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Małgorzata Duzinkiewicz1, Konrad Bagiński2, Aleksandra Zalewska3, Aleksandra 

Szeliga4 

Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek mRNA 

przeciwko SARS-CoV-2 

1. Wprowadzenie 

Wybuch epidemii w mieście Wuhan, w chińskiej prowincji Hubei, szybko dopro-
wadził do globalnej pandemii i zbiorowej paniki spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. 

Wiąże się to przede wszystkim z liczbami, które obecnie mówią o 507 mln łącznych 

zachorowań oraz 6,21 mