład oprogramowanie do modelowania aktuarialnego często znajduje 

się na komputerach osób fizycznych, ponieważ uważa się, że istnieją problemy z bez-

pieczeństwem związane z umieszczeniem go w chmurze. Jednak przy dzisiejszych usłu-

gach w chmurze oferujących ulepszone protokoły bezpieczeństwa, być może nadszedł 

czas, aby więcej przedstawicieli branży wykonało ten ruch. 

Przykładem wykorzystania chmury może być sytuacja, jaka miała miejsce w Indiach 

w czasie ścisłego lockdownu. Jeden z klientów IFC – Coverfox, cyfrowy broker ubez-

pieczeniowy, przeniósł swoje call center do systemu opartego na chmurze, co umożli-

wiło agentom pracę w domu bez laptopa, a nawet Wi-Fi, jedynie tylko przy użyciu 

telefonu komórkowego. Dzięki wykorzystaniu chmury, firma była w stanie przywrócić 

ponad 95% operacji call center w ciągu zaledwie trzech dni [2]. W wielu krajach 

możliwość pracy z domu i wybór godzin odpowiadających potrzebom rodziny, może 

sprawić, że praca w firmie ubezpieczeniowej będzie bardziej atrakcyjna dla kobiet.  

Przewiduje się, że w najbliższych latach wykorzystanie nowych technologii będzie 

miało znaczący wpływ na obniżenie kosztów działalności, polepszenie analizy danych, 

usprawni obsługę roszczeń, ułatwi pracę aktuariuszy i w ogólnym wyniku poprawi 

efektywność działania. Kluczowe w tym zakresie są również działania ustawodawcze, 

które pozwolą na zawieranie umów na odległość i uznają ważność tego typu umów. 

W wielu krajach, w tym w Polsce, już przed pandemią istniała możliwość wykupu 

ubezpieczenia on-line, zaś podpis elektroniczny jako poświadczenie tożsamości i jest 
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równoznaczny z tradycyjnym podpisem na papierze (warto nadmienić, że w krajach 

afrykańskich – Ghanie, Kenii, Nigerii dopiero w obliczu pandemii w 2020 uznano 

podpis elektroniczny na równi z tradycyjnym [16]). W dobie pandemii, gdzie swoboda 

przemieszczania się została ograniczona, pozwala to na zachowanie ciągłości działania 

i ogranicza negatywny wpływ COVID na ogólny wynik finansowy asekurantów.  

3.3. Cyfryzacja a zwiększenie portfolio produktów i wpływ na relacje 

z klientem 

Tradycyjna baza zarządzania relacjami z klientami, tzw. system CRM (ang. Custo-

mer Relationship Management) nie są idealne z powodu brakujących niekiedy infor-

macji kontaktowych, duplikatów wpisów oraz innych błędów. 

Ponieważ COVID-19 sprzyja dążeniom do cyfryzacji, jest to doskonała okazja dla 

ubezpieczycieli do poprawy danych dotyczących klientów, a co za tym idzie usta-

wienia za cel priorytetowy przyjęcie efektywnego systemu CRM.  

System CRM powinien być łatwo dostępny dla wszystkich pracowników sprzedaży 

i agentów, w tym tych, którzy pracują zdalnie. Powinien być także spójny z innymi kana-

łami komunikacji firmy (połączeniami, SMS-ami, wideo, WhatsAppem, Facebookiem itp.). 

Oprócz inwestowania w dobry system CRM w celu zapewnienia większej ilości 

lepszej jakości danych o klientach, a w konsekwencji skuteczniejszej sprzedaży, ubez-

pieczyciele powinni zobowiązać się do zbierania danych z podziałem na płeć, które 

można wykorzystać do lepszego poznania potrzeb ubezpieczeniowych kobiet. Za po-

mocą takich danych ubezpieczyciele lepiej zrozumieją strukturę społeczeństwa, ich 

potrzeby i zachowania, a także trendy społeczno-ekonomiczne, które mają wpływ na 

zachowania społeczeństwa. Dane dotyczące płci dostarczą informacji konsumenckich, 

które mogą być pomocne przy wprowadzaniu innowacji i nowych produktów rozwoju.  

Dodatkową konsekwencją COVID-19, która prawdopodobnie wpłynie na branżę 

ubezpieczeniową, a także na inne dziedziny, jest większe wykorzystanie big data 

i sztucznej inteligencji (AI). W kontekście ubezpieczeniowym technologie te mogą 

gromadzić bardziej szczegółowe informacje, które umożliwią dopasowanie produktów 

i procesów tak, aby lepiej odpowiadały potrzebom klientów. AI może także przyczynić 

się do skrócenia czasu potrzebnego osobom fizycznym i MMŚP na zakup polis zdro-

wotnych, na życie, ubezpieczenia mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz cyber-

ubezpieczenie od ryzyka, dzięki lepszemu dopasowaniu oferty w krótszym czasie.  

Biorąc pod uwagę dane historyczne, kobiety były niedostatecznie reprezentowane 

na stanowiskach kierowniczych w branży ubezpieczeniowej.  

Wraz ze wzrostem wykorzystania nowych technologii w celu lepszego zrozumienia 

potrzeb ubezpieczeniowych kobiet, firmy ubezpieczeniowe winny dążyć do zwięk-

szenia reprezentacji kobiet w kadrze kierowniczej zespołów wdrażających nowe techno-

logie cyfrowe. Obecnie proporcje pomiędzy podstawowymi a kierowniczymi stano-

wiskami są mocno zachwiane – kobiety zajmują 60% miejsc pracy na poziomie 

podstawowym i tylko 17% na stanowiskach kierowniczych [17]. Dlatego ważne jest 

promowanie kobiet na wyższe stanowiska, bowiem kobieta-menadżer będzie bardziej 

skłonna do uwzględniania potrzeb kobiet, na przykład podczas opracowywania pro-

duktów i wdrażaniu ich. 
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3.4. Wsparcie agentów w odpowiedzi na COVID-19 

Agenci są ambasadorami marki firmy ubezpieczeniowej, są często pierwszym 

punktem kontaktu z klientem w przypadku zakładania nowej polisy czy składania 

reklamacji. Ma to miejsce również w przypadku alternatywnych, samoobsługowych 

rozwiązań. Aby zapewnić klientowi obsługę na najwyższym poziomie konieczna jest 

priorytetyzacja na stanowiskach kierowniczych, jest to zaledwie wsparcie dla agentów 

w radzeniu sobie ze skutkami COVID-19, zarówno w życiu osobisty jak i zawodowym. 

Wyposażenie agentów w narzędzia niezbędne do pracy zdalnej i obsługa klienta będzie 

miało pozytywny wpływ na finanse oraz stabilność zarówno ubezpieczyciela, jak i jego 

agentów [18]. 

Aby ocenić zdolność agentów do pracy zdalnej, ubezpieczyciele powinni przepro-

wadzić badanie mapujące w celu zidentyfikowania technologii i luk w infrastrukturze, 

które mogą mieć wpływ na agentów. Kolejnym korkiem jest opracowanie planu usu-

nięcia tych luk. Plan powinien obejmować działania, które doprowadzą do kompaty-

bilności oprogramowania CRM z urządzeniami agentów (w przypadku, gdy firma nie 

zapewnia urządzeń swoim pracownikom). Biorąc pod uwagę nowe cyfrowe środo-

wisko pracy, ubezpieczyciele powinni upewnić się, że posiadają odpowiednie korpora-

cyjne ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego, aby złagodzić wszelkie incydenty 

związane z cyberatakami. 

Jeśli agentom brakuje wiedzy i umiejętności korzystania z platformy cyfrowej, należy 

zapewnić wirtualne szkolenie, które powinno być dostosowane do potrzeb obu płci. 

Jednym z przykładów zastosowania nowej technologii do w warunkach pandemii jest 

Insular Life (InLife) na Filipinach, który opracował w pełni cyfrowy system sprzedaży 

o nazwie Virtual Business Enabler (ViBE). Korzystając z ViBE, doradcy finansowi 

InLife zrealizowali sprzedaż ubezpieczeń bez bezpośredniego kontaktu z klientami, 

oferując im zakup potrzebnych im produktów ubezpieczeniowych [19].  

Z kolei ubezpieczyciel działający w Ghanie przeszedł na całkowicie zdalny system 

pozyskiwania klientów, korzystając z list połączeń i kampanii cyfrowych za pośred-

nictwem Facebooka, w ten sposób udało się sprzedać ponad 50 000 polis w ciągu 

sześciu tygodni. Inni ubezpieczyciele pomagają swoim agentom i brokerom w sprzedaży 

cyfrowej poprzez tworzenie aplikacji mobilnych, podnoszenie ich umiejętności w sprze-

dawaniu przez telefon oraz współpracę z zespołami marketingowym w celu tworzenia 

materiałów wideo promujących ich zaangażowanie w pracy (np. ERGO.de). 

Wprowadzenie narzędzi dla zdalnych pracowników agencji ma kluczowe znaczenie 

dla utrzymania wydajnego i sprawnego systemu sprzedaży. Oferta pracy z domu 

powinna być szczególnie atrakcyjna dla kobiet oraz mężczyzn, którzy chcieliby łączyć 

pracę z obowiązkami domowymi. Natomiast wyższy odsetek kobiet w branży ubez-

pieczeniowej może przynieść znaczne korzyści dla ubezpieczycieli w postaci wzrostu 

sprzedaży oferowanych produktów. Kobiety bowiem łatwiej nawiązują relacje z innymi 

kobietami, przez co tworzy się odpowiedni klimat dla cross-sellingu. Z kolei wyższy 

poziom empatii, jakich cechuje kobiety, pozwala lepiej wczuwać się w sytuację klienta 

zmagającego się z trudnymi sytuacjami życiowymi. 
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3.5. Branding i zaangażowanie 

Kluczowe jest szybkie reagowanie na zmiany w obliczu pandemii, niemniej istotne 

jest przygotowanie odpowiedniej komunikacji skierowanej do swoich klientów. 

W obecnych czasach wszyscy szukają pomocy, jak radzić sobie ze skutkami COVID-19. 

Społeczeństwo szuka sposobów na zniwelowanie następstw ewentualnych przyszłych 

pandemii. Z pomocą mogą tu przyjść ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest zapew-

nienie odpowiedniej komunikacji, mającej zapewnić o gotowości ubezpieczyciela do 

udzielenia wsparcia w każdej sytuacji. 

3.5.1. Spójność i proaktywność w budowaniu marki 

W związku z kryzysem spowodowanym COVID-19 ubezpieczyciele muszą prze-

myśleć swoje działania brandingowe i reklamowe. Zazwyczaj podstawowym kosztem 

ubezpieczycieli są koszty pozyskania nowego klienta. Jednak ze względu na pandemię 

wzrosło zainteresowanie przede wszystkimi ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz ubez-

pieczeniami na życie, co znacząco przekłada się na więcej odpowiednich wyszukiwań 

w Google i wizyt na stronach internetowych ubezpieczycieli [20]. W związku z tym, 

należy rozważyć tymczasowe zmniejszenie budżetu reklamowego i realokację środków 

na obszary o większym zainteresowaniu wśród potencjalnych klientów. 

Nie ma jednego uniwersalnego podejścia. Wiele firm ubezpieczeniowych zaktuali-

zowało swoje podejście do reklamy skupiające się na produktach ograniczających 

skutki COVID-19. Jednak do tej strategii należy podchodzić ostrożnie. Ubezpieczy-

ciele powinni brać pod uwagę swoją reputację, a co więcej, zwrócić uwagę na regulacje 

w odniesieniu do tego, co jest lub nie jest objęte różnymi rodzajami polis, a przed 

wprowadzeniem reklam dla nowych produktów winni skontaktować się ze swoimi 

reasekuratorami 

W wyniku pojawienia się COVID-19 zastosowano niektóre nietradycyjne podejścia 

do realokacji budżetów reklamowych. Coca-Cola wstrzymała wszystkie reklamy 

komercyjne na całym świecie i przekierowała fundusze na walkę z COVID-19 oraz na 

powiązane organizacje charytatywne [21]. Ubezpieczyciele przekazali również daro-

wizny na rzecz inicjatyw związanych z badaniem COVID-19. Niektóre zakłady ubez-

pieczeń zachęcają swoich klientów do podobnych działań. Na Filipinach firma InLife 

uruchomiła publiczną kampanię crowdfundingową z darowiznami pochodzącymi od 

pracowników, agentów i partnerów. Za otrzymane środki zakupiono środki ochrony 

osobistej dla pracowników medycznych oraz paczki żywnościowe dla osób znajdują-

cych się w trudnej sytuacji ekonomicznej [2]. 

Pozytywny wydźwięk mają również działania firm ubezpieczeniowych w krajach 

wschodzących. W Nigerii na przykład, ubezpieczyciele współpracują ze szpitalami 

w celu zapewnienia ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowni-

ków służby zdrowia i ich rodzin [22]. 

W Republice Południowej Afryki, gdzie lokalne Narodowe Centrum Monitoro-

wania Przemocy ze względu na Płeć odnotowało trzykrotnie większą liczbę telefonów 

dotyczących przemocy podczas pandemii COVID-19, firma 1st for Women Insurance 

przekazała środki, na rzecz Centrum by mogło wspierać większą liczbę ofiar [23]. 

  



 

Aleksandra Buszko  
 

76 
 

3.5.2. Przejrzysta komunikacja z klientem 
W trakcie trwania pandemii zarówno osoby prywatne, jak i firmy, stale są bombar-

dowane wiadomościami związanymi z COVID-19. Ważne jest, aby ubezpieczyciele 

informowali swoich klientów o wysiłkach na rzecz ich ochrony. Taka postawa może to 

pomóc zmniejszyć niepokój klientów i umocnić wizerunek publiczny ubezpieczycieli. 

W ten właśnie sposób zrobiła AXA Group, francuska międzynarodowa firma Ubez-

pieczeniowa, która opublikowała wiadomość o swojej odpowiedzi na COVID-19 [24], 

pokazując, w jaki sposób AXA wspiera swoich klientów, pracowników i interesariuszy 

na całym świecie. 

Ważne jest również, aby ubezpieczyciele przekazywali informacje w prostym języku, 

bez niepotrzebnego prawniczego żargonu. Dzięki temu klienci w pełni zrozumieją 

zakres ubezpieczenia dla siebie i dla rodziny. Warto również zwrócić uwagę, że to 

kobiety są bardziej skłonne do ochrony zdrowia i zapewnienia dobrego samopoczucia 

ich rodzin, i to do nich ubezpieczyciele powinni kierować odpowiednie informacje. 

Ubezpieczyciele mogą pomóc wszystkim swoim klientom. Dla poprawy komu-

nikacji z klientem, ubezpieczyciele mogą udostępniać odpowiedzi na najczęściej zada-

wane pytania dotyczące polis i roszczeń za pośrednictwem wszystkich kanałów firmy 

(np. strony firmowej, mediów społecznościowych, WhatsApp, chatbotów, poczty e-mail, 

infolinii). 

Firma 1st for Women Insurance in South Africa stworzyła specjalną stronę inter-

netową dotyczącą COVID-19, która zawiera listę sposobów kontaktowania się z ubez-

pieczycielem, a także konkretne środki pomocy wprowadzone przez firmę [2]. Ponie-

waż klienci spędzają coraz więcej czasu w Internecie, w tym na portalach społecz-

nościowych, media społecznościowe mogą być skutecznym sposobem komunikacji 

z klientami. 

Jasna i spójna komunikacja buduje zaufanie wobec marki. Oferowanie przez ubez-

pieczycieli wsparcia i rozwiązań w obliczu utraty pracy i źródła dochodów może to 

zwiększyć zaufanie klientów, i pomóc zachować wskaźnik retencji. Raport IFC pod-

kreśla, że kobiety są bardziej lojalne niż mężczyźni wobec usług, z których korzystają. 

Kobiety mogą być doskonałymi ambasadorkami marki. Jeśli kobiety są zadowolone 

z otrzymywanych porad i usług, to są o 8% mniej skłonne do zmiany ubezpieczyciela 

i częściej polecają swojego ubezpieczyciela znajomym i rodzinie [18]. 

3.5.3. Utrzymanie relacji z klientami za pośrednictwem agentów 

Ubezpieczyciele, w miarę możliwości, powinni doradzać swoim agentom, jak ob-

sługiwać klientów i pozostawać z nimi w kontakcie. Oprócz odpowiadania na zapy-

tania klientów, agenci powinni kontaktować się z klientami, aby ci wiedzieli, że ich 

agent jest dostępny pomimo obecnego kryzysu. Kobiety-agentki potrafią sprostać 

wymaganiom kobiet-klientek preferujących spersonalizowane doświadczenie sprze-

dażowe dostosowane do ich potrzeb. W celu wzmocnienia relacji z klientami, ubezpie-

czyciele mogą oferować wirtualne programy szkoleniowe, które edukują, jak unikać 

nieświadomych uprzedzeń oraz jak lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.  

Jest to również doskonały czas, aby wykorzystać nieodłączne mocne strony agentek. 

Jak już wspomniano, kobiety udowodniły, że są bardziej skoncentrowane na relacjach 

niż mężczyźni, dobrze wyjaśniają produkty i lubią budować długotrwałe relacje ze 
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swoimi klientami. Kobiety również zwykle łatwo okazują empatię i rozumieją potrzeby 

całego gospodarstwa domowego. 

Mimo rosnącego wykorzystania technologii cyfrowych przez ubezpieczycieli, agenci 

pozostaną ważną częścią sprzedaży ubezpieczeń i procesu relacji z klientem. Warto 

zwrócić uwagę, że w wielu społecznościach kontakt kobiet z mężczyzną nie jest 

dobrze widziany – wówczas rola kobiet agentek jest nieoceniona.  

3.5.4. Komunikacja nastawiona na kobiety 

W celu wspierania kobiet przedsiębiorców, ubezpieczyciele powinni zapewnić zasoby, 

które pomogą tym kobietom ułatwić obsługę kredytów, zarządzać przepływami pie-

niężnymi i umożliwić ich firmom by były bardziej odporne na kryzys. Ubezpieczyciele 

mogą wyposażyć swoje klientki w wiedzę na temat finansów osobistych i biznesowych, 

aby czuły się one zdolne do podejmowania dobrych decyzji w tym trudnym okresie. 

Przykłady działań wśród ubezpieczycieli na świecie: 

• firma Ellevest (USA) – cyfrowa platforma inwestycyjna zorientowana na kobiety, 

używa biuletynu, aby dzielić się wskazówkami dotyczącymi planowania finanso-

wego i przedstawia możliwości finansowania biznesu dostępne dla kobiet prowa-

dzących małe firmy [25]; 

• program Sheroes opracowany przez InLife (Filipiny) – strona internetowa programu 

opracowała treści, które doradzają Filipinkom, jak zachować dobre samopoczucie 

fizyczne, psychiczne i finansowe w odpowiedzi na COVID-19. Sheroes organizuje 

również wirtualne webinaria [26]; 

• Access Bank – klient IFC Banking on Women (Nigeria), oferuje seminaria inter-

netowe, aby pomóc kobietom-przedsiębiorcom poprawić swoją strategię biznesową. 

Ostatnio poprzez swoją platformę Access Bank zaoferował wirtualne lekcje na temat 

digitalizacji procesów biznesowych [27]. 

Ubezpieczyciele powinni oferować kobietom dostęp do zasobów, które mogą 

pomóc im i ich rodzinom radzić sobie ze stresem i wyzwaniami (poniżej przykłady). 

Kierując odpowiednie informacje do kobiet, ubezpieczyciele mogą zdobyć lojalność 

i ich zaufanie. Obecna sytuacja stworzyła również więcej punktów kontaktu do 

interakcji z kobietami niezwiązanymi ze sprzedażą lub obsługą roszczeń. 

• WeWomen (Filipiny), aby wesprzeć dobre samopoczucie swych klientek, Malayan 

Insurance zorganizowało seminarium internetowe na temat zdrowia psychicznego 

kobiet [28]; 

• Cigna Health Insurance (USA) uruchomiło program wspierający swoich starszych 

klientów, którzy są w izolacji społecznej. Program ma na celu monitoring ich 

ogólnego stan zdrowia, samopoczucia i codziennych potrzeb oraz pomaga nie tylko 

seniorom, ale także ich dzieciom, którzy martwią się o swoich rodziców [29]; 

• Atlanta Insurance (Maroko) uruchomiło platformę cyfrową, która łączy wolonta-

riuszy oferujących usługi psychologiczne, doradztwo, opiekę nad osobami starszymi 

i inne wsparcie dla swoich klientów [30]; 

• 1st for Women Insurance (RPA) za pomocą swojej platformy łączy kobiety z lo-

kalnym Narodowym Centrum Monitorowania Przemocy ze względu na Płeć [23]. 
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4. Pandemia a konieczność innowacji 

4.1. Nowe produkty a korzyści dla klientów 

Wprowadzanie innowacji w branży ubezpieczeniowej z pewnością zapewnia klien-

tom korzyści, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Od początku pandemii COVID-19 na 

rynku ubezpieczeń pojawiło się wiele innowacyjnych produktów.  

Na Filipinach jeden z ubezpieczycieli dodał świadczenie medyczne dla posiadaczy 

polis na życie, u których zdiagnozowano COVID-19, a także dodatkowe pokrycie 

kosztów pogrzebu, jeśli ubezpieczony umrze na skutek wirusa [31].  

W Ghanie Prudential Insurance wprowadził Pru-Covered-19 [32], czyli dodatek, 

który automatycznie przysługuje wszystkim klientom. Obejmuje on zasiłek diagno-

styczno-hospitalistyczny dla ubezpieczonego lub członka jego rodziny, u którego 

zdiagnozowano COVID-19, a także wypłatę określonej kwoty w przypadku śmierci. 

Rozważając dodatkowe rodzaje ubezpieczeń i usług, firmy ubezpieczeniowe powinny 

współpracować ze swoimi reasekuratorami, aby korzystać z ich fachowej wiedzy 

w zakresie rozwoju produktów ubezpieczeniowych, wycen i zarządzania ryzykiem. 

Niektóre firmy oferują zniżki, zapewniając jeden miesiąc bezpłatnego ubezpiecze-

nia (tj. 13 miesięcy ubezpieczenia w cenie 12). W krajach takich jak Indie takie roz-

wiązania są możliwe dzięki odpowiednim regulacjom prawnym, podczas gdy na innych 

rynkach tego typu oferty pojawiają się dzięki dobrej woli ubezpieczycieli. Dla przy-

kładu można wymienić amerykańskiego ubezpieczyciela State Farm [33], który udziela 

rabatów. Firmę stać na oferowanie tego świadczenia ze względu na mniejsze rosz-

czenia w niektórych sektorach biznesowych, takich jak ubezpieczenia komunikacyjne. 

Z kolei w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ubezpieczyciel komunikacyjny Beema 

oferuje bezpłatny miesiąc ubezpieczenia samochodu [34]. W odpowiedzi na COVID-19 

Next Insurance, cyfrowy ubezpieczyciel w USA, który skupia się na małych i średnich 

przedsiębiorstwach, oferuje im ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zawo-

dowej i komercyjnej, z 25% zniżką [35]. 

Jeśli dotychczasowe produkty nie obejmują bezpośredniego wsparcia dla osób 

dotkniętych przez COVID-19, niektórzy ubezpieczyciele oferują nowe produkty niwe-

lujące skutki pandemii. Należy przy tym pamiętać, jak już wspomniano, również i w takim 

przypadku, konsultować wdrożenie z reasekuratorami i skonfrontować je z obowiązu-

jącymi regulacjami prawnymi.  

W Tajlandii TQM Corp wprowadził nową polisę, która gwarantuje wypłatę 50 000 

batów, jeśli ubezpieczonego dotknie wirus. Kwota ubezpieczenia (niecałe 6000 zł) jest 

na tyle niska, że ubezpieczenie jest dostępne niemal dla każdego [36].  

4.2. Wsparcie klientów dotkniętych finansowo 

Ubezpieczyciele winni zwrócić uwagę na klientów, którzy na skutek pandemii 

COVID-19 ponieśli straty finansowe. Wsparcie ich poprzez rozłożenie rat płatności na 

mniejsze, czy też oferowanie polis o krótszym terminie może okazać się ratunkiem na 

podreperowanie rodzinnego biznesu. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na odro-

czenie płatności, jest to tzw. Model Buy Now, Pay Later. Model ten został wprowa-

dzony w wielu obszarach zakupowych i jest coraz bardziej popularny. W Polsce usługi 

tego typu oferują np.: Clarna, Twisto, PayPo.  
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Na Filipinach, gdzie odroczenie płatności w ubezpieczeniach są wymagane przez 

regulatora, firma InLife wprowadziła 90-dniowy termin płatności [37]. Ponadto ubez-

pieczyciele mogą oferować zniżki dla kolejnych osób w ramach jednej polisy. Jest to 

benefit dla ubezpieczyciela (więcej klientów), jednocześnie z korzyścią dla ubezpie-

czonego, który otrzymuje niższą składkę.  

4.3. Telemedycyna jako nowa forma leczenia 

W związku z obawą o zakażenie koronawirusem wiele osób unika bezpośredniego 

kontaktu z lekarzami w szpitalach. Obecna sytuacja ma przełożenie na wzrost zaintere-

sowania konsultacjami z lekarzami on-line. Taka forma leczenia jest również promo-

wana przez ubezpieczycieli, a pakiety medyczne on-line stanowią coraz częstszy element 

polis zdrowotnych (w Polsce ofertę poszerzyła Uniqa, Allianz czy Compensa). Coraz 

większą popularnością cieszy się prywatna opieka zdrowotna, tj. Medicover, Enel-med 

czy LuxMed, gdzie zainteresowanie ich teleusługami w czasach pandemii wzrosło 

dwudziestokrotnie [38]. Firmy te oferują dostęp do lekarzy 24 h/7, co w dobie 

pandemii znacznie ułatwiło uzyskanie podstawowej informacji na temat stanu zdrowia 

i pozwoliło zmniejszyć narażenie pacjentów na zakażenie się COVID-19. W obliczu 

pandemii telemedycyna poszerzyła zakres swoich usług o lekarzy wielu różnych 

specjalizacji [39]. 

Rozwój nowych technologii, takich jak AI, wspiera postęp w zakresie telemedycyny. 

Zanim pacjent odbędzie konsultację z lekarzem, może być poproszony o uzupełnienie 

ankiety z wirtualnym doradcą, który jest w stanie zweryfikować symptomy choroby 

i przydzielić wizytę u odpowiedniego specjalisty.  

Warto również zwrócić uwagę na funkcje Live Translate (z ang. tłumaczenie na 

żywo), które powoli zdobywają coraz większe zastosowanie w technologiach mobil-

nych. Dzięki możliwości tłumaczenia na żywo otwiera się dostęp do usług z całego 

świata, w tym właśnie usług medycznych, a bariery komunikacyjne powoli się zacierają. 

Taka tendencja może pozytywnie wpłynąć na postęp medycyny i eliminację przeszkód 

w dostępie do opieki zdrowotnej w krajach najuboższych, gdzie liczba lekarzy jest 

ograniczona. Dzięki wyżej opisanym nowoczesnym rozwiązaniom w dziedzinie ochrony 

zdrowia poszerza się wachlarz działań dla firm ubezpieczeniowych.  

Pandemia COVID spowodowała złagodzenie restrykcji prawnych w wielu krajach. 

Dla przykładu w Brazylii regulator pozwolił na prowadzenie konsultacji medycznych 

on-line, co przed pandemią nie było uważane za konsultację lekarską [40].  

4.4. Nowe kanały dystrybucji 

W celu pozyskania nowych klientów ubezpieczyciele powinni myśleć nieszablo-

nowo. COVID zmienił zachowania konsumentów, co ma wpływ na ich decyzje zaku-

powe. Zmiany te powinny iść w parze z odpowiedzią na te potrzeby po stronie ubez-

pieczycieli.  

Dzięki partnerstwu z innymi firmami, ubezpieczyciele są w stanie zdobyć więcej 

klientów, oferując im zarazem większy pakiet usług. Firmy ubezpieczeniowe coraz 

częściej współpracują z bankami czy firmami z sektora z e-commerce, gdzie istnieje 

już dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna oraz szeroka baza klientów.  
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5. Wnioski/Podsumowanie  

Branża ubezpieczeniowa stoi przed ogromnymi wyzwaniami w związku z pandemią 

COVID-19. Nadszedł czas, aby ubezpieczyciele opracowali nowe strategie biznesowe, 

priorytetyzowali inwestycje w kapitał, przemyśleli, jakie są kluczowe segmenty 

klientów, dla których chcą rozwijać produkty, usługi i strategie cenowe. Takie działania 

mogą pomóc w zwiększeniu przychodów. 

W obecnych czasach właściwą strategią dla ubezpieczycieli jest inwestowanie 

w przyszłość – w zasoby cyfrowe potrzebne do długoterminowego rozwoju. Firmy, 

które już inwestują w swoje możliwości i wzmacniają więź z klientami, mają potencjał, 

aby wyjść z kryzysu szybciej niż konkurencja. Choć cyfryzacja początkowo będzie 

skutkować zwiększonymi wydatkami, w dłuższej perspektywie pozwoli obniżyć koszty 

ubezpieczycieli i poprawić ich efektywność. Ubezpieczyciele mają możliwość zachę-

cania konsumentów do korzystania z płatności cyfrowych w celu przemieszczania się 

w kierunku cyfrowych kanałów pobierania składek i wypłat roszczeń. 

Z jednej strony ubezpieczyciele są zobligowani do wytwarzania innowacyjnych 

produktów, które spełniają potrzeby konsumentów, z drugiej zaś pandemia wymusza 

na organach regulacyjnych proaktywne tworzenie sprzyjającego otoczenia i zachęcanie 

do innowacji na swoich rynkach. Dodatkowo regulatorzy mogą używać bardziej 

miękkich narzędzi, takich jak budowanie świadomości względem ubezpieczeń wśród 

obywateli i prowadzenie kampanii społecznych na temat innowacyjnych rozwiązań lub 

wyzwań konsumenckich.  

Pojawienie się wirusa COVID-19 pozwoliło na stworzenie imperatywu dla podmio-

tów nadzorczych na całym świecie w celu ułatwienia cyfryzacji usług finansowych. 

Cyfryzacja daje ubezpieczycielom możliwość ścisłej współpracy z ministerstwami 

i systemem nadzorczym rynku w celu umożliwienia składania podpisów elektronicz-

nych i zdalnego onboardingu.  
Pośrednie skutki kryzysu COVID-19 mogą mieć duży wpływ na sektor ubez-

pieczeń. Na przykład, w sytuacji, gdy firma stanie się niewypłacalna z powodu proble-

mów ze sprzedażą lub płynnością finansową, ubezpieczyciele kredytów poniosą straty 

z powodu większej liczby niewypłacalności. To samo dotyczy działalności gwarancyj-

nej, która obejmuje między innymi ubezpieczenie podróżne. Sektor turystyczny bardzo 

mocno odczuł skutki pandemii. Spadek liczby rezerwacji imprez turystycznych może 

wpłynąć na niewypłacalność przedsiębiorstw i w rezultacie wzrośnie liczba roszczeń.  

COVID-19 skierował ubezpieczycieli na nieznane dotąd, obszary uwypuklając za-

równo istniejące, jak i nowe bariery na rynku, ale jednocześnie otworzył nowe możli-

wości poprawy wydajności. Sprostanie tym wyzwaniom i reprioretyzacja sektora na 

postcovidowe środowisko wymaga kompleksowej reakcji, wykraczającej poza 

krótkoterminową ciągłość biznesową i podjęcia odpowiednich środków. Społeczeń-

stwu przypomniano o wartości innowacyjnego podejścia w czasie kryzysu, a ci, którzy 

najskuteczniej wdrażają nowe rozwiązania i nowe sposoby działania zostaną nagrodzeni. 
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Wpływ pandemii na rynek ubezpieczeń – perspektywa dobrostanu społecznego  

Streszczenie 

Celem artykułu jest identyfikacja możliwości rozwoju rynku ubezpieczeń ze względu na pandemię. 

Pandemia wywarła silny wpływ na wszystkie działania społeczne na całym świecie, w tym wyniki makro-
ekonomiczne, wskutek czego kraje borykają się z mnóstwem problemów i niskim tempem wzrostu PKB. 

Bez dobrostanu podmiotów gospodarczych nie da się osiągnąć dobrostanu społecznego. Rynek ubezpieczeń 

odgrywa ważną rolę w podnoszeniu dobrostanu nie tylko jednostek, ale także firm. Branża ubezpieczeniowa 

ma do odegrania kluczową rolę we wspieraniu klientów i społeczeństw zarówno w okresach ożywienia gospo-
darczego, jak i kryzysu. Autorka pracy opisała skutki COVID-19, reakcję firm ubezpieczeniowych i kon-

sekwencje dla klientów wynikające ze zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że tylko nieliczne towarzystwa ubezpie-

czeniowe były przygotowane do natychmiastowej reakcji, wprowadziło innowacje i zdigitalizowało swoje 
procesy, co w konsekwencji znacząco przyczyniło się do zniwelowania skutków pandemii, lepszego 

zrozumienia produktów ubezpieczeniowych oraz zwiększenia zaufania do ubezpieczeń.  

Słowa kluczowe: pandemia, COVID, rynek ubezpieczeniowy, digitalizacja, innowacje JEL kod: G2, G4, P4 

The impact of the pandemic on the insurance market – the social welfare perspective 

Abstract 

The aim of the article is to identify opportunities for the insurance market that arose due to the outbreak of 
the COVID-19 pandemic. The pandemic has had a strong impact on all social activities around the world, 

including macroeconomic outcomes, leaving countries facing a multitude of problems and low GDP 

growth rates. Without the well-being of economic agents, social well-being cannot be achieved. The insurance 

market plays an important role in increasing the well-being of not only individuals but also companies. The 
insurance industry plays a key role in supporting customers and societies in both economic recovery and 

crisis times. The author of the work described the effects of COVID-19, the reaction of insurance com-

panies and the consequences for customers resulting from changes in insurance policies. 
Based on the analysis, it can be concluded that only a few insurance companies were prepared to react 
immediately, introduced innovations, and digitised their processes, which significantly contributed to miti-

gating the effects of the pandemic, better understanding of insurance products and increase of confidence in 

insurance overall. 
Keywords: pandemic, COVID, insurance market, digitalisation, innovations JEL code: G2, G4, P4 
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Małgorzata Wcisło1 

Zachowania ryzykowne  

w cieniu trwającej pandemii COVID-19 

1. Wstęp 

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 częściej i z większą częstotliwością docierają 

do nas informacje o pogłębiających się wśród ludzi kryzysach egzystencjalnych. Wy-

wołują je m.in. poczucie izolacji, nasilające się depresje czy podejmowane zachowania 

ryzykowne, które niejednokrotnie prowadzą do podejmowania aktów desperacji.  

W okresie światowego kryzysu wywołanego pandemią relacje osobowe w ogromnej 

mierze przeniosły się do świata wirtualnego, w którym informacje bardzo szybko są 

rozpowszechniane. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych – złe wiadomości, nega-

tywne i piętnowane społecznie zachowania bardzo szybko zyskują popularność w róż-

nych środowiskach i kręgach społecznych. Często odbiorcami treści przekazywanych 

przez dorosłych stają się dzieci i młodzież, które poprzez mechanizm ciekawości po-

znawczej rozwijają w sobie potrzebę wiedzy na konkretny temat (strony dla dorosłych, 

wulgarne teksty), marginalizując przy tym problemy i kwestie społeczne. Podejmo-

wane i realizowane przez osoby w różnym wieku różnorodne zachowania ryzykowne, 

w swych skutkach mogą prowadzić do wielu rodzajów uzależnień, a nawet dopro-

wadzić do popełniania przestępstw. Celem niniejszego rozdziału jest próba ukazania 

zależności, jakie zachodzą pomiędzy trwającą pandemią wirusa COVID-19 a podej-

mowaniem zachowań ryzykownych. Analizowane zachowania w dobie Koronawirusa 

są widoczne w aspektach takich jak: społeczne – lockdown (izolacja, konflikty z naj-

bliższymi); indywidualne – przymus zdalnej nauki lub pracy: emocjonalne – nie-

pewność, strach przed zakażeniem, śmiercią, pogorszeniem sytuacji bytowej. 

Niniejsza publikacja stanowi pogłębioną naukową refleksję nad pedagogiczno- 

-psychologicznymi uwarunkowanymi różnorodnych kryzysów emocjonalnych, które 

mogą prowadzić do zachowań ryzykownych. W tym aspekcie wiele miejsca zostało 

poświęcone problematyce profilaktyki tychże zachowań.  

2. Ryzyko 

Ryzyko określane jest jako możliwość powstania zjawiska niekorzystnego lub nie-

pożądanego, które powoduje zagrożenie dla czegoś wartościowego [1]. Oprócz czynni-

ków pozytywnie wpływających na zdrowie wyróżnia się także czynniki ryzyka. Odnoszą 

się one, do tych zmiennych, które zwiększają szansę rozwoju choroby, zaburzeń rozwoju, 

niepełnosprawności lub innych negatywnych stanów [2]. Ryzyko jest pojęciem wielo-

znacznym, trudnym do jednoznacznego określenia. Jest definiowane na podstawie wielu 

nauk i teorii m.in. w ekonomii, naukach behawioralnych, naukach prawnych, psycho-

logii, statystyce, teoriach prawdopodobieństwa i innych [3]. 

 
1 gosiawcislo22@wp.pl, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wydział Mediów i Komunikacji 
Społecznej, https://wsiz.edu.pl. 
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Dynamiczne przemiany współczesnego świata stwarzają mniej przewidywalne sy-

tuacje dla życia człowieka. W licznych analizach funkcjonowania jednostki pojawiają 

się problemy określane mianem ryzyka. Wśród najbardziej znaczących w okresie 

pandemii wirusa COVID-19 wymienia się różne rodzaje uzależnień  – od substancji 

psychoaktywnych, po uzależnienia behawioralne – często powiązane z istotnie większą 

niż dotychczas częstotliwością korzystania z urządzeń mobilnych, którym często towa-

rzyszy nieodpowiednia dieta oraz brak aktywności fizycznej. 

Podjęcie ryzyka może mieć negatywne skutki z punktu widzenia jednostkowego 

i/lub społecznego, ale może być też źródłem twórczości, rozwoju i postępu. 

Warto zauważyć, iż zachowania ryzykowne częściej pojawiają się u dzieci i mło-

dzieży. Jest to związane z poziomem dojrzałości emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. 

Osoby młode doświadczają tego, iż ryzyko ,,kręci”, a w związku z tym znacząco je 

zaniżają. Natomiast ludzie dorośli unikają ryzyka i je zdecydowanie zawyżają [4]. 

Dzieci i młodzież w sytuacjach, kiedy nie potrafią zrealizować swoich potrzeb 

w sposób zadowalający i akceptowany społecznie, podejmują zachowania ryzykowne. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy często bywa chęć określenia własnej tożsamości, spraw-

dzenia siebie lub zagłuszenia problemu, z którym nie potrafią sobie poradzić. Motywy 

skłaniające do podejmowania zachowań ryzykownych, także – w czasie pandemii, 

można podzielić na kilka grup: 

•  motywy ucieczkowe: ucieczka od problemów rodzinnych czy szkolnych, od pustki, 

nudy, monotonii, od samotności i lęku, obawa przed zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2; 

• motywy konformistyczne: wpływ grupy rówieśniczej, chęć uzyskania ich uznania 

i przyjaźni; 

• motywy egzystencjalne: odczuwanie bezsensu życia lub odreagowanie trudnych 

warunków ekonomicznych związanych z wykluczeniem społecznym, marginalizacją, 

przedłużający się okres pandemii – obostrzeń, niepewność jutra; 

• motywy poszukiwania: ciekawość poznawcza, chęć spróbowania czegoś nowego; 

• motywy prestiżowe i snobistyczne: mające na celu dowartościowanie siebie, jako 

osoby ważnej, wyróżniającej się ponad przeciętność [5]. 

Skłonność do ryzyka szczególnie intensywnie ujawnia się u osób w okresie dora-

stania i utrzymuje na wysokim poziomie w okresie wczesnej dorosłości [6]. Zaś elimi-

nowanie wpływu złych czynników na zdrowie jest podstawą profilaktyki chorób, pro-

blemów zdrowotnych i społecznych.  

3. Zachowania ryzykowne  

Zachowania ryzykowne powiązane są z zachowaniami problemowymi. Są odstęp-

stwami od tradycyjnych norm, zasad i wartości społecznych, których zdaniem dorosłego 

społeczeństwa powinna przestrzegać młodzież. Z biegiem czasu zmieniła się jednak 

perspektywa myślenia o zachowaniach problemowych. Niezgodność tych zachowań 

z normami zeszła na plan drugi, na pierwszym pozostało zagrożenie dla zdrowia i roz-

woju młodego człowieka. Stąd zmiana nazwy (poszerzenie) na zachowania ryzykowne [7]. 

Zachowania ryzykowne często umożliwiają zaspokojenie najważniejszych potrzeb 

psychicznych, m.in. przynależności czy akceptacji – pozwalających na realizację istotnych 

rozwojowo celów oraz ułatwiają radzenie sobie z sytuacjami życiowo trudnymi [8]. 
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W literaturze naukowej istnieje wiele różnych teorii dotyczących mechanizmu po-

dejmowania zachowań ryzykownych. Mogą wywodzić się z różnych źródeł. Znane jest 

podejście interakcyjne (Richard i Shirley Jessor) [9], teorie poznawcze (Albert 

Bandura), podejście biologiczne (Marvin Zuckermann), teorie społeczne (Ann Caroll) 

oraz socjologiczne (Robert K. Merton) [10]. 

 Teorią, która szeroko opisuje zachowania ryzykowne jest podejście interakcyjne 

Richarda i Schirley Jessor. Autorzy rozumieją zachowania ryzykowne jako sprzeczne 

z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi, obyczajowymi, prawnymi, zdro-

wotnymi, które mogą wywoływać reakcje społecznej kontroli w postaci nagany, odrzu-

cenia czy ograniczenia wolności [9].  

Według Ostaszewskiego zachowaniom ryzykownym towarzyszy zmiana perspek-

tywy myślenia na ich temat. Wspólnym ich mianownikiem są negatywne konsekwen-

cje zdrowotne i rozwojowe, które rosną wraz z intensywnością i częstotliwością ich 

podejmowania [11]. 

Do negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych zalicza się m.in. dezaprobatę 

społeczną wynikającą z przekraczania norm i zasad współżycia społecznego, a także 

zagrożenia dla zdrowia i rozwoju, które łączą się z psychopatologią i trudnościami 

w pełnieniu ról społecznych. Zachowania uznane za niebezpieczne wiążą się z m.in. 

uzależnieniem od hazardu, narkotyków oraz z ryzykownymi aktywnościami seksual-

nymi. Podejmowanie ambitnych zadań wiąże się z jednej strony z możliwością niepo-

wodzenia i określenia ryzyka, zaś z drugiej, z prawdopodobieństwem sukcesu, satysfak-

cji czy osobistej korzyści. Podejmowanie rozważnego ryzyka widoczne jest w środo-

wisku edukacyjnym i w miejscu pracy (wiele zawodów z założenia skazuje pracow-

ników na duże ryzyko).  

Na przeciwległym biegunie zachowań ryzykownych znajduje się awersja do podej-

mowania ryzyka – unikania niepewności z nim związanej. Można ją zdefiniować jako 

tendencję jednostki do unikania takich zachowań, które pociągają za sobą ryzyko straty, 

nawet, gdy jest ono stosunkowo niewielkie. Potocznie nazywana jest ona bojaźliwością 

lub niezdecydowaniem [12]. 

W kontekście profilaktycznym, ważna w zapobieganiu wszelkich uzależnień oraz 

podejmowaniu zachowań ryzykownych jest rola rodziny. Adekwatnie funkcjonujący 

system rodzinny jest najlepszą przestrzenią profilaktycznych oddziaływań i związanych 

z tym sukcesów wychowawczych i edukacyjnych.  

4. Kryzys w pandemii COVID-19 

Długotrwała sytuacja globalnej epidemii w każdym człowieku wyzwala inne, 

często negatywne emocje, związane z uczuciem niepokoju i lęku o przyszłość. Widoczny 

jest związek, jaki zachodzi pomiędzy trwającą pandemią wirusa COVID-19 a podej-

mowaniem zachowań niebezpiecznych. Koronawirus wywołuje u poszczególnych 

jednostek trudne emocje, z którymi często nie potrafią sobie konstruktywnie radzić, co 

niejednokrotnie prowadzi do podejmowania zachowań ryzykownych. To w nich po-

szukują ukojenia, zapomnienia, rozwiązania problemowej sytuacji. U dzieci, mło-

dzieży i dorosłych zaobserwować można napięcia wywołane długofalowym doświad-

czaniem zdalnej nauki lub zdalnej pracy zawodowej. Pogłębiające się stany izolacji, 

poczucia wyobcowania lub wyalienowania ze znanych dotąd środowisk wpływają 

negatywnie na poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Ponadto napięcia potęgują 
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nieporozumienia wewnątrzrodzinne, związane z koniecznością lub przymusem przeby-

wania razem, nieprzerwanie przez określony czas spowodowany np. kwarantanną lub 

izolacją. Wiele sytuacji nieuchronnie wywołują stres, napięcia, nasilają depresje, 

prowadząc niejednokrotnie do sytuacji kryzysowych [13]. 

Do podobnych wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy 

w 2020 roku przeprowadzili badania czasu pandemii. Ich celem było ukazanie nasilenia 

oraz uwarunkowań objawów lęku uogólnionego i depresji wśród Polaków, w trakcie 

epidemii COVID-19. W 2020 roku czterokrotnie przebadano za pośrednictwem panelu 

internetowego osoby mieszkające w Polsce. Wielkość próby była reprezentatywna pod 

względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania. Interesujące są wnioski, 

z których wynika, iż osoby młode zareagowały najwyższym nasileniem przygnębienia 

i niepokoju związanego prawdopodobnie z ogromnymi zmianami w stylu życia i ogra-

niczeniami w realizacji własnych potrzeb w początkowym etapie epidemii. Zaś w póź-

niejszym etapie epidemii osoby w średnim wieku doświadczały największego nasilenia 

objawów depresji. Można przypuszczać, iż było to spowodowane niepokojem, zmę-

czeniem i przeciążeniem związanym z łączeniem obowiązków zawodowych i rodzinnych 

oraz z niepokojem odczuwanym w związku z sytuacją finansową [14]. 

Każda trudna sytuacja ma swoją specyfikę, dynamikę i kontekst społeczny. Doświad-

czające jej osoby próbują indywidualnie ją interpretować i definiować. Pandemię wirusa 

SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 można pojmować jako zjawisko 

nagłe i zaskakujące. Jednocześnie dezorganizujące życie codzienne ludzi, co wpływa 

na uruchamianie się ich mechanizmów obronnych, pomocnych w radzeniu sobie z napię-

ciami psychicznymi. Sytuacja taka wskazuje na pojawienie się kryzysu. Według 

Brammera kryzysem możemy nazwać stan dezorganizacji, w którym człowiek do-

świadcza poczucia lęku, szoku i trudności związanych z przeżywaniem określonej 

sytuacji. Kryzysy są ograniczone w czasie (trwają nie dłużej niż kilka tygodni), ale gdy 

nie zostały przepracowane, mogą prowadzić do poważnych zaburzeń zachowania 

(z samobójstwem włącznie), albo odnowić (zaleczone już wcześniej) zaburzenia [15]. 

Każdy kryzys ma swoją dynamikę. 

Dynamika obciążenia emocjonalnego, sposób przeżywania kryzysu w dobie pandemii 

zależy od trzech podstawowych elementów:  

• kontekstu społecznego – zmiana codziennego życia, ograniczenia w poruszaniu się, 

informacje o sytuacji w kraju i poza jego granicami, zachowania innych osób;  

• kontekstu rodzinnego – sytuacja ekonomiczna, sytuacja demograficzna, jakość 

relacji rodzinnych – cechy systemu rodzinnego, wcześniejsze problemy występujące 

w rodzinie; 

• cech osobowościowych – dojrzałość mechanizmów obronnych, dojrzałość tempera-

mentalna itp. [16]. 

Wirus SARS-CoV-2 zaczął rozprzestrzeniać się na świecie począwszy od 2019 roku. 

Od tego momentu trwania pandemii widoczne są już wyraźne jej skutki. Można je dostrzec 

analizując zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, które podejmują zachowania ryzy-

kowne. Nasiliły się m.in.: 

• zaburzenia osobowości;  

• zaburzenia emocji; 

• zaburzenia zchowania; 

• nadmierne spożywanie alkoholu; 
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• sięganie po substancje psychoaktywne (często niewiadomego pochodzenia i składu 

chemicznego); 

• podejmowanie działań autoagresyjnych (samookaleczenia); 

• agresja skierowana w najbliższe otoczenia (przemoc słowna i fizyczna); 

• myśli samobójcze (natrętnie powracające myśli, obsesyjne planowanie działań 

o charakterze suicydalnym, podejmowanie prób samobójczych); 

• akty związane z łamaniem prawa [17]. 

W pandemii koniecznością jest wieloaspektowe korzystanie z komunikacji mobilnej 

czy wirtualnych możliwości kontaktu. Wiele z powyższych zachowań ryzykownych 

swój początek bierze z udostępnianych w Internecie zasobów i pomysłów, dotyczących 

np. organizacji czasu wolnego w czasie izolacji, braku lub/i szukania wsparcia w do-

świadczanych trudnościach, uzewnętrzniania się przypadkowym internautom, nawią-

zywania za pośrednictwem sieci kontaktów towarzyskich z nieznanymi osobami. 

5. Wirtualne zagrożenia czasu pandemii 

Okoliczności przedłużającej się pandemii w ogromnym stopniu przyczyniły się do 

rozwoju technologii informacyjnej, skutecznie niwelując wykluczenie społeczne. 

W okresie trwania koronawirusa koniecznością stało się wykorzystywanie urządzeń 

mobilnych, połączonych z Internetem. Rozwój technologiczny może służyć realizacji 

określonych celów dydaktycznych. Zwiększając efektywność procesów edukacyjnych 

sprzyja rozwojowi kompetencji przyszłości. Zapewnia możliwość edukacji globalnej, 

uniezależniając proces edukacyjny od czasu, miejsca i przestrzeni. Wyrównuje szanse 

edukacyjne osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych [18]. 

Należy zaakcentować konieczność używania technologii w stopniu bardzo zaawan-

sowanym, znacznie większym niż dotychczas. Czas przeznaczany na nadaktywność 

online może utrudniać rozwój społeczny osób, które ją podejmują. Badania potwier-

dzają, że liczba godzin, spędzona przed monitorem koreluje z małą popularnością 

wśród rówieśników, z niskimi umiejętnościami interpersonalnymi i brakiem empatii [19]. 

Spędzając wiele czasu w świecie online trudno przyswaja normy i wzory zachowań 

współżycia w grupie rówieśników, co prowadzi do braku umiejętności nawiązywania 

kontaktów społecznych, do izolacji społecznej, samotności, poczucia wyobcowania 

czy niezrozumienia. 

Dziecko stale przesiadujące przed komputerem prowadzi na ogół niehigieniczny 

i niezdrowy tryb życia. Brak ruchu, snu, wypoczynku, świeżego powietrza może być 

przyczyną wielu wad postawy, otyłości, chorób układu krążenia, schorzeń stawów 

i mięśni. Promieniowanie monitora szkodzi na wzrok. Niezmienne przebywanie w ,,nie-

realnym świecie, oderwanie od rzeczywistości wpływa negatywnie na samopoczucie, 

zdrowie psychiczne i fizyczne. Może stać się przyczyną sięgania po środki pobudza-

jące lub przeciwbólowe i prowadzić do uzależnień.  

W Internecie istnieje ogromne niebezpieczeństwo kontaktu z treściami demorali-

zującymi, burzącymi wszelkie zasady i normy, a promującymi zachowania aspołeczne. 

Mogą one wpływać negatywnie na rozwój młodego człowieka pod każdym względem: 

fizycznym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i społecznym. Obecnie coraz 

więcej negatywnych skutków ponoszą osoby, które miały kontakt lub stały się ofiarami 

internetowych patostreamerów. Patostream to transmisja internetowa na żywo, prowa-

dzona w serwisach internetowych, udostępniających wideo strumieniowe (np. w serwisie 
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Youtube), w trakcie której prezentowane są zachowania powszechnie uznawane za 

dewiacje społeczne – libacje alkoholowe, przemoc domowa lub liczne wulgaryzmy. 

Kolejne czynności bywają wykonywane w zamian za wpłaty pieniężne dokonywane 

przez widzów. Skutki patostreamu dla obserwatorów w dłuższej perspektywie mogą 

polegać na przyswojeniu nieznanych dotąd zachowań, osłabieniu hamulców powstrzy-

mujących przed agresją, przejęciu emocji i motywacji patostreamera.  

Należy wspomnieć o negatywnym zjawisku związanym z wykorzystywaniem Inter-

netu i social mediów do nękania, definiowanym jako cyberprzemoc. Sprawca – stalker, 

jako narzędzia przestępstwa używa technologii informacyjnej, a w szczególności 

podejmuje działania wirtualne, by dręczyć pojedynczą osobę, grupę osób lub całą 

instytucję. Taka forma znęcania się nad ofiarami wynika z trzech powodów:  

• łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za 

internetowym pseudonimem, nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą twarzą w twarz; 

• sprawca może spreparować poniżającą treść bez potrzeby reagowania na pojawia-

jące się komentarze (jak w przypadku rozmowy osobistej); 

• sprawca może działać w dowolnym czasie, a ofiara nie ma możliwości ucieczki (jak 

w przypadku osobistych kontaktów) – jej profil jest dostępny w sieci.  

Kolejnym popularnym zagrożeniem społeczno-wychowawczym stojącym przed 

młodymi ludźmi korzystającymi z Internetu – obok pornografii, pedofilii w sieci, 

stalkingu i innych form cyberprzemocy jest sexting. Jest on formą komunikacji elektro-

nicznej, której przekazem jest seksualnie sugestywny obraz lub treść. Uprawiający 

sexting korzystają głównie z aplikacji mobilnych. Prócz najpopularniejszych z nich, 

takich jak: Facebook czy ShowUp, wykorzystywane są także programy – AntiChat 

i Kik Messenger. Część z nich docelowo przeznaczona jest do poznawania kobiet 

i mężczyzn, zainteresowanych wymianą prywatnych materiałów erotycznych. Przejawy 

sextingu można zauważyć także w wykorzystywanych do tego celu emotikonach lub 

obrazkach – kojarzonych z poszczególnymi kształtami fallicznymi (mającymi oddzia-

ływać na podświadomość np. kaczan kukurydzy czy wiśnie). 

Analizowane czyny to zachowania ryzykowne. Kontakt z nimi, poprzez wyko-

rzystanie urządzeń mobilnych, może mieć osoba w każdym wieku. Noszą one miana 

przestępstw i są ścigane przez polskie prawo karne.  

6. Profilaktyka 

Profilaktyka w znaczeniu ogólnym oznacza użycie jakiegoś środka zapobiegawczego. 

W ścisłym znaczeniu użycie środków zapobiegawczych w powstawaniu chorób [19]. 

Szeroki zakres psychoprofilaktyki wynika m.in. stąd, iż do powstawania zaburzeń 

psychicznych prowadzą liczne i różnorakie przyczyny. Działaniem psychoprofilak-

tycznym jest m.in. zwalczanie alkoholizmu i innych toksykomanii [19, s. 439]. W zapo-

bieganiu skutkom pandemii istotna jest ochrona przed uzależnieniami m.in. behawio-

ralnymi, jednoczesne przeciwdziałanie niebezpieczeństwom, jakie za sobą niosą – np. 

narażenie na kontakt z treściami demoralizującymi czy pozostanie ofiarą interneto-

wego stalkera. Psychoprofilaktyka może być rozumiana, jako pedagogiczna i psycho-

logiczna prewencja. Szczególnie istotna z uwagi na oddziaływania prewencyjne w czasie 

trwającej globalnej pandemii wirusa SARS-CoV-2. W odróżnieniu od promocji zdrowia 

prewencja ukierunkowana jest na osoby i grupy ryzyka. Można definiować ją jako 
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zapobieganie pojawieniu się patologii poprzez przeciwdziałanie czynnikom ryzyka, 

a wspieranie warunków sprzyjających rozwojowi zasobów odpornościowych. 

Pierwotna prewencja dotyczy działań zmierzających do zmniejszenia prawdopodo-

bieństwa wystąpienia zaburzeń psychicznych, czyli zmniejszenia wskaźnika zachoro-

walności poprzez przeciwdziałanie szkodliwym warunkom, zanim będą ona zdolne 

wywołać zaburzenia [21]. 

Cele profilaktyczne można osiągnąć dwiema strategiami. Jedna z nich to redukcja 

czynników szkodliwych w człowieku i jego otoczeniu, przez co można znaczenie ogra-

niczyć i obniżyć poziom stresu i niekorzystnych cech osobowości, blokad rozwojo-

wych, nieskutecznych obron, deformacji spostrzegania ryzyka (np. racjonalne korzystanie 

z możliwości technologii informacyjnej). Druga strategia ma na celu rozwój zasobów 

odpornościowych, czyli rozwój kompetencji do radzenia sobie ze stresem i trudno-

ściami życiowymi oraz rozwój umiejętności sprzyjających rozwojowi osobowości, 

a zwłaszcza rozwój tych cech, które warunkują odporność na obciążenia i rozwój sieci 

wsparcia społecznego (np. poszukiwanie wsparcia u innych os osób, dzielenie się swoimi 

odczuciami i lękami, nazywanie swoich emocji. Zasada proporcji technik tworzenia 

zasobów do techniki redukcji zagrożeń jest prawdopodobnie regulowana dynamicznie 

poziomem i ostrością ryzyka [22]. 

Jednostronna koncentracja na minimalizacji ryzyka zachowań problemowych po-

woduje nastawienie tylko na antycypowanie stanów negatywnych i obronę status quo, 

a optymalizacja rozwoju i kształtowanie zasobów znajduje się wówczas na dalszym 

planie. Jeśli będziemy całkowicie skoncentrowani na promocji pozytywnego zdrowia, 

można popełnić błąd niedoceniania powagi czasem nagle pojawiającego się ryzyka. 

Dla profilaktyki zachowań ryzykownych ważny jest kierunek badań typu action- 

-research, tj. badań, w których badacze i realizatorzy programów pracują wspólnie nad 

rozpoznaniem poziomu i wymiarów ryzyka. Określają stosownie do problemu wraz 

z odbiorcami strategię działania prewencyjnego (czasem planują alternatywne podejścia) 

i przez cały czas trwania programu prowadzą jego ewaluację, tzn. oceniają efekty dzia-

łań, określając postęp, brak zmian lub pogorszenie [23]. W działalności prewencyjnej 

pedagoga i psychologa najważniejszą rolę odgrywają różne formy psychoedukacji, 

aktywnego doświadczania w celu rozwoju i wzmocnienia indywidualnych zasobów. 

Najważniejsze są wszystkie te propozycje, które są nastawione na rozwój cech istot-

nych dla prozdrowotnej interakcji człowieka z jego otoczeniem w różnych okresach 

rozwojowych i w różnych sferach życia w analizowanym okresie pandemii (w przed-

szkolu, szkole, wśród rówieśników, w małżeństwie i rodzinie, w sytuacji ważnych zmian 

życiowych itp.). Szczególną odmianą profilaktyki jest prewencja ukierunkowana na 

kontekst. Rozumie się przez nią wszystkie działania zorientowane na środowisko życia 

jednostki i grup społecznych. Bierze się tu pod uwagę przyrodnicze i materialne zasoby 

siedlisk ludzkich i społeczne warunki życia, działania i rozwoju. Działania zapobie-

gawcze mogą polegać na minimalizacji w otoczeniu człowieka czynników szkodli-

wych, ale można także działać na rzecz poprawy warunków życia, powodować opty-

malizację środowisk życia otoczenia architektonicznego, estetyki miast, sprawności 

usług, poprawę zdrowotności warunków pracy i nauki. W tym oddziaływaniu na 

otoczenie można uwzględnić także tworzenie sieci oparcia społecznego, oparcia dla 

podtrzymania ludzi w sytuacjach szczególnie trudnych, np. ośrodków pomocy i inter-

wencji kryzysowej, grup samopomocy dla młodzieży uzależnionej itp. [23]. 



 

Małgorzata Wcisło 
 

90 
 

 Można stwierdzić, iż główne formy działalności profilaktycznej pedagoga i psy-

chologa w czasie pandemii, ale i nie tylko, polegają na pomocy w uczeniu się kom-

petencji osobistych (treningi umiejętności), na udzielaniu specjalistycznej pomocy pod 

postacią indywidualnego poradnictwa prozdrowotnego i profilaktycznego i polegają na 

działalności ekspertalnej w tworzeniu i ewaluowaniu programów profilaktycznych, 

a także ich realizacji.  

Niezwykle istotna jest rola rodziny lub najbliższego otoczenia. Taka sytuacja pozwala 

każdemu człowiekowi bez względu na wiek dokonać wglądu we własne zdolności, 

w wartości tkwiące w nim samym. Dzięki temu można odrzucić to, co nie jest ,,nim”, 

co nie sprzyja rozwojowi do doskonalenia i rozwoju. Takie rewizje doświadczane 

w każdym etapie życia, mają znaczenie autoterapeutyczne [24]. 

7. Podsumowanie 

Dostrzec można dużą zależność, pomiędzy trwającą pandemią COVID-19 a podej-

mowaniem zachowań ryzykownych. Nawiązując do badań przeprowadzonych przez 

naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zauważono, iż 

pojawienie się nowego wirusa SARS-CoV-2 spowodowało u osób młodych reakcję 

przygnębienia na najwyższym poziomie. Osoby w średnim wieku doświadczały 

w początkowej fazie globalnej epidemii najwyższego nasilenia objawów depresji [25]. 

Trzeba podkreślić, że skutkami pośrednimi lub bezpośrednimi choroby dotknięte 

zostały wszystkie grupy wiekowe, które w różnych okresach jej trwania doświadczały 

wielu – trudnych emocji. Sytuacja epidemiczna, nagła zmiana sposobu życia, koniecz-

ność nauki i pracy zdalnej przyczyniły się do podejmowania zachowań ryzykownych.  

W artykule podjęto próbę zdefiniowania – czym jest ryzyko, czym różni się od 

zachowań ryzykownych oraz dokonano analizy wybranych zagrożeń wirtualnych. 

Postęp technologiczny spowodował duży wzrost mobilności, przez co zmalał czynnik 

wykluczenia społecznego. Niemalże w każdym domu jednocześnie używa się kilku 

komputerów połączonych do sieci. W ten sposób potencjał technologii cyfrowych jest 

bardzo dobrze zagospodarowany. Wzmogło to jednak ryzyko uzależnień behawioralnych 

związane z nadmiernym oraz niekontrolowanym używaniem urządzeń elektronicz-

nych. Wnikliwe obserwacje pozwalają na identyfikację zachowań ryzykownych, które 

podejmowane są w wirtualnej rzeczywistości, zaś ich konsekwencje odczuwalne są 

w realnym świecie, niekiedy grożąc sankcjami karnymi.  

Ważnym aspektem eliminowania zachowań ryzykownych jest odniesienie do ich 

aksjologii, poznanie ich przyczyn i syndromów. Istotne z punktu widzenia profilak-

tycznych strategii prewencyjnych jest monitorowanie tendencji zjawiska oraz eduko-

wania i uświadamianie społeczeństwa na temat higieny korzystania z technologii infor-

macyjnej. Zasadne jest prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących analizowanej 

problematyki w trakcie trwania pandemii i po jej wygaśnięciu.  

Należy zauważyć, iż wirus SARS-CoV-2 znacząco wpłynął na wiele aspektów życia 

codziennego jednostek, często zupełnie je zmieniając. Wywołał dezorganizację życia 

rodzinnego, szkolnego i zawodowego, tym samym powodując potrzebę szybkiego 

przystosowania się do nowych sytuacji i warunków życia, nauki i pracy. Sprawił, iż 

w trosce o własny dobrostan psychiczny, poprawę samopoczucia zaczęto w znaczącym 

stopniu bazować na indywidualnych mechanizmach obronnych, poszukując alternatyw-

nych metod radzenia sobie z trudnościami w tym globalnie trudnym dla ludzkości czasie. 
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Zachowania ryzykowne w cieniu trwającej pandemii COVID-19 

Streszczenie 
Podejmowanie zachowań ryzykownych jest typowym zjawiskiem towarzyszącym ludziom na każdym etapie 

życia. Problem jest wieloaspektowy i złożony. W czasie pandemii COVID-19 zdeterminowany jest czynnikami 

społecznymi np. izolacją wywołaną chorobą, koniecznością odbywania kwarantanny, zdalną nauką czy 

zdalną pracą zawodową oraz czynnikami psychologicznymi np. poczuciem niepewności i lęku o przyszłość, 
zaburzeniami emocji i zachowania. Działania ryzykowne podejmowane zazwyczaj z własnej woli, zaś ich 

skutki pozostają niepewne i często zagrożone z punktu widzenia ochrony zdrowia lub konsekwencji 

karnych. W pracy dokonana została próba analizy nasilenia zachowań ryzykownych w związku z trwającą 

pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz problematyka profilaktyki tychże zachowań. 
Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, ryzyko, zachowania ryzykowne, profilaktyka  

Risk behavior overshadoved by the ongoing COVID-19 pandemic 

Abstract 

Taking up risky behavior is a typical phenomenon that accompanies people at every stage of life. The 

problem is multifaceted and complex. During the COVID-19 pandemic, it is determined by social factors, 

e.g. isolation caused by disease, the need to undergo quarantine, remote study or remote work, and by 
psychological factors, e.g. a sense of uncertainty and fear for the future, emotional and behavioral 

disorders. Risky activities are usually undertaken voluntarily, and their effects remain uncertain and often 

endangered from the point of view of health protection or criminal consequences. The study attempts to 

analyze the severity of risky behaviors in connection with the ongoing COVID-19 pandemic and the 
problem of preventing these behaviors. 

Keywords: COVID-19 pandemic, risk, risky behavior, prevention  
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Zmęczenie życiem codziennym wśród studentów 

1. Wprowadzenie  

Marzec 2020 roku rozpoczął czas wielkich zmian społecznych. Wraz z rozprze-

strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem liczby zachorowań rządy wielu 

państw wprowadziły obostrzenia sanitarne i zmiany dotyczące funkcjonowania wielu 

instytucji publicznych w tym także szkół wyższych. W dniu 11 marca 2020 roku WHO 

(ang. World Health Organisation) ogłosiło pandemię COVID-19 wywołaną wirusem 

SARS-CoV-2. Pandemia zaś definiowana jest jako stan, w którym nowa choroba 

rozprzestrzenia się po całym świecie [1]. Długi okres trwania pandemii SARS-CoV-2 

i stosowane w tym czasie działania mające na celu ograniczanie jej negatywnych 

skutków o charakterze medycznym nie pozostają bez związku z dobrostanem psy-

chicznym społeczeństwa. Obiektem zainteresowań badawczych, opisanym na kartach 

tego tekstu, jest zmęczenie życiem codziennym wśród studentów. Młodzi ludzie, którzy 

w marcu 2020 roku zostali zmuszeni do zmiany trybu nauczania, zostali postawieni 

w obliczu wielu wyzwań. Stąd też dla autorki tegoż tekstu interesującym poznawczo jest 

to, czy owa sytuacja wywarła, a jeśli tak, to jakie skutki na ich funkcjonowanie w życiu 

codziennym. Próbą odpowiedzi na to wyzwanie poznawcze będzie analiza zmęczenia 

życiem codziennym wśród studentów. 

2. Zmęczenie jako kategoria definicyjna 

Fenomen, jakim jest zmęczenie, jest zjawiskiem tak starym jak źródła traktujące o hi-

storii. Jak mówią słowa Biblii, opowiadając o pierwszych ludziach i ich wygnaniu z raju:  

Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś 

z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść –

przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od 

niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci 

ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza 

twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której 

zostałeś wzięty [2]. 

 Opowieści o ludzkim wysiłku znajdujemy także w mitach greckich, w historii 

o posłańcu, który skonał ze zmęczenia niosąc wieść o zwycięstwie Greków nad Persami. 

Renesans zainteresowań badawczych dotyczących ludzkiego zmęczenia przypadł na 

XIX wiek, kiedy to umacniała się jako dyscyplina fizjologia ogólna, a także jej subdys-

cyplina: fizjologia pracy, na polu tym zasłużył się m.in. Jakub Frostig podkreślając rolę 

zmęczenia w zachowaniu zborności działań i plastyczności myślenia. Zmęczenie 

w XX wieku przestało być pojęciem potocznym i stało się obiektem badań naukowych 

[3, s. 12]. 

 
1 magdaw@ukw.edu.pl, Katedra Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej, Wydział Pedagogiki, 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 
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Słownik języka polskiego PWN definiuje zmęczenie jako: stan zmniejszenia spraw-

ności organizmu wskutek dużego wysiłku [4]. Portal Prawo.pl rozpatrując zmęczenie 

w kategoriach bezpieczeństwa i higieny pracy zamieszcza natomiast następującą defi-

nicję tego pojęcia:  

Zmęczenie jest zjawiskiem powszechnym, to podstawowa fizjologiczna reakcja 

na nadmierny bodziec fizyczny lub psychiczny. Zmęczenie definiuje się jako 

niezdolność do kontynuacji wysiłku, czy też jako stan wewnętrzny, objawiający 

się przede wszystkim obniżeniem zdolności do wykonywania pracy, będącym 

konsekwencją uprzednio podjętego wysiłku [5]. 

Fizjologowie definiują zmęczenie w kategoriach obiektywnych. Stanowi ono dla 

nich stan wyczerpania organizmu, który następuje na skutek podjętego wysiłku – fizycz-

nego lub psychicznego [6]. Zmęczenie w kategoriach fizjologicznych może być także 

ujmowane jako określone obciążenie organizmu, na skutek pracy, działania, zadań do 

wypełnienia [7]. 

Odmiennie zjawisko zmęczenia jest ujmowane w definicjach psychologicznych – 

jako subiektywne odczucie jednostki, która owe zmęczenie odczuwa. Zarówno wysiłek 

umysłowy (myślenie, przeżywanie, analizowanie, emocjonalne przeżycia), jak i fizycz-

ny, które mogą doprowadzić człowieka do pojawienia się w świadomości stanu zmę-

czenia, który w sposób niekorzystny rzutuje na dalszą pracę umysłową czy fizyczną [8]. 

Zmęczenie może być ujmowane jako przykre odczucie fizyczne wraz z towarzyszą-

cymi mu objawami poznawczymi i fizycznymi, opisywanymi zwykle jako męczliwość 

lub brak energii. Im dłużej ono trwa i większa jest jego intensywność, tym bardziej 

dezorganizuje ono wykonywanie czynności związanych z życiem codziennym. Zmę-

czenie może towarzyszyć wielu chorobom somatycznym oraz psychicznym, ale zwykle 

rozpatrywane jest w kontekście wypalenia zawodowego lub jako zmęczenie przewlekłe. 

Choć początkowo pojęcie wypalenia zawodowego rozpatrywane było tylko w kon-

tekście działalności zawodowej, z czasem w perspektywie badawczej zaczęto je rozpa-

trywać także u grup społecznych o innym statusie zawodowym niż praca na etacie, np. 

u studentów [9].  

Zgodnie z koncepcją C. Maslach wypalenie zawodowe można ujmować w trzech 

wymiarach: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja oraz obniżenie poczucia dokonań 

osobistych. Proces wypalenia zawodowego polega głównie na wyczerpaniu emocjo-

nalnym, które objawia się fizycznym i psychicznym zmęczeniem, brakiem energii oraz 

zapału do wykonywania obowiązków [10]. Co więcej, w wypadku wypalenia zawodo-

wego poczucie emocjonalnego drenażu i braku zasobów emocjonalnych ma charakter 

narastający [11]. 

3. Zmęczenie życiem codziennym i jego wymiary 

Autorką koncepcji zmęczenia życiem codziennym jest J. Urbańska, która uznała je 

za odmianę zmęczenia psychospołecznego. Zdefiniowała je jako: subiektywny stan, 

odczuwany jako niechęć do bycia aktywnym życiowo [12, s. 50]. Przejawia się ono 

w trzech aspektach aktywności życiowej człowieka: aktywności fizycznej, społecznej 

oraz psychicznej. Zmęczenie w poszczególnych aspektach może przybierać różne nasi-

lenie. Zmęczenie o charakterze fizycznym objawiać się może niechęcią do wykony-

wania codziennych czynności, podejmowania aktywności fizycznej w pracy lub w domu, 
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może również objawiać się poprzez bezsenność, problemy z apetytem. Natomiast zmę-

czenie psychiczne objawia się głównie poprzez wyczerpanie emocjonalne, jak i po-

znawcze, bierność poznawczą i emocjonalną w środowisku rodzinnym i pozaro-

dzinnym. Osoby zmęczone psychicznie czują się znużone czynnościami wymagającymi 

myślenia, odczuwają problemy z koncentracją uwagi i trudności z pamięcią. Zmęcze-

nie o charakterze społecznym przejawia się głównie brakiem dbałości o relacje społeczne, 

czy to z najbliższymi osobami, czy to z osobami ze środowiska poza rodzinnego. Prze-

jawia się on również brakiem zaangażowania w sprawy społeczne, problemy rodzinne. 

Charakterystyczne jest dla niego unikanie kontaktów towarzyskich [12].  

Zdaniem J. Urbańskiej życie codzienne jest mozaiką wielu doświadczeń, które 

nierozerwalnie łączą się z aktywnością człowieka. Zmęczenie zaś jest efektem relacji, 

jakie zachodzą pomiędzy możliwościami, jakimi dysponuje dana osoba a wymaganiami 

jakim musi sprostać. Zmęczenie wzrasta, gdy obniżają się możliwości człowieka, wzra-

stają wymagania ze strony środowiska społecznego oraz zmniejsza się wsparcie ofiaro-

wane przez to środowisko. Zdaniem autorki, na poziom odczuwanego zmęczenia wpływ 

ma również to, jak ludzie oceniają własną sytuację. Można odczuwać silne zmęczenie 

mimo obiektywnie niewielkiego obciążenia codziennymi obowiązkami i na odwrót. 

Wzrostowi zmęczenia życiem codziennym sprzyjają pewne właściwości podmiotowe. 

Autorka zalicza do nich m.in. możliwości człowieka, które podwyższają poziom 

zmęczenia, gdy są niewielkie i niwelują go, gdy są duże. Wpływ na zmęczenie życiem 

codziennym mają również warunki zapewniane przez środowisko, im gorsze warunki 

życia codziennego, tym większe zmęczenie, zaś polepszenie warunków życiowych 

będzie sprzyjało obniżeniu zmęczenia. Na zmęczenie wpływ wywierają również wyma-

gania, jakie środowisko stawia człowiekowi, wraz z ich wzrostem osoba musi wkładać 

większy wysiłek w podejmowanie codziennej aktywności, zaś obniżenie wymagań ze 

strony środowiska sprzyjać będzie spadkowi zmęczenia [12].  

4. Metodologiczne podstawy badań 

Celem badań własnych jest diagnoza i opis zmęczenia życiem codziennym wśród 

studentów oraz czynników, które różnicują zmęczenie w jego wymiarach: zmęczenia 

fizycznego, zmęczenia psychicznego oraz zmęczenia społecznego. 

Przedmiotem badań jest zmęczenie życiem codziennym, rozumiane jako zmęczenie 

fizyczne, psychiczne i społeczne, oraz czynniki różnicujące zmęczenie życiem co-

dziennym. Jako czynniki różnicujące zmęczenie życiem codziennym wskazano zmienne 

socjodemograficzne (płeć, miejsce zamieszkania oraz typ studiów), zmienne związane 

z sytuacją życiową badanych studentów (aktywność zawodowa, rozumiana jako praca 

zarobkowa, rodzicielstwo, podejmowanie aktywności w ramach wolontariatu) oraz 

zmienne związane z preferencjami dotyczącymi procesu kształcenia (preferowanie 

nauczania w formie zdalnej lub tradycyjnej). 

Sformułowano problemy badawcze, które przybrały postać następujących pytań: 

1. Jaki jest poziom ogólnego zmęczenia życiem codziennym wśród studentów? 

2. Jaki jest poziom zmęczenia fizycznego wśród studentów? 

3. Jaki jest poziom zmęczenia społecznego wśród studentów? 



 

Magdalena Wędzińska 
 

96 
 

4. Czy zmęczenie życiem codziennym wśród studentów jest różnicowane ze względu 

na zmienne socjodemograficzne (płeć, miejsce zamieszkania oraz typ studiów), 

zmienne związane z sytuacją życiową (aktywność zawodowa, rozumiana jako 

praca zarobkowa, rodzicielstwo, podejmowanie aktywności w ramach wolontariatu) 

oraz preferencje dotyczące kształcenia (preferowanie nauczania w formie zdalnej 

lub tradycyjnej)? 

W badaniach wykorzystano narzędzie, jakim jest Kwestionariusz Zmęczenia Życiem 

Codziennym (KZZC) autorstwa J. Urbańskiej. Składa się on ze skal służących do 

pomiaru przejawów zmęczenia dotyczącego trzech aspektów funkcjonowania człowieka: 

zmęczenia fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Skala Fizycznego Zmęczenia 

(SFZ) mierzy zmęczenie związane z codzienną aktywnością fizyczną (np. przygotowy-

wanie posiłków, gimnastyka, aktywność seksualna, zakupy itd.). Skala Psychicznego 

Zmęczenia (SPZ) mierzy codzienne zmęczenie związane z aktywnością psychiczną 

(np. czytanie, planowanie dnia, dokonywanie obliczeń w pamięci itd.). Ostania ze skal – 

Skala Społecznego Zmęczenia (SSZ) mierzy zmęczenie związane z codzienną aktyw-

nością społeczną (np. przyjmowanie gości, interesowanie się problemami społecznymi 

czy politycznymi, zaangażowanie w wydarzenia społeczne itd.) [12]. 

Każda ze skal składa się z 8 twierdzeń, do których badany ustosunkowuje się zazna-

czając TAK, gdy dane stwierdzenie jej dotyczy lub NIE, jeśli uważa, że dane stwier-

dzenie jej nie dotyczy. Wśród 8 stwierdzeń w każdej skali 4 opisują stan zmęczenia 

życiem codziennym, a 4 stan przeciwny – braku zmęczenia życiem codziennym. 

Rzetelność narzędzia dla poszczególnych skal wynosi: dla SFZ 0,79; dla SPZ 0,78, zaś 

dla SSZ 0,74 [12]. 

Analiza rzetelności skal KZZC użytego do badania studentów wskazuje na dość 

wysoką rzetelność każdej ze skal (współczynnik Alfa Cronbacha dla ogólnego zmę-

czenia życiem codziennym wyniósł 0,80, zaś dla skal: zmęczenia fizycznego 0,84, 

zmęczenia psychicznego 0,85, zmęczenia społecznego 0,85). 

Celem pozyskania danych socjometrycznych w procedurze badawczej wykorzystano 

także autorską metryczkę, w której proszono respondentów o podanie informacji doty-

czących ich płci, miejsca zamieszkania, trybu studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), 

liczbie studiowanych kierunków, aktywności zawodowej (czy badany oprócz studiów 

także pracuje), rodzicielstwa (czy badany jest rodzicem), preferencji dotyczących orga-

nizacji procesu kształcenia (nauczanie zdalne, tradycyjne lub hybrydowe) oraz informacji 

dotyczących działalności w wolontariacie (czy badany jest aktywnym wolontariuszem). 

5. Zmęczenie życiem codziennym wśród studentów w świetle badań 

własnych 

Wstępem do zaprezentowania rezultatów badań własnych jest charakterystyka ich 

uczestników. 

5.1. Charakterystyka grupy uczestników badań 

Badania zostały przeprowadzone w październiku 2021 roku na grupie 114 osób, 

będących studentami kierunków pedagogicznych (pedagogika, pedagogika resocjaliza-

cyjna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Do analizy uwzględniono 100 
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przypadków, gdyż 14 ankiet zawierało braki (pominięte odpowiedzi na część pytań). 

W badaniu brali udział studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Kujawskiej 

Szkoły Wyższej we Włocławku. 

Wśród ankietowanych 63% stanowiły kobiety, zaś badani mężczyźni stanowili 37% 

respondentów. Respondenci byli w wieku od 19 do 47 roku życia. Wśród nich znaleźli 

się zarówno mieszkańcy wsi (50%) jak i miast (50%). Wśród uczestników badań 

dominowały osoby bezdzietne (59%). Większość badanych (60%) stanowili studenci 

studiów niestacjonarnych. Większość (93%) studiowała jeden kierunek, zaś dwa 

kierunki studiowało 7% badanych. Wśród respondentów większość pracowała za-

wodowo (75%). Zdecydowana większość respondentów (83%) preferowała zdalny typ 

nauczania, zaś tradycyjny typ nauczania (w murach uczelni) preferowało 9% badanych, 

tyle samo respondentów (9%) preferowało hybrydowy typ nauczania. Wśród ankieto-

wanych zdecydowana większość (91%) nie podejmowała żadnych aktywności o cha-

rakterze wolontariatu. 

5.2. Rezultaty badań własnych 

Prezentację rezultatów badań własnych rozpocznę od przedstawienia statystyk opiso-

wych dotyczących zmęczenia życiem codziennym i statystyk opisowych dotycząch 

jego wymiarów (zmęczenie fizyczne, psychiczne oraz społeczne). 

5.2.1. Zmęczenie życiem codziennym – statystyki opisowe 

Statystyki opisowe, za pomocą których można scharakteryzować zmęczenie życiem 

codziennym i jego wymiary zostały zamieszczone w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Zmęczenie życiem codziennym – statystki opisowe 

Zmienne N  
 

M 
 

SD 
 

AS 
 

K 
 

K-S p 

Zmęczenie fizyczne 
 

100 4,37 2,40 -0,03 -0,76 0,16 < 0,01 

Zmęczenie psychiczne 
 

100 4,31 2,43 0,06 -0,91 0,13 < 0,01 

Zmęczenie społeczne 
 

100 4,20 2,29 -0,09 -0,74 0,11 < 0,01 

Zmęczenie życiem codziennym 
 

100 12,88 6,09 0,12 -0,20 0,12 < 0,01 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań; Objaśnienia do skrótów zastosowanych w tabeli: 

N – liczba ważnych przypadków, M – średnia, SD – odchylenie standardowe, AS – skośność, K – kurtoza,  

K-S – wielkość testu Kołmogorowa–Smirnowa, p – prawdopodobieństwo. 

Wśród badanych najbardziej nasilone było zmęczenie fizyczne, najmniej zaś zmę-

czenie społeczne. Wartości odchylenia standardowego wskazują, że grupa badanych 

jest zróżnicowana pod względem odczuwanego zmęczenia życiem codziennym zarówno 

w aspekcie ogólnym, jak i w jego poszczególnych wymiarach. Wielkość współczynnika 

kurtozy w wypadku zmęczenia fizycznego wskazuje, że wyniki są rozproszone wokół 

średniej, zaś współczynnik skośności w wypadku tej zmiennej wskazuje na przewagę 

wyników powyżej średniej.  

Wielkość współczynnika kurtozy w wypadku zmęczenia psychicznego wskazuje, 

że wyniki są rozproszone wokół średniej, z przewagą wyników skrajnych, zaś wielkość 

współczynnika skośności dla tej zmiennej wskazuje na przewagę wyników poniżej 
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średniej. Wielkość współczynnika kurtozy dla zmiennej zmęczenie społeczne wskazuje 

na rozproszenie wyników wokół średniej i większą liczbę wyników skrajnych. Wiel-

kość współczynnika skośności dla zmiennej zmęczenie społeczne wskazuje na lewo-

stronną asymetrię rozkładu i przewagę wyników powyżej średniej. Współczynnik kutrozy 

dla zmiennej zmęczenie życiem codziennym wskazuje na rozproszenie wyników wokół 

średniej i przewagę wyników skrajnych. Wielkość współczynnika skośności dla zmiennej 

zmęczenie życiem codziennym wskazuje na prawostronną asymetrię rozkładu i więk-

szość wyników poniżej średniej. Wartości współczynników skośności i kurtozy oraz 

wielkość testu Kołmogorowa–Smirnowa wskazują na zgodność rozkładu zmiennych 

z rozkładem normalnym. 

5.2.2. Zróżnicowanie zmęczenia życiem codziennym wśród studentów 

Aby wskazać, jakie czynniki różnicują zmęczenie życiem codziennym oraz jego po-

szczególne wymiary, zastosowano ogólne modele liniowe. W tym podrozdziale zostaną 

zaprezentowane zestawienia tabelaryczne oraz wykresy ilustrujące czynniki różnicu-

jące zmęczenie życiem codziennym. W tabelach pogrubione zostały zależności, które 

są istotne statystycznie. 

Tabela 2. Zróżnicowanie zmęczenia życiem codziennym – jednowymiarowy test istotności dla zmęczenia 

życiem codziennym 

Efekt SS 
 

Df 
 

MS 
 

F 
 

p 
 

Wyraz wolny 
 

1833,94 1 1833,94 52,01 0,01 

Płeć 
 

69,69 1 69,69 1,98 0,16 

Miejsce zamieszkania 
 

211,11 1 211,11 5,99 0,02 

Typ studiów 
 

134,59 1 134,59 3,87 0,05 

Wielość kierunków studiów 
 

18,79 1 18,79 0,53 0,47 

Praca 
 

22,73 1 22,73 0,64 0,42 

Rodzicielstwo 
 

6,97 1 6,97 0,20 0,66 

Wolontariat 
 

8,68 1 8,68 0,25 0,62 

Typ nauczania 
 

157,87 2 78,93 2,24 0,11 

Błąd 
 

3173,45 90 35,26   

Objaśnienia skrótów: Oznaczenia miar statystycznych: SS – suma kwadratów odchyleń od średniej,  

Df – stopnie swobody, MS – wariancja z próby F – statystyka Fisher, p – prawdopodobieństwo 

Jak wskazują rezultaty przeprowadzonej analizy zróżnicowania zmęczenie życiem 

codziennym w grupie badanych studentów różni się w zależności od ich miejsca 

zamieszkania. Zmęczenie życiem codziennym w grupie badanych studentów jest także 

różnicowane przez czynniki, które nie zostały uwzględnione w analizie (wyraz wolny). 

Pozostałe zależności nie cechują się istotnością statystyczną. Charakter różnicowania 

zmęczania życiem codziennym przez miejsce zamieszkania ilustruje rysunek nr 1. 
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Rysunek 1. Różnicowanie zmęczenia życiem codziennym studentów przez miejsce zamieszkania 

[opracowanie własne] 

Jak ilustruje rysunek nr 1, zmęczenie życiem codziennym jest większe wśród studentów 

zamieszkujących na wsi (1) niż wśród studentów, którzy są mieszkańcami miast (2). 

Tabela 3. Zróżnicowanie zmęczenia fizycznego wśród studentów – jednowymiarowy test istotności 

Efekt SS 
 

Df 
 

MS 
 

F 
 

p 
 

Wyraz wolny 
 

239,55 1 239,55 47,81 0,01 

Płeć 
 

4,95 1 4,95 0,99 0,32 

Miejsce zamieszkania 
 

42,44 1 42,44 8,47 0,05 

Typ studiów 
 

36,48 1 36,48 7,28 0,01 

Wielość kierunków studiów 
 

2,28 1 2,28 0,46 0,50 

Praca 
 

0,37 1 0,37 0,07 0,79 

Rodzicielstwo 
 

0,05 1 0,05 0,01 0,92 

Wolontariat 
 

0,13 1 0,13 0,02 0,87 

Typ nauczania 
 

30,17 2 15,09 3,01 0,05 

Błąd 
 

450,95 90 5,01   

Źródło: opracowanie własne 

Zmęczenie fizyczne w grupie studentów jest zróżnicowane przez ich miejsce za-

mieszkania (wieś, miasto) oraz przez podjęty przez nich typ studiów (studia stacjo-

narne lub studia niestacjonarne). Zmęczenie fizyczne wśród studentów jest także różni-

cowane przez czynniki, które nie zostały uwzględnione w analizie (wyraz wolny). 
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miejsce zamieszkania; Oczekiwane średnie brzegowe

Bieżący efekt: F(1, 90)=8,4703, p=,00455
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Rysunek 2. Zróżnicowanie zmęczenia fizycznego wśród studentów przez miejsce zamieszkania  

[opracowanie własne] 

Jak przedstawia rysunek nr 2 większym zmęczeniem fizycznym charakteryzują się 

mieszkańcy wsi (1). Średnie zmęczenie fizyczne u studentów zamieszkujących w mia-

stach (2) jest mniejsze niż u mieszkających na wsi studentów. 

typ studiów; Oczekiwane średnie brzegowe

Bieżący efekt: F(1, 90)=7,2813, p=,00832
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Rysunek 3. Zróżnicowanie zmęczenia fizycznego studentów przez typ studiów [opracowanie własne] 
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Zmęczenie fizyczne jest większe w grupie studentów studiów niestacjonarnych (1) 
w porównaniu do ich kolegów studiujących na studiach stacjonarnych (2). 

Tabela 4. Zmęczenie psychiczne – jednowymiarowy test istotności 

Efekt SS 
 

Df 
 

MS 
 

F 
 

p 
 

Wyraz wolny 
 

150,73 1 150,73 26,59 0,01 

Płeć 
 

10,95 1 10,95 1,93 0,17 

Miejsce zamieszkania 
 

26,65 1 26,65 4,70 0,03 

Typ studiów 
 

13,85 1 13,85 2,44 0,12 

Wielość kierunków studiów 
 

2,12 1 2,12 0,37 0,54 

Praca 
 

8,88 1 8,88 1,57 0,22 

Rodzicielstwo 
 

3,76 1 3,76 0,66 0,42 

Wolontariat 
 

3,13 1 3,13 0,55 0,46 

Typ nauczania 
 

36,24 2 18,12 3,20 0,05 

Błąd 
 

510,20 90 5,67   

Źródło: [opracowanie własne] 

Zmęczenie psychiczne w grupie studentów różnicowane jest ze względu na ich 
miejsce zamieszkania oraz ze względu na preferowany przez nich typ nauczania (nau-
czanie zdalne, hybrydowe i tradycyjne). Zmęczenie psychiczne studentów jest także 
różnicowane przez czynniki, które nie były kontrolowane w badaniu (wyraz wolny). 
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Rysunek 4. Zróżnicowanie zmęczenia psychicznego studentów przez miejsce zamieszkania  

[opracowanie własne] 
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Wśród studentów większym zmęczeniem psychicznym charakteryzują się miesz-

kańcy wsi (1) w porównaniu do studentów zamieszkujących ośrodki miejskie (2). 

typ nauczania; Oczekiw ane średnie brzegow e

Bieżący efekt: F(2, 90)=3,1961, p=,04561
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Rysunek 5. Zróżnicowanie zmęczenia psychicznego studentów przez typ nauczania [opracowanie własne] 

W największym stopniu zmęczeni psychicznie są studenci, którzy preferują nau-

czanie w formie hybrydowej (3). Niewiele mniej zmęczeni psychicznie są studenci, którzy 

preferują zdalną formę nauczania (1). W najmniejszym stopniu zmęczenie psychiczne 

odczuwają studenci, którzy preferują tradycyjną formę nauczania (2). 

Tabela 5. Zmęczenie społeczne – jednowymiarowe testy istotności 

Efekt SS 
 

Df 
 

MS 
 

F 
 

p 
 

Wyraz wolny 
 

227,10 1 227,10 40,83 0,01 

Płeć 
 

7,91 1 7,91 1,42 0,24 

Miejsce zamieszkania 
 

8,14 1 8,14 1,46 0,23 

Typ studiów 
 

3,38 1 3,38 0,61 0,44 

Wielość kierunków studiów 
 

1,87 1 1,87 0,34 0,56 

Praca 
 

1,38 1 1,38 0,25 0,62 

Rodzicielstwo 
 

0,22 1 0,22 0,04 0,84 

Wolontariat 
 

0,68 1 0,68 0,12 0,73 

Typ nauczania 
 

1,40 2 0,70 0,13 0,88 

Błąd 
 

500,55 90 5,56   

[opracowanie własne] 
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Zmęczenie społeczne wśród studentów nie jest różnicowane przez czynniki takie 
jak: płeć, miejsce zamieszkania, typ studiów, ilość studiowanych kierunków, podejmo-
wanie pracy zawodowej czy rodzicielstwo. Czynnikami, które także nie różnicują zmę-
czenia społecznego w grupie badanych studentów są także zaangażowanie w działal-
ność o charakterze wolontariatu czy preferencje dotyczące typu nauczania. 

6. Podsumowanie  

Jak wskazują przywołane we wcześniejszej części tekstu rezultaty badań, studenci 
są zmęczeni życiem codziennym. W najwyższym stopniu odczuwają oni zmęczenie 
fizyczne, następnie zmęczenie psychiczne, w najmniejszym zaś zmęczenie społeczne. 
Zmęczenie fizyczne wśród studentów jest różnicowane ze względu na ich miejsce 
zamieszkania. Studenci mieszkający na wsi są bardziej zmęczeni fizycznie niż ich 
koledzy zamieszkujący w mieście. Większym zmęczeniem fizycznym charakteryzują 
się także studenci, którzy uczą się w trybie niestacjonarnym. Zmęczenie psychiczne 
wśród studentów jest również zróżnicowane ze względu na ich miejsce zamieszkania. 
Podobnie jak w wypadku zmęczenia fizycznego, w większym stopniu zmęczenie psy-
chiczne odczuwają studenci zamieszkujący na wsi. Co więcej, czynnikiem, który różni-
cuje zmęczenie psychiczne wśród studentów jest preferowany przez nich typ nauczania. 
Największe zmęczenie psychiczne odczuwają ci studenci, którzy preferują naukę hybry-
dową (część zajęć realizowana w murach uczelni, część zaś w trybie zdalnym). Osoby, 
które preferują w głównej mierze naukę zdalną również charakteryzują się wzmożonym 
zmęczeniem psychicznym, lecz jest ono mniej nasilone niż u studentów, którzy pre-
ferują mieszany tryb nauczania. Najniższym zmęczeniem psychicznym charakteryzują 
się studenci, którzy preferują nauczanie tradycyjne. Zmęczenie społeczne, które okazało 
się najmniej doskwierać badanym studentom, nie ulega różnicowaniu przez czynniki 
socjodemograficzne czy te związane z sytuacją życiową studentów (praca zawodowa, 
rodzicielstwo, zaangażowanie w wolontariat). Co więcej, żaden z wymiarów zmęczenia 
życiem codziennym nie jest różnicowany ze względu na sytuację życiową studentów. 
Zmęczenie życiem codziennym w ujęciu globalnym natomiast okazało się być różni-
cowane, podobnie jak zmęczenie fizyczne i psychiczne, przez miejsce zamieszkania 
studentów. Ci z badanych, którzy zamieszkiwali na wsi wykazywali wyższy poziom 
zmęczenia życiem codziennym niż mieszkańcy miast. 

Rezultaty badań nie potwierdzają wniosków płynących z badań prowadzonych 
w latach wcześniejszych m.in. w 2019 roku. Badania zespołu Ł. Kutyły wskazały, że 
średni poziom zmęczenia wśród studentów niepracujących jest istotnie wyższy niż 
wśród studentów pracujących. Zdaniem badacza za determinanty tego stanu w grupie 
niepracujących studentów można uznać: niższe zadowolenie ze studiów, mniejsze 
zadowolenie z wykładowców oraz studiowanie drugiego kierunku. W grupie studentów 
pracujących, zdaniem autorów opracowania, istotną rolę determinantów o charakterze 
ochronnym wobec zmęczenia mogą pełnić następujące czynniki: zadowolenie ze 
studiów, zadowolenie z atmosfery panującej w grupie oraz płeć (poziom zmęczenia był 
istotnie wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn) [13].  

 Natomiast rezultaty moich badań są zbliżone m.in. do wyników uzyskanych przez 
P. Długosza w jego badaniach poświęconych eksploracji opinii na temat zdalnego nau-
czania i samopoczucia publicznego wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, które zostały przeprowadzone w czerwcu 2020 roku. Zgodnie z ustaleniami 
Długosza w grupie 192 studentów zaobserwowano spadek zadowolenia z życia i wzrost 
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symptomów stresu. Wśród młodzież dominowały negatywne emocje takie jak: niepokój, 
smutek, wyczerpanie oraz poczucie osamotnienia. Respondenci do plusów zdalnej edu-
kacji zaliczali oszczędzanie czasu związanego z dojazdem na uczelnię, komfort prze-
bywania w domu oraz możliwość samodzielnego wybierania dogodnego czasu do 
nauki. Dla badanych minusami zdalnej nauki było nadmierne obciążenie materiałem 
do studiowania, brak kontaktów z rówieśnikami i wykładowcami obraz brak możli-
wości uzyskania dodatkowych wyjaśnień od wykładowców. Badani odczuwali mniejsze 
zadowolenie z własnego życia, obniżyła się ich kondycja psychofizyczna. Respondenci 
deklarowali także wypalenie zdalną edukacją: 64% respondentów deklarowało zmę-
czenie, 62% deklarowało objawy wyczerpania psychicznego, 60% miewało wahania 
nastrojów, 59% zauważało u siebie mniejszą motywację do nauki, 56% odczuwało 
zmęczenie nawet po weekendowej przerwie, zaś 50% stresowało się ujawnieniem 
swojego wizerunku podczas zajęć online [14]. 

Rezultaty autorskich, jak i przywołanych wcześniej doniesień z badań autorstwa 
P. Długosza, mogą wskazywać na rosnące poczucie zniechęcenia i obniżenie dobrostanu 
psychicznego wśród studentów. Studenci, zwłaszcza zamieszkujący na wsiach w kon-
tekście przedłużającej się sytuacji pandemicznej i spowodowanych przez nią zmian 
w procesie studiowania, odczuwają podwyższone zmęczenie fizyczne i psychiczne. Obja-
wiać się to może niechęcią do podejmowania aktywności edukacyjnej, problemami 
z apetytem i bezsennością. Studenci są również narażeni na wyczerpanie emocjonalne 
i poznawcze, bierność emocjonalną i poznawczą w relacjach rodzinnych i koleżeńskich. 
Skutkuje to także znużeniem w sytuacjach wymagających myślenia, koncentracji 
uwagi i zapamiętywania, co skutkować może obniżeniem wyników w nauce i rosnącym 
poczuciem frustracji.  

Warto w tym miejscu także zwrócić uwagę na ustalenia poczynione przez G. Choj-
nacką-Szawłowską, która wskazuje, że zmęczenie jest częstym objawem depresji, jednak 
podstawową cechą różnicującą depresję oraz zespół przewlekłego zmęczenia jest sto-
sunek jednostki do własnego życia. Osoby z chronicznym zmęczeniem często przece-
niają swoje siły i pracują w nadmiarze, ponad własne możliwości psychofizyczne. 
W przypadku pacjentów z depresją wyraźnie widoczne jest zmniejszenie zainteresowania 
obowiązkami i codziennym życiem, co nie występuje u osób chronicznie zmęczonych. 
Zmęczeniu natomiast mogą towarzyszyć objawy obniżające jakość życia i zdolność 
codziennego funkcjonowania. Stan przewlekłego zmęczenia częściej dotyka kobiety 
niż mężczyzn [15]. W autorskich badaniach nie zarysowała się istotna statystycznie różnica 
międzypłciowa dotycząca odczuwanego poziomu zmęczenia życiem codziennym, lecz 
nasilone zmęczenie psychiczne wśród respondentów może być alarmujące w kon-
tekście potencjalnego zagrożenia rozwoju zaburzeń afektu. 

Nie stanowi zaskoczenia fakt, że studenci w najmniejszym stopniu odczuwają zmę-
czenie społeczne. Fala restrykcji sanitarnych połączonych z zaleceniem dystansowania 
się i unikania wzmożonych kontaktów wywołuje w młodych ludziach poczucie tęsknoty 
za spotkaniami towarzyskimi i chęć większej dbałości o relacje. 

Odczuwane przez studentów ogólne zmęczenie życiem codziennym, szczególnie 
nasilone wśród mieszkańców wsi, wskazywać może na obniżenie możliwości studentów 
w stosunku do wymagań, jakie stawia przed nimi rzeczywistość społeczna. Odczuwane 
przez studentów pogorszenie warunków życiowych (m.in. problem z jakością nauczania, 
trudności lokalowe, niepewność jutra) może rzutować na ich ocenę własnych możli-
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wości radzenia sobie z sytuacją stresową, jaką jest pandemiczna rzeczywistość, a tym 
samym na odczuwanie wzmożonego zmęczenia życiem codziennym [16].  

Co więcej, konsekwencje przewlekłego zmęczenia dotyczą przede wszystkim sfery 
psychoemocjonalnej przejawiającej się drażliwością, niechęcią do wysiłku, agresyw-
nością bądź apatią czy problemami ze snem. Długotrwałe poczucie zmęczenia znacząco 
wpływa na nieefektywność podejmowanych działań, niechęć do angażowania się, 
zmniejszenie zainteresowań, trudności w koncentracji, obniżenie motywacji do wszel-
kiej aktywności oraz przede wszystkim obniżenie poczucia jakości życia, co doprowa-
dza do upośledzenia funkcjonowania w życiu rodzinnym i zawodowym [17]. 

Podsumowując, przedłużający się stan pandemii i wynikające z tego zmiany 
w rzeczywistości społecznej nie pozostają bez znaczenia dla dobrostanu studentów. Jak 
wskazuje M. Duda zmęczenie jest obecnie najczęściej doświadczanym stanem wśród 
młodzieży i osób dorosłych, a także coraz częściej występującym u dzieci. Przyczyn 
zmęczenia może być wiele, mogą one odnosić się zarówno do kondycji organizmu 
człowieka, jak i jego funkcjonowania psychospołecznego. Do podstawowych czynni-
ków wywołujących stan zmęczenia zalicza się: zbyt duży wysiłek, przeciążenie niepo-
zwalające na odpoczynek i regenerację sił, przedłużający się czas pracy, stany stresu 
i frustracji, lęku, kryzysu oraz innych silnych emocji. Do czynników tych zalicza się 
także monotonię, stany chorobowe, wypalenie zawodowe oraz zanieczyszczenie środo-
wiska naturalnego. Zmęczenie uwarunkowane jest przyspieszeniem i zwiększeniem 
intensywności życia, co wiąże się z prowadzonym stylem życia, zachowaniami zdro-
wotnymi, radzeniem sobie ze stresem i ogólnym obciążeniem pracą i nauką. Zwięk-
szające się wymagania edukacyjne, wobec dzieci i młodzieży, nieustający stres zwią-
zany z pracą zawodową, godzenie życia rodzinnego i pracy zarobkowej pogłębia stany 
przepracowania i zmęczenia psychicznego [18]. 

Co więcej, jak wskazują rezultaty międzynarodowych badań studenci, którzy mają 
symptomy charakterystyczne dla wypalenia zawodowego, mają zwiększone prawdopo-
dobieństwo nieobecności na zajęciach, obniżone wyniki w nauce oraz poczucie wyob-
cowania i porażki [19]. Tym samym niezwykle istotne jest, aby prowadzić diagnozę 
dobrostanu, w tym odczuwanego przez studentów zmęczenia życiem codziennym, gdyż 
przyczynić się to może do responsywności ośrodków akademickich na potrzeby stu-
dentów, a w dalszej perspektywie poprawy jakości ich życia. 
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Zmęczenie życiem codziennym wśród studentów 

Streszczenie 
Sytuacja epidemiologiczna, z jaką mierzy się ogólnoświatowa społeczność od marca 2020 roku przynosi 
wiele reperkusji o charakterze zdrowotnym, ale i społecznym. Jedną z grup, która mierzy się z wyzwaniami 
stawianymi przez dynamiczne zmiany spowodowane pandemią są studenci. Celem wystąpienia jest pre-
zentacja rezultatów badań własnych dotyczących zmęczenia życiem codziennym wśród studentów peda-
gogiki. Zmęczenie życiem codziennym rozpatrywane jest w kategorii zmęczenia psychicznego, fizycznego, 
społecznego oraz ogólnego zmęczenia życiem codziennym. Zmęczenie życiem codziennym wśród studen-
tów w aspekcie psychicznym, fizycznym, społecznym oraz ogólnym będzie także rozpatrywane w odnie-
sieniu do aspektów takich jak: preferencje formy kształcenia wśród studentów (zdalna, hybrydowa, trady-
cyjna), ich aktywności zawodowej oraz udziału w wolontariacie. Poziom zmęczenia życiem codziennym 
w wyżej wymienionych aspektach będzie także rozpatrywany w odniesieniu do zmiennych socjometrycznych 
charakteryzujących badaną grupę (płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz typ studiów: stacjonarne i nie-
stacjonarne). 
Słowa kluczowe: zmęczenie życiem codziennym: psychiczne, fizyczne, społeczne, studenci 

Fatigue with everyday life among students 

Abstract 
The epidemiological situation faced by the global community from March 2020 has many health and social 
repercussions. Students are one of the groups facing the challenges posed by the dynamic changes caused 
by the pandemic. The aim of the presentation is to present the results of my own research on everyday 
fatigue among students of pedagogy. Fatigue with everyday life is considered in the category of mental, 
physical, and social fatigue as well as general fatigue with everyday life. Fatigue with everyday life among 
students in the mental, physical, social, and general aspects will also be considered in relation to aspects 
such as preferences of the form of education among students (remote, hybrid, traditional), their professional 
activity, and participation in volunteering. The level of fatigue with everyday life in the above-mentioned 
aspects will also be considered in relation to the sociometric variables characterizing the studied group 
(gender, age, place of residence, and type of studies: full-time and part-time). 
Keywords: everyday life fatigue, students, mental fatigue, physical fatigue, social fatigue 
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Aerozol bakteryjny 

a wzrost zachorowalności na COVID-19 –  

badania na terenie województwa śląskiego 

1. Wprowadzenie  

Globalne rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, wywołującej zespół ciężkiej 

niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2, stanowi  

w najnowszej historii bezprecedensowe wyzwanie dla instytucji zdrowia publicznego 

[1]. Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce zgłoszony 

został w dniu 4 marca 2020 roku. W ciągu 24 dni od rejestracji choroby COVID-19 

łączna liczba zakażeń w Polsce wzrosła aż do 1389 przypadków [2]. Natomiast na 

dzień 10 maja 2020 roku liczby te sięgały już 15 651 zakażonych oraz 785 zgonów [3].  

Polska uznawana jest za kraj z jednym z największych problemów związanych 

z zanieczyszczeniem powietrza w Unii Europejskiej (UE). Nieodpowiednia jakość po-

wietrza nie jest wyłącznie problemem naszego kraju, i zmagają się z nim niemal wszyst-

kie państwa rozwinięte oraz rozwijające się. Wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza 

są częstym zjawiskiem w regionach przemysłowych, ze specyficzną topografią terenu, 

a także na obszarach mocno zurbanizowanych. Jednakże w Polsce stężenia zanie-

czyszczeń powietrza są znacząco wyższe w porównaniu do innych państw członkow-

skich UE, a dodatkowo w okresie jesienno-zimowym, czyli w tzw. okresie grzewczym 

problem ten dotyczy praktycznie całego naszego kraju [4].  

Według rankingu sporządzonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, 

ang. World Health Organization) spośród 50 miast o najgorszym wskaźniku zanieczysz-

czenia powietrza w UE aż 36 spośród nich znajduje się w Polsce, z czego większość 

zlokalizowanych jest na obszarze Śląska [5]. Szacuje się, że z powodu narażenia Pola-

ków na zanieczyszczenia powietrza przeciętna długość życia mieszkańca skraca się 

o około 9 miesięcy, a według statystyk co roku 48 tysięcy osób umiera przedwcześnie 

z powodu długotrwałego narażenia na szkodliwe czynniki we wdychanym powietrzu [6].  

Najnowsze dane epidemiologiczne wskazują, iż w Europie około 19% zgonów 

z powodu COVID-19, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej około 17%, 

miało ścisły związek z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza, szczególnie jednak 

z negatywnym oddziaływaniem na zdrowie obecnych w powietrzu zanieczyszczeń 

pyłowych. Szacuje się również, że gdyby nie działanie pyłowych zanieczyszczeń (szcze-

gólnie frakcji pyłu zawieszonego PM2,5) na COVID-19 umarłoby o 28% mniej Po-

laków [7].  

Wedle najnowszych doniesień zanieczyszczenia pyłowe aktywują w płucach receptory 

ACE-2 (ang. angiotensin-converting enzyme 2), przez które koronawirus SARS-CoV-2 

 
1 ewa.bragoszewska@polsl.pl, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Wydział Inży-

nierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl. 
2 anna.mainka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politech-
nika Śląska. 
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przedostaje się do komórek ludzkiego organizmu [8]. Dochodzi wówczas do hybrydo-

wego mechanizmu działania, tj. pyły obecne w powietrzu niszcząc płuca osób na nie 

narażonych, jednocześnie ułatwiają wnikanie koronawirusa SARS-CoV-2 do dróg 

oddechowych [9]. Nieodpowiednia jakość powietrza uszkadza nabłonek dróg oddecho-

wych i obniża ogólną odporność organizmu ludzkiego, przez co organizm ludzki jest 

bardziej podatny na zachorowanie na COVID-19. 

Specyficzny rodzaj zanieczyszczeń powietrza stanowią zanieczyszczenia biologiczne, 

w tym zanieczyszczania bakteryjne, których rola w oddziaływaniu na poziom zacho-

rowań na COVID-19 wciąż jest bardzo słabo poznana. Aerozol bakteryjny występujący 

w powietrzu atmosferycznym wykazywać może działania alergizujące i toksyczne, 

które mogą być efektem inhalacji zarówno żywych, jak i martwych komórek mikro-

organizmów. Aerozol bakteryjny może być także przyczyną infekcji, które powodo-

wane są wyłącznie przez żywe mikroorganizmy. Intensywność skutku zdrowotnego 

zależy od wielu czynników, przede wszystkim jednak od wielkości wchłoniętej dawki 

bakterii i rodzaju drobnoustrojów [10, 11]. 

Szczególnie niebezpieczna dla naszego zdrowia jest frakcja respirabilna bakterii 

(cząstki o średnicy aerodynamicznej ≤ 3,3 µm), gdyż wraz z wdychanym powietrzem 

dociera ona w głąb układu oddechowego, aż do pęcherzyków płucnych. Badania własne 

wskazują, że im chłodniejszy sezon, tym rozkład frakcyjny aerozolu bakteryjnego pobra-

nego przy wykorzystaniu metody zderzeniowej, cechuje się wzrostem udziału drob-

nych frakcji bakterii a zmniejszeniem się udziału frakcji grubych. Taki przebieg zmian 

w charakterystyce frakcyjnej może być wyjaśniony silnym współoddziaływaniem 

w lecie dwóch przeciwstawnych mechanizmów wzrostu i redukcji aerozolu bakteryjnego. 

Po pierwsze, w lecie występują bardzo dobre warunki do wzrostu cząstek bakteryj-

nych, przede wszystkim, do tworzenia się dużych aglomeratów komórkowych. Z dru-

giej strony, znaczna część zawieszonych w powietrzu bakterii ginie na skutek silnego 

promieniowania ultrafioletowego. Wydaje się, że najbardziej wrażliwymi na promie-

niowanie UV są pojedyncze komórki bakteryjne, a więc drobne cząstki aerozolu bakte-

ryjnego. Z kolei grube cząstki, to w znacznej mierze aglomeraty komórek, z których 

nawet pozostanie tylko jednej żywej komórki umożliwia, po wychwycie i osadzeniu na 

agarze, utworzenie kolonii. Z tego względu w lecie te dwa mechanizmy, tj. szybki 

wzrost cząstek bakteryjnych (czyli pojawienie się dużych cząstek, na ogół agregatów/ 

aglomeratów komórek), oraz relatywnie większa śmiertelność drobnych cząstek, będą-

cych z reguły pojedynczymi komórkami bakteryjnymi, powoduje obserwowany w tym 

sezonie rozkład frakcyjny, charakteryzujący się małym udziałem cząstek drobnych 

i stosunkowo dużym udziałem cząstek grubych. Zjednej strony w okresie zimowym 

promieniowanie UV stopniowo traci na znaczeniu, jako czynnik bakteriobójczy,  

a z drugiej strony wzrost mikroorganizmów, preferujący powstawanie aglomeratów 

komórkowych jest znacznie wolniejszy. W rezultacie wzrasta udział cząstek drobnych/ 

respirabilnych, a równocześnie maleje udział grubszych frakcji [12, 13]. 

Z uwagi na fakt, iż wciąż niewiele jest doniesień naukowych na temat wpływu 

bakteryjnego zanieczyszczenia powietrza na poziom zachorowalności na COVID-19 

stało się to przedmiotem badań własnych. Prowadzone prace i uzyskane wyniki mogą 

mieć istotny wkład w promocję i realizację programów prewencyjnych zdrowia pu-

blicznego oraz sformułowania zaleceń mających na celu zapewnienie zdrowszego śro-

dowiska życia. 
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2. Cel pracy 

Celem niniejszej pracy była ocena zanieczyszczenia bakteryjnego powietrza atmo-

sferycznego w okresie zimowym – frakcji respirabilnej, w korelacji z poziomem 

zachorowalności na COVID-19 wśród mieszkańców Gliwic na Górnym Śląsku. 

W kontekście epidemii koronawirusem SARS-CoV-2, proponowana praca stanowi ważny 

aspekt w ustaleniu zależności pomiędzy ryzykiem zachorowania i zgonów pacjentów 

na COVID-19 a zanieczyszczeniem powietrza na terenie województwa śląskiego. 

3. Metodyka badań 

Badania przeprowadzono w Gliwicach (50°17′37,1″N 18°40′54,9″E). Gliwice to 

miasto położone w przemysłowym regionie Górnego Śląska, liczące 178 186 mieszkań-

ców.  

W niniejszych badaniach zostały wyznaczone stężenia frakcji respirabilnej aerozolu 

bakteryjnego. Dodatkowo, w trakcie pomiarów analizie zostały poddane poziomy 

stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w odniesieniu do liczby zachorowań na COVID-19. 

Dane dotyczące wielkości dobowych stężeń pyłu PM2,5 pobrano z najbliższej stacji 

monitoringu powietrza przy ul. Mewy (odległość ok. 2500 m od punktu poboru 

aerozolu bakteryjnego). Stacja monitoringu należy do Państwowej Inspekcji Ochrony 

Środowiska Województwa Śląskiego.  

Pomiary stężeń aerozolu bakteryjnego przeprowadzono na wysokości około 1,5 m, 

aby symulować aspirację ze strefy oddechowej człowieka. Próbki do badań mikrobio-

logicznych pobierano w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku. 

W pobraniu materiału mikrobiologicznego wykorzystano sześciostopniowy impaktor typu 

Andersena (Tisch Environmental, USA), który składa się z sześciu nakładanych na 

siebie segmentów/stopni (ze średnicami odcięcia: 7,1; 4,7; 3,3; 2,1; 1,1; 0,65 μm). Do 

impaktora dołączona była pompa, która zapewniała stałe natężenie przepływu powietrza 

w trakcie pomiarów wynoszące 28,3 dm³/min. Natężenie przepływu powietrza przez 

impaktor sprawdzane było każdorazowo przed przystąpieniem do poboru próbek, przy 

użyciu kalibrowanego rotametru. Przed rozpoczęciem każdego poboru oraz pomiędzy 

kolejnymi próbkowaniami, wnętrze urządzenia było każdorazowo przemywane prepa-

ratem dezynfekcyjnym Velox AF (MediSept, Polska). 

Pobór za pomocą impaktora Andersena trwał 10 minut. Jest to optymalny czas 

poboru, gdyż po dłuższym okresie czasu następuje utwardzanie powierzchni agaru na 

skutek jego wysychania, a to z kolei powoduje zaniżenie wyznaczonego stężenia aero-

zolu bakteryjnego [14]. 

Próbki mikrobiologiczne pobierane były na powierzchnię pożywki agarowej na 

szalce Petriego. Podłożem zastosowanym do hodowli bakterii był agar odżywczy 

Trypticasein Soy LAB-AGAR (TSA), do którego dodawano aktidion (cykloheksymid), 

hamujący wzrost grzybów. Pobrany materiał inkubowano w temperaturze 36 ±1°C, 

przez 48 godzin. 

Wyrosłe w hodowli kolonie bakteryjne zliczono i wyznaczano stężenie aerozolu 

bakteryjnego. Jako wyróżnik stężenia bioaerozolu przyjęto liczbę wyrosłych kolonii na 

podłożach stałych, odniesioną do jednostki objętości powietrza, jtk/m³ (jednostki 

tworzące kolonie w 1 m³ powietrza, ang. CFU/m³). 
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Oficjalne dane dotyczące zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce publikuje codziennie 

Ministerstwo Zdrowia [15]. Wszystkie przypadki są diagnozowane jako dodatnie na 

podstawie testów reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) dla SARS-CoV-2. W celu 

sprawdzenia korelacji otrzymanych wyników z liczbą zachorowań dane dotyczące 

codziennych nowych przypadków COVID-2019 zostały pozyskane z publicznie do-

stępnych baz danych. 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu programu 

Statistica 13.3 (TIBCO Inc.). 

4. Wyniki badań i omówienie 

W niniejszym badaniu zaobserwowano związek między stężeniami pyłu PM2,5 

a codzienną liczbą nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Na wykresie nr 1 

przedstawiono dzienny przebieg poziomów stężeń PM2,5 oraz liczbę dziennych przy-

padków zachorowań na COVID-19 w okresie zimowym (tj. od 1 grudnia 2020 roku do 

28 lutego 2021 roku). Wykresy potwierdzają związek między wysokim poziomem 

zanieczyszczeń pyłowych powietrza a wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 

w okresie zimowym [3, 5, 16, 17].  
 

 

Wykres 1. Stężenia pyłu PM2,5 a dzienna liczba zachorowań na COVID-19 w Gliwicach  

[opracowanie własne] 

W badanym okresie zaobserwowano zależność pomiędzy stężeniami frakcji respi-

rabilnej aerozolu bakteryjnego a wzrostem dziennych zachorowań na COVID-19 

w Gliwicach (wykres 2). 
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Wykres 2. Stężenia aerozolu bakteryjnego (frakcja respirabilna) a dzienna liczba zachorowań na COVID-19 

w Gliwicach [opracowanie własne] 

Według naszej wiedzy dotychczas w Polsce nie przeprowadzono żadnych badań 

oceniających związek między stężeniami aerozolu bakteryjnego w powietrzu zew-

nętrznym a liczbą przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Średnie stężenie 

frakcji respirabilnej bakterii w powietrzu atmosferycznym Gliwic w okresie niniej-

szych badań wynosiło 60 CFU/m3. Minimalne stężenie frakcji respirabilnej bakterii 

było równe 16 CFU/m3, a maksymalne 120 CFU/m3. Dane te są zgodne z wynikami 

stężeń arozolu bakteryjnego, które uzyskano w Gliwicach w latach 2011-2013 [12]. 

Analiza regresji liniowej wykazała, że stężenia frakcji respirabilnej aerozolu bakte-

ryjnego były powiązane ze wzrostem dziennych przypadków zachorowań na COVID-19 

w Gliwicach (wyk. 3). Wzrost stężenia najdrobniejszej frakcji zanieczyszczeń bakte-

ryjnych w powietrzu wiązał się ze wzrostem liczby przypadków zakażonych korona-

wirusem SARS-CoV-2.  
 

 

Wykres 3. Dzienna liczba zakażeń na COVID-19 w Gliwicach a wielkość stężenia frakcji respirabilnej 

aerozolu bakteryjnego [opracowanie własne] 
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5. Wnioski 

Powiązanie wyników stężeń aerozolu bakteryjnego w powietrzu atmosferycznym 

z liczbą zachorowań na COVID-19 stanowi nowatorskie podejście dotychczas niepre-

zentowane w literaturze, a problem zanieczyszczenia powietrza nabiera nowego znaczenia.  

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stężeń frakcji respirabilnej aerozolu 

bakteryjnego, a także pyłu PM2,5, w powietrzu atmosferycznym Gliwic stwierdzono, że: 

• Istnieje związek między stężeniami pyłu zawieszonego PM2,5 a dobową liczbą 

nowych przypadków zachorowań na COVID-19 w okresie zimowym. 

• Wykazano, że frakcja respirabilna aerozolu bakteryjnego (cząstki o średnicy aerody-

namicznej ≤ 3,3 µm) jest istotnie związana z nowymi przypadkami SARS-CoV-2. 

• Przeprowadzenie analiz dotyczących wielkości stężenia aerozolu bakteryjnego  

i korelacji nowych przypadków COVID-19 są podstawą do rozpoczęcia badań na 

szerszą skalę. 

• Zanieczyszczenia powietrza mogą być powodem nasilenia astmy, ostrych reakcji 

układu oddechowego, osłabienia czynności płuc, co w konsekwencji obniża ogólną 

odporność organizmu ludzkiego, przez co jesteśmy podatniejsi na zachorowanie na 

COVID-19. 

• Zawężenie obszaru badań do Gliwic nie determinuje ich charakteru jako jedynie 

wypełnienie istniejącej luki w stanie wiedzy. Wydaje się, że otrzymane wyniki 

powinny mieć znacznie szerszy niż tylko regionalny wymiar.  

Podziękowania  

Praca została wykonana w ramach badań statutowych Wydziału Inżynierii Środo-

wiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (grant nr 08/030/BKM21/0093). 

Literatura  

1. Zumla A., Niederman M.S., Editorial: The explosive epidemic outbreak of novel 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) and the persistent threat of respiratory tract 

infectious diseases to global health security, Current Opinion in Pulmonary Medicine, 26, 

2020. 

2. Gujski M., Raciborski F., Jankowski M., Nowicka P.M., Rakocy K., Pinkas J., 

Epidemiological analysis of the first 1389 cases of COVID-19 in Poland: A preliminary 

report, Medical Science Monitor, 2020. 

3. WHO Poland: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard,  

https:// covid19.who.int/region/euro/country/pl [data dostępu: 10.01.2022]. 

4. Aktualizacja krajowego programu ochrony powietrza do 2025 r., https://bip.mos.gov.pl/ 

[data dostępu 26.01.2022]. 

5. Semczuk-Kaczmarek K., Rys-Czaporowska A., Sierdzinski J., Kaczmarek L.D., 

Szymanski F.M., Platek A.E., Association between air pollution and COVID-19 mortality 

and morbidity, Internal and Emergency Medicine, 2021. 

6. Pikala M., Maniecka-Bryła I., Fifteen-year mortality trends in Poland analysed with the 

use of standard expected years of life lost, 2000-2014, Scientific Reports, 7, 2017. 

7. Pozzer A., Dominici F., Haines A., Witt C., Münzel T., Lelieveld J., Regional and global 

contributions of air pollution to risk of death from COVID-19, Cardiovascular Research, 

116, 2020. 

8. Comunian S., Dongo D., Milani C., Palestini P., Air pollution and covid-19: The role of 

particulate matter in the spread and increase of covid-19’s morbidity and mortality, 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 2020. 



Aerozol bakteryjny, a wzrost zachorowalności na COVID-19 –  

badania na terenie województwa śląskiego 
 

113 
 

9. Borro M., Di Girolamo P., Gentile G., De Luca O., Preissner R., Marcolongo A., Ferracuti 

S., Simmaco M., Evidence-based considerations exploring relations between sars-cov-2 

pandemic and air pollution: Involvement of pm2.5-mediated up-regulation of the viral 

receptor ace-2, International Journal of Environmental Research and Public Health,17, 

2020. 

10. Burge H., Bioaerosols: prevalence and health effects in the indoor environment, Journal of 

Allergy and Clinical Immunology, 86, 1990, s. 687-701. 

11. Pastuszka J.S., Narażenie na aerozole ziarniste, włókniste i biologiczne (bakterie i grzyby 

mikroskopijne) populacji generalnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001. 

12. Brągoszewska E., Aerozol bakteryjny w powietrzu atmosferycznym Gliwic i jego udział 

w całkowitym narażeniu ludzi na bakterie wchłaniane drogą inhalacyjną, Rozprawa 

Doktorska, 2014. 

13. Brągoszewska E., Pastuszka J.S., Influence of meteorological factors on the level and 

characteristics of culturable bacteria in the air in Gliwice, Upper Silesia (Poland), 

Aerobiologia, 018, s. 241-255. 

14. Nevalainen A., Willeke K., Liebhaber F., Pastuszka J., Burge H., Henningson E., 

Bioaerosol sampling, [w:] Willeke K., Baron P. (red.), Aerosol Measurement: Principles, 

Techniques and Applications, Van Nostrand Reinhold, New York 1993. 

15. Government of Poland Report of coronavirus infection (SARS-CoV-2) - Coronavirus: 

information and recommendations – Portal Gov.pl. 

16. Fattorini D., Regoli F., Role of the chronic air pollution levels in the Covid-19 outbreak 

risk in Italy, Environmental Pollution, 264, 2020. 

17. Conticini E., Frediani B., Caro D., Can atmospheric pollution be considered a co-factor in 

extremely high level of SARS-CoV-2 lethality in Northern Italy?, Environmental Pollution, 

261, 2020. 

Aerozol bakteryjny a wzrost zachorowalności na COVID-19 – badania na terenie 

województwa śląskiego 

Streszczenie  

Badania przeprowadzone w wielu krajach Unii Europejskiej wykazały, że zanieczyszczenie powietrza 

może być ściśle związane ze wzrostem zachorowalności i śmiertelności na COVID-19. Zaobserwowano, 

że narażenie na zanieczyszczenie powietrza prowadzi do zmniejszonej odpowiedzi immunologicznej, uła-

twiając w ten sposób penetrację i replikację wirusa. Wskazano na silną zależność pomiędzy złą jakością 

powietrza a zwiększoną śmiertelnością, zakażalnością czy też cięższym przebiegiem choroby wywoływanej 
przez koronawirusa SARS-CoV-2. Zatem niezbędne są dalsze badania, aby lepiej oszacować wpływ 

zanieczyszczenia powietrza na wzrost zachorowalności na COVID-19. W niniejszej pracy przedstawiono 

wyniki pomiarów stężeń aerozolu bakteryjnego wyizolowanego z powietrza atmosferycznego Gliwic, na 

terenie województwa śląskiego. Następnie, uzyskane wyniki stężeń bakterii porównano z dzienną liczbą 
potwierdzonych przypadków zakażeń na COVID-19, którą odnotowano w marcu 2021 roku w Gliwicach. 

W pracy stwierdzono istotne dodatnie korelacje (p < 0,05) pomiędzy wielkościami bakteryjnego zanieczysz-

czenia powietrza a liczbą potwierdzonych przypadków COVID-19. W kontekście obecnej epidemii 

spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 niniejsza praca stanowi ważny drogowskaz w kierunku 
ustalenia zależności pomiędzy ryzykiem zachorowania i zgonu pacjentów na COVID-19 a zanieczysz-

czeniem powietrza na terenie województwa śląskiego. 

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, aerozol bakteryjny, PM2,5, frakcja respirabilna 
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Bacterial aerosol and the increase in the incidence of COVID – research  

in the Silesian Voivodeship  

Abstract  

Studies conducted in many countries of the European Union have shown that air pollution may be closely 
related to the increase in the incidence and mortality of COVID-19. Exposure to air pollution has been 

observed to lead to a decrease in immune response, thereby facilitating virus penetration and replication. 

The strong correlation between poor air quality and increased mortality, infectivity, or a more severe 

course of the disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus has been shown. Therefore, more research is 
needed to better estimate the impact of air pollution on the increase in the incidence of COVID-19. This 

paper presents the results of measurements of the concentrations of bacterial aerosol isolated from the 

atmospheric air of Gliwice in the Silesian Voivodeship. The results obtained from the bacterial con-

centrations were compared with the daily number of COVID-19 cases in Gliwice for March 2021. The 
study showed significant positive correlations (p < 0.05) between the concentrations of bacterial air 

pollution and the number of confirmed cases of COVID-19. In the context of the current SARS-CoV-2 

coronavirus epidemic, this work is an important step towards establishing the relationship between the risk 

of disease and death in patients with patients with COVID-19 and air pollution in the Silesian Voivodeship. 

Keywords: SARS-CoV-2, bacterial aerosol, PM2,5, respirabile fraction 
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Dawid Pajor1, Mateusz W. Wylaź2, Natalia Pajor3 

Zjawisko uzależnienia od pornografii i masturbacji 

w dobie pandemii SARS-CoV-2  

1. Czym jest uzależnienie? 

Istnieje wiele definicji uzależnienia, jak i wiele podziałów uzależnień. Z biologicz-

nego punktu widzenia zjawisko to jest przewlekłą chorobą układu nagrody, motywacji 

oraz pamięci [1]. APA (ang. American Psychiatric Association) definiuje uzależnienie 

jako kompulsywne, niekontrolowane poszukiwanie określonych substancji w celu zaspo-

kojenia „głodu” pomimo negatywnych konsekwencji przyjmowania danych bodźców 

[2]. W cały proces zaangażowane są różne neuroprzekaźniki oraz neuromodulatory 

wydzielane w organizmie. Do najważniejszych z nich należą dopamina, serotonina, 

noradrenalina oraz acetylocholina [4]. Uzależniajacymi stymulatorami mogą być bodźce 

psychiczne (np. pornografia, sporty ekstremalne) czy też fizyczne (np. alkohol, nikotyna, 

narkotyki) [3]. Mechanizmy te są bardzo skomplikowane, a istniejące dzisiaj badania 

naukowe nie wyjaśniają w pełni całego procesu. Wiadomo natomiast, iż możliwe jest 

uzależnienie od praktycznie każdej substancji, czynności czy też emocji [5]. Istnieje 

wiele podziałów uzależnień. Na potrzeby tej publikacji najodpowiedniejszym, a zarazem 

najprostszym będzie podział na uzależnienia chemiczne oraz behawioralne [6]. Wszyst-

kie osoby zażywające jakąkolwiek substancję celem zaspokojenia „głodu” oraz od-

czucia przyjemności zmagają się z uzależnieniam chemicznym, natomiast osoby uza-

leżnione od czynności bądź też emocji zmagają się z uzależnieniem behawioralnym 

[7]. W związku z powyższym zjawiska nadużywania pornografii, cyberseksu oraz 

masturbacji zaliczją się do uzależnień behawioralnych. 

2. Kontrowersje wokół zaburzeń hiperseksualnych 

Naukowcy nie są do końca zgodni, czy w ogóle istnieje takie zjawisko jak uzależ-
nienie od seksu czy też cyberseksu. Według najnowszej Międzynarodowej Klasyfikacji 
Chorób – ICD-11, uzależnienie od pornografii czy też seksu kwalifikuje się jako 
kompulsywne zaburzenia zachowania seksualnego [8, 9]. Lekarze praktycy zwracają 
jednak uwagę, aby u pacjentów zgłaszających problem z uzależnieniem od seksu 
wykluczyć w pierwszej kolejności zaburzenia parafilne [10]. Amerykański seksuolog, 
Patrick Carnes w 1983 roku jako pierwszy zaproponował termin uzależnienie od seksu. 
Środowisko naukowe nie przyjęło jednakże w pełni postulatów, które głosił. Jego 
teoria wzbudziła wiele zastrzeżeń [11]. Inny amerykański psychiatra Martin Kafka 
w 2010 r. zaproponował wprowadzenie do amerykańskiej klasyfikacji chorób DSM – 
V określenia zaburzenia hiperseksulane. Jednak również i ta propozycja została odrzucona. 
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Powodem był tak jak wcześniej brak wystarczających badań naukowych potwierdza-
jących zasadność wyodrębnienia takiej jednostki chorobowej [12].  

Warto jednak przyjrzeć się klasyfikacji zaproponowanej przez tego psychiatrę. 
Oprócz ogólnych kryteriów czasu trwania oraz kryterium cierpienia lub upośledzenia 
funkcjonowania przyjętych dla rozpoznania dysfunkcji seksualnej, wymienia on inne 
charakterystyczne: 
1. Czas poświęcony na powtarzające się fantazje seksualne, popędy lub zachowania 

kolidujące z innymi ważnymi (nieseksualnymi) celami, czynnościami i obowiązkami. 
2. Powtarzalne angażowanie się w fantazje, pragnienia lub zachowania seksualne 

w reakcji na stany nastroju dysforycznego (np. lęk, depresja, nuda, drażliwość). 
3. Powtarzalne angażowanie się w fantazje, pragnienia lub zachowania seksualne 

w reakcji na stresujące wydarzenia życiowe. 
4. Powtarzające się, ale nieudane, próby kontrolowania lub znaczące ograniczenie 

fantazji seksualnych, pragnień lub zachowań.  
5. Powtarzające angażowanie się w zachowania seksualne, z pominięciem ryzyka 

fizycznego lub emocjonalnego wyrządzenia krzywdy sobie lub innym. 
6. Fantazje, pragnienia lub zachowania seksualne nie są spowodowane bezpośred-

nim fizjologicznym działaniem substancji egzogennej (np. narkotyków lub leków). 
7. W procesie diagnozy należy brać pod uwagę między innymi: masturbację, porno-

grafię, zachowania seksualne z wyrażającymi na nie zgodę osobami dorosłymi, 
cyberseks, skatofilię, kluby ze striptizem. 

Głównym problemem, o który trwa spór naukowy, jest fakt, iż nie istnieje wyraźna 
granica pomiędzy swobodą seksualną a uzależnieniem, szczególnie w sytuacji, gdy je-
dyną różnicą jest motywacja danego czynu [13]. W dalszym toku rozważań, przyj-
miemy założenie, że faktycznie istnieje takie zjawisko jak uzależninie od masturbacji 
i pornografii. 

Malejąca stygmatyzacja masturbacji na przestrzeni lat niewątpliwie odciska swoje 
piętno w upowszechnieniu się tego zjawiska, a także zwiększa ryzyko potencjalnego 
uzależnienia. Autorzy coraz częściej podkreślają, iż masturbacja, która idzie w parze ze 
zdrowiem i rozwojem psychoseksualnym, może przy nieprawidłowej motywacji stać 
się źródłem negatywnych zachowań i emocji. Wyniki badań wskazują na to, że z jed-
nej strony pozwala zredukować napięcie i stres, z drugiej strony może skutkować wyco-
faniem się ze związków intymnych. Niektórzy donoszą o związku niekotrolowanej, 
nadmiernej masturbacji w połączeniu z różnego typu treściami pornograficznymi z poja-
wieniem się odpowiednich zaburzeń parafialnych. Ten związek przyzczynowo-skutkowy 
pozostaje nadal kwestią nieroztrzygnietą i jest przedmiotem badań seksuologicznych, 
których rezultaty wkrótce zostaną opublikowane [14, 15]. Najważniejszy wniosek 
wypływający z tej dyskusji to fakt, że nie wolno lekceważyć żadnych symptomów 
uzależnienia, gdyż każdy jego rodzaj ma negatywne skutki dla zdrowia człowieka.  

3. Etapy powstawania uzależnienia od masturbacji i pornografii 

Wyróżniamy 4 główne etapy powstawania uzależnienia, które są praktycznie 
identyczne w każdym jego typie [16].  

• I etap – efekt uzależnienia; 
Osoby, które interesują się pornografią, zaczynają coraz częściej odwiedzać strony 

interentowe dla dorosłych, najczęściej masturbując się przy tym, co dostacza przyje-
mności i jest niejako wstępem do coraz częstszego praktykowania takich zachowań. 
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• II etap – etap eskalacji; 
W tym etapie następuje poszukwianie coraz bardziej intensywnych nagrań, aby 

utrzymać dotychczasowy poziom pobudzenia (jest to zjawisko podobne do zjawiska 
tolerancji występującego u narkomanów bądź alkoholików, którzy potrzebują coraz 
więcej substancji, aby osiągać wystarczjąco wysoki stan pobudzenia) 

• III etap – etap tracenia wrażliwości; 
Nagrania, książki i inne materiały pornograficzne, które wcześniej były postrze-

gane jako szokujące, czy nawet nieprzyzwoite i odrażające zaczynają być akceptowalne 
dla osób uzależnionych, osoby często w tym etapie nie potrzebują już drugiej osoby, 
aby spełniać potrzeby bliskości, są samowystarczalne 

• IV etap – etap wdrażania w życie. 
Coraz silniejsza chęć realizowania rzeczy oglądanych na materiałach pornograficz-

nych w realnym życiu jest ciężka do pohamowania, a codzienne czynności przesłonięte 
są przede wszystkim myślami o pornografii oraz masturbacji. Jest to bardzo niebez-
pieczny moment. W tym etapie mogą się ujawnić lub powstać zaburzenia parafilne np. 
ekshibicjonizm, voyeryzm (jak wspomniano ten potencjalny efekt jest przedmiotem 
w toku badań) . Uzależniony może również dopuścić się gwałtu [17].  

Z tego powodu istotne jest szybkie wykrycie problemu i niedopuszczenie do 
osiągnięcia ostatniego etapu przez osobę uzależnioną.  

4. Pandemia SARS-CoV-2 a uzależnienie od pornografii i masturbacji 

17 listopada 2019 r. zdiagnozowany został pierwszy pacjent w Wuhan jako 
zakażony wirusem SARS-CoV-2, 4 marca 2020 r. pierwszy przypadek w Polsce, nato-
miast 11 marca 2020 r. WHO (ang. World Health Organisation) ogłosiło stan pandemii 
[18, 19]. Bardzo szybko epidemia sparaliżowała życie w większości krajów. Wprowa-
dzane lockdowny, izolacja społeczna i inne strategie walki z nie do końca znanym 
wirusem były pierwszym narzędziem do walki z rozprzestrzenianiem choroby. Na 
samym początku działania medyczne koncentrowały się na leczeniu objawów fizycznych 
infekcji, przede wszystkim zapalenia płuc, które szybko kończyło się niewydolnością 
oddechową [20]. Szybko jednak zaczęto zauważać, iż pandemia nie dotyka tylko i wy-
łącznie osób chorych, ale również i tych, które pomimo braku infekcji muszą izolować 
się w domach według przyjętych powszechnie zaleceń. Zaczęto opisywać różne zabu-
rzenia dotyczące strefy psychicznej. Pojawiły się liczne prace naukowe oceniające jakość 
życia (także seksualnego), poziom strachu i lęku, depresje oraz powrót do wcześniej-
szych uzależnień [21, 22]. Wciąż wiele prac jest w toku. 

Pandemia SARS-CoV-2 nie tylko zaznaczyła swoją obecność w świecie realnym, 
ale także w wirtualnym. W związku z lockdownem i przymusową izolacją ludzie zaczęli 
więcej czasu spędzać w domu, przed ekranem komputera [23]. Wiele stron interneto-
wych zarejestrowało gwałtowny wzrost ich odwiedzin przez internautów, w tym strony 
internetowe powiązane z pornografią. Ogromny wzrost popularności został zarejestro-
wany przez platformę Pornhub© (strona internetowa zawierająca treści pornograficzne), 
jak i przez inne podobne strony jak xnxx.com© czy też xvideos.com© [24]. Gigant 
(Pornhub©) w ramach autoreklamy, na stronach internetowych z treściami dla doro-
słych, umieszczał informacje, w których donosił z zadowoleniem o ogromnym wzroście 
oglądalności ich portalu [25]. O ogromnej skali wzrostu tego zainteresowania świadczy 
fakt, że platforma początkowo we Włoszech, a później na całym świecie, na ograni-
czony czas podarowała wszystkim użytkownikom dostęp do treści premium (normalnie 
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płatnych) za darmo. Ten olbrzmi wzrost zainteresowania przypadający na okres luty/ 
marzec 2020 r., czyli pierwszy lockdown został opisany przez naukowców, którzy 
analizowali za pośrednictwem narzędzia Google Trends© słowa kluczowe (tj. porono-
grafia, seks, pornhub, xnxx itp.) wpisywane przez użytkowników w najpopularniejszą 
wyszukiwarkę interentową Google.com©. Ocenili oni, iż na całym świecie wystąpił 
statystycznie istotny wzrost wyszukiwania stron internetowych zawierających treści 
pornograficzne [26]. W wielu gazetach, portalach społecznościowych czy bilboardach 
pojawiały się infromacje o wzroście zainteresowania pornografią, co jeszcze bardziej 
zwiększyło zasięgi i popularność tychże stron interetowych [27].  

Analizujac te dane za pomocą wspomnianego narzędzia Google Trends©, można 
wyciągnąć również wnioski, iż zjawisko cyberseksu stało się bardziej popularne 
w czasach pandemii. Platforma Onlyfans© (strona internetowa, w której internauci mogą 
prowadzić swój profil wrzucając swoje nagie zdjęcia czy też filmy, a osoba, która 
chciałaby je zobaczyć musi wykupić dostęp) również zarejestrowała istotny wzrost 
zainteresowania [28].  

Jak wspomniano zjawisko uzależnienia od internetu czy seksu jest od dość dawna 
badane przez naukowców [29]. Zauważono ostatnio, że czas poświęcany na gry 
internetowe oraz pornografię znacznie wzrósł w czasie pandemii, a zjawisko to było 
najbardziej nasilone w grupie młodych mężczyzn (wzrost czasu poświęcanego na gry 
komputerowe i pornografię był negatywnie skorelowany z wiekiem) [30]. Co ciekawe, 
wiele prac naukowych donosi, iż ilość stosunków seksualnych z partnerką/partnerem 
spadła, natomiast wzrosła liczba zachowań autoerotycznych [31]. Niektórzy próbują 
tłumaczyć ten fakt pewnego rodzaju znudzeniem drugą osobą, spowodowanym 
przebywaniem w jej towarzystwie praktycznie całą dobę przez długi czas i izolacją od 
innych kontaktów międzyludzkich. Świat pornografii w takiej sytuacji mógłby wnieść 
powiew świeżości do związku. Niestety w skrajnych przypadkach mógłby się również 
okazać bardziej atrakcyjny niż znany dobrze partner [32]. Z innych badań wynika, że 
czas trwania stosunków seksualnych (długość trwania pojedynczego stosunku w minu-
tach) spadł w sposób istotny statystycznie, a uczestnicy badania preferowali stosunki 
non-face to face, czyli unikali pozycji twarzą w twarz [33]. Pierwsze wyniki badań nad 
tym zjawiskiem sugerują, że takie zachowanie mogło być spowodowane automatycz-
nym lękiem przed zakażeniem i irracjonalną próbą utrzymania zasad dystansu społecz-
nego, nawet w przypadku kontaktów seksualnych ze stałym partnerem [34]. Przy 
okazji badań nad wpływem pandemii na seksualność człowieka naukowcy zauważyli 
wzrost konsumpcji alkoholu, nikotyny oraz hazardu, co w porównaniu z okresem przed 
COVID-19 okazało się istotnym statystycznie wzrostem [21]. To kolejny niebezpieczny 
skutek sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat. Kolejne badania naukowe ukazują coraz 
większe spektrum oddziaływania pandemii na ludzi. 

Przytoczone dane wskazują na to, iż pandemia jest istotnym czynnikiem modyfi-
kującym zachowania seksualne i może być jeszcze jednym powodem wzrostu zjawiska 
uzależnienia od pornografii i masturbacji. 

5. Własne badanie ankietowe 

Na przełomie maja i czerwca 2020 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe 
stworzone przy pomocy narzędzia (Formularze Google), a następnie rozesłane do 
grupy polskich studentów (18-26 lat) za pomocą popularnego komunikatora społeczno-
ściowego Facebook, mające na celu ocenę sytuacji i zachowań ankietowanych 
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w aspekcie zjawiska uzależnienia od pornografii i masturbacji z okresu przed oraz 
w trakcie pandemii. Po dogłębnej analizie obecnych artykułów naukowych w bazach 
danych takich jak (Google Scholar, PubMed, Polish Scientific Journals Database) zdecy-
dowano się na przeprowadzenie badania ankietowego, gdyż żadne ze znalezionych 
badań nie dotyczyło populacji studentów studiujących na polskich uczelniach. Dodat-
kowym czynnikiem, który zadecydował o wykonaniu badania był fakt, iż zwiększenie 
odwiedzin stron z ponografią podczas pandemii zostało zauważone przez innych 
naukowców, to też chęć zbadania zjawiska w grupie studentów i sprawdzenie, czy 
można wyciągnąć podobne wnioski również w tej grupie zadecydowała o przeprowa-
dzeniu ankiety. W analizie wszystkie cytowane wyniki posiadały rozkład anormalny, 
to też do oceny istotności statystycznej wykorzystano test nieprametryczny dla dwóch 
grup zależnych, czyli test kolejności par Wilcoxona. Oceniano częstość odwiedzin stron 
pornograficznych, częstość zachowań autoerotycznych, częstość stosunków seksual-
nych, jak i świadomość ankietowanych co do istnienia zjawiska uzależnienia od porno-
grafii i masturbacji. Badanie to miało sprawdzić, czy te zachowania istotnie zmieniły 
się podczas trwania pandemii, dlatego w ankiecie pytano o sytuację, jaka miała miejsce 
przed wystąpieniem pandemii, jak i w jej trakcie. 903 osoby wzięły udział w badaniu, 
a średnia wieku dla kobiet wyniosła 22,2 roku, natomiast dla mężczyzn 21,7 roku. 
Uczestnicy mięli za zadanie odpowiedzieć na pytania, które dotyczyły czasu przed erą 
SARS-CoV-2 i w jej trakcie. Pytania obejmowały częstość odwiedzania stron porno-
graficznych (liczba odwiedzin strony internetowej w tygodniu), częstość zachowań 
autoerotycznych (liczba zachowań autoerotycznych w tygodniu), częstość stosunków 
seksualnych (liczba stosunków seksualnych w tygodniu) oraz świadomość istnienia 
uzależnienia od pornografii oraz masturbacji. Istotne statystycznie wyniki badania zaob-
serwowano w odniesieniu do średniej częstości odwiedzania stron pornograficznych 
(mężczyźni 2,3 odwiedziny stron pornograficznych/tydz. przed pandemią, 5,1 odwie-
dzin stron pornograficznych/tydz. w okresie pandemii) oraz średniej częstości zachowań 
autoerotycznych (mężczyźni 2,7 zachowania autoerotyczne/tydz. przed pandemią, 6,2 
zachowania autoerotyczne/tydz. w okresie pandemii). 99% ankietowanych mężczyzn 
miało świadomość istnienia problemu uzależnienia od pornografii i masturbacji, co 
mogło być związane z faktem, że badanie przeprowadzono na grupie studentów uczelni 
medycznych. Zmiana liczba stosunków seksualnych okazała się nieistotna statystycznie. 
W analizie statystycznej nie uwzględniono kobiet ze względu na niską zwracalność 
ankiet wypełnianych przez kobiety (jedyne 15 ankiet zostało wypełnionych przez 
kobiety), w związku z powyższym liczba ta była zbyt mała, aby móc wyciągnąć prawi-
dłowe i obiektywne wnioski w stosunku do populacji kobiet. Kobiety miały taki sam 
dostęp do ankiety jak mężczyźni, jednakże nie zdecydowały się one na wzięcie udziału 
w badaniu [35]. 

Z przeprowadzonego badania można wysnuć wnioski, iż lockdown i spędzanie 
czasu w domu skutkowało wzrostem odwiedzania stron internetowych i zachowań 
autoerotycznych również w grupie ankietowanych młodych mężczyzn, studentów 
uczelni medycznych, co jest zgodne z wcześniejszymi badaniami naukowymi prze-
prowadzanymi na innych populacjach [36].  

6. Pandemia SARS-CoV-2 a zagrożenia płynące z uzależnienia 
od masturbacji i pornografii 

Pandemia SARS-CoV-2, a w szczególności, izolacja i lęk przed zakażeniem zna-

cząco wpływają i nasilają problemy sfrery psychicznej oraz w znaczym stopniu mogą 

nasilać zagrożenia związane z uzależnieniem od masturbacji i pornografii [37]. Zgodnie 
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z zasadą błędnego koła uzależnienie od pornografii i masturbacji powoduje z kolei coraz 

większe trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, zawiązywaniu związków 

partnerskich, spłycenie doznań seksualnych przeżywanych w realnym świecie, zabu-

rzenie odczuwania uczuć i emocji [38]. Pornografia i masturbacja staje się u osoby zma-

gającej się z problem uzależnienia rzeczą nadrzędną, utrudniającą codzienne funkcjo-

nowanie, gdyż myśli o treściach dla dorosłych przesłaniają i biorą górę nad czynno-

ściami dnia codziennego [33, 39]. W końcu najpoważniejszym powikłaniem uzależnienia 

okazuje się być rozwinięcie zaburzeń tożsamości i ogranicznie zdolności logicznego 

myślenia [40].  

7. Jak radzić sobie z zagrożeniem  

Zgodnie z łacińską sentencją, która ma zastosowanie w każdym schorzeniu: Lepiej 

zapobiegać niż leczyć (łac. Morbum evitare quam curare facilius est), najważniejsza 

jest świadomość istnienia problemu [41]. Ze świadomością pacjenta związana jest 

decyzja o podjęciu terapii. Im wcześniejsza, tym lepsze i przede wszystkim szybsze 

efekty terapeutyczne. Poza tym szybkie wykrycie problemu pozwala pacjentowi uniknąć 

kolejnych strat wynikających z zaawansowania etapów uzależnienia [42]. Osoba zma-

gająca się z tym problemem nie powinna pozostawać sama. Powinna zwrócić się 

z problemem najlepiej do specjalisty seksuologa, który zajmuje się leczeniem tego typu 

zaburzeń. Terapia powinna obejmować również parterkę/partnera osoby uzależnionej 

[37]. Naukowcy zajmujący się seksuologią zalecają, aby w proces terapeutyczny włączać 

partnera/partnerkę (pomimo tego, że problem uzależnienia leży tylko po jednej stronie), 

po to, aby mieć szerszy pogląd na całość sytuacji. Włączając dodatkową osobę można 

uzyskać pełniejszy obraz funkcjonowania pacjenta w relacji, a także związku jako 

całości. Takie działanie pozwala na zoptymalizowanie opcji terapeutycznych, czyli 

wdrożenie terapii spersonalizowanej, która poprawia zdecydowanie efekty leczenia 

[43]. Czas trwania terapii nie jest ograniczony, może trwać latami i wymaga regular-

nych wizyt w gabinecie terapeuty [44]. Niestety dostęp do terapii w dobie pandemii 

został mocno ograniczony. Obostrzenia zakładały komunikację z pacjentem w formie 

teleporad, co w sytuacji tak delikatnego i trudnego problemu pacjenta znacznie kompli-

kowało kontakt, diagnostykę i leczenie. Problem wirtualnego kontaktu z terapeutą 

dotykał szczególnie pacjentów pierwszorazowych. Nie ma jeszcze w tym momencie 

wyników badań mówiących o tym, w jakim stopniu takie utrudnienia terapeutyczne 

miały wpływ na nasilenie uzależnień od pornografii czy masturbacji.  

8. Podsumowanie 

Świat naukowy jest podzielony co do istnienia problemu uzależnienia od masturbacji 
i pornografii. Autorzy tego artykułu przyjęli koncepcję występowania takiego zjawiska. 
Bezsprzecznym faktem jest jednak istnienie problemu nadużywania treści pornograficz-
nych i zachowań autoerotycznych, a skala tego problemu znacząco wzrosła w trakcie 
pandemii SARS-CoV-2. Z badań nad tym zjawiskiem wynika, że wymuszona izolacja 
spowodowała istotny wzrost odsetka odwiedzanych stron zawierających treści porno-
graficzne [24]. Wzrosła również liczba zachowań autoerotycznych, co potwierdza także 
ankieta przeprowadzona wśród studentów uczelni medycznych. Same portale reklamo-
wały i zachęcały do odwiedzania swoich stron, co znacząco zwiększyło liczbę logowań. 
Zachowania autoerotyczne są ściśle powiązane z odwiedzaniem stron pornograficznych, 
a ograniczenie kontaków międzyludzkich i pogorszenie jakości życia skutkuje częstszym 
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uciekaniem się do takich zachowań. Najważniejszym elementem walki z problemem 
uzależnienia od masturbacji i pornografii jest świadomość, iż można się od nich uzależnić. 
Wraz ze wzrostem świadomości wzrośnie liczba wczesnych rozpoznań, co przyspieszy 
terapie i zapobiegnie dalszym komplikacjom wynikającym z osiągania coraz bardziej 
zaawansowanych etapów uzależnienia. Jedynym skutecznym sposobem leczenia jest 
wizyta u seksuologa zajmującego się takiego typu problemami. Terapia przez telefon czy 
on line, jedyne możliwa w trakcie pandemii jest jedynie niepełnowartościowym suple-
mentem terapii gabinetowej. 
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Zjawisko uzależnienia od pornografii i masturbacji w dobie pandemii SARS-CoV-2  

Streszczennie 
Od 2019 roku świat walczy z pandemią spowodowaną przez wirus SARS-CoV-2. W początkowym etapie 

epidemii skupiano się na objawach chorobowych oraz walce z najgroźniejszymi z nich, związanymi z zaję-

ciem dolnych dróg oddechowych. Z biegiem czasu zaczęto zauważać również i inne często odległe powikłania 

samej infekcji, a także wpływ izolacji na psychikę i zachowania ludzkie. Jednym z aspektów, jaki badano, 
był wpływ izolacji na życie seksualne. Zauważono, iż przedłużająca się przymusowa kwarantanna, ograni-

czająca w znacznym stopniu kontakty międzyludzkie, również w aspekcie intymnym, spowodowała wzrost 

oglądalności pornografii i częstości powiązanych z nią zachowań autoerotycznych. Obecnie prowadzone 

jest wiele badań, z których wynika, iż w okresie lockdownu zanotowano znaczny spadek jakości życia 
badanych w zakresie odczuwania smutku, samotności, strachu, lęku przed zakażeniem, co przełożyło się 

na poszukiwanie „odreagowania” m.in. w pornografii oraz masturbacji. Doniesienia o ogromnym wzroście 

oglądalności jednego z najpopularniejszych portali z pornografią (Pornhub) w dobie pandemii, korelują ze 

wspomnianymi wynikami badań. Zanotowano ponadto ogromny wzrost zainteresowania cyberseksem 
(OnlyFans). Celem pracy jest przedstawienie wpływu i możliwych skutków pandemii COVID-19 na 

zjawisko uzależnienia od pornografii oraz masturbacji. Przeprowadzona analiza artykułów naukowych oraz 

własne badanie ankietowe wśród studentów wskazuje, iż istnieje korelacja pomiędzy tymi czynnikami, co 

stanowi istotne ryzyko potencjalnego uzależnienia. Do głównych zagrożeń wynikających z nadużywania 
treści pornograficznych i masturbacji do zaspakajania potrzeb seksualnych należą: trudniejsze nawiązywanie 

kontaktów, spłycenie doznań seksualnych czy trudności emocjonalne w przyszłych związkach partner-

skich. Pandemia nie skończyła się, a kolejne lockdowny mogą pogłębiać przytoczony problem. Zwrócenie 

uwagi na te ważne problemy i edukacja w tym zakresie ma za zadanie zwiększenie świadomości społe-
czeństwa, a co za tym idzie powinna odegrać rolę prewencyjną w stosunku do uzależnienia od pornografii 

i masturbacji. Innym celem takich działań powinno stać się wypracowanie środków pomocy dla osób, które 

podejrzewają u siebie takie uzależnienie. 

Słowa kluczowe: COVID-19, pornografia, masturbacja, uzależnienie, pandemia 

Phenomenon of addiction to pornography and masturbation in the era of SARS-

CoV-2 pandemic 

Abstract 

Since 2019 the world is fighting against the pandemic caused by the virus SARS-CoV-2. In the first stage 
of epidemic we focused on the symptoms and fighting with the most dangerous of them, based on takeover 

of lower respiratory track. In time we started to also notice other, frequently remote complications of the 

infection itself, and also influence of isolation on psychic and human behavior. One of the aspect which 

was studied, was influence of isolation on sexual life. We noticed that protracted enforced quarantine, 
which largely reduced interpersonal contacts, also in the aspect of sexuality, caused increase of the ratings 

of pornography and autoerotism. Nowadays we carry out research, from which it follows, that during the 

lockdown the quality of life of questioned considerably dropped in therm of feeling sadness, loneliness, 

fear of getting infected. All of this caused the need of looking for the form of letting off steam for example 
in pornography or masturbation. Increase of the ratings of one of the most popular pornography portals 

(Pornhub) in the era of the pandemic, correlate with mentioned research. Furthermore, increased interest in 

cybersex (OnlyFans). The aim of the paper is showing the influence and possible results of COVID-19 

pandemic on the phenomenon of addiction to the pornography and masturbation. The analysis of scholarly 
articles and our own questionnaire among students, show that there exist correlation between this factors, 

which is the significant risk of potential addiction. To the main threats of abusing pornography and 

masturbation in order to satisfy sexual needs are: difficulties in interpersonal networking, shallowering 

sexual experience, emotional difficulties in m K future relationships. The pandemic has not ended, and the 
next lockdowns might deepen said problem. Paying attention to those important problems and education in 

this field are to increase awareness of the society. It should also be preventing addiction to pornography 

and masturbation. Other aim to this research should be working on means of help to the people who are 

suspecting this kind of addiction when it comes to themselves. 
Keywords: COVID-19, pornography, masturbation, addiction, pandemic 
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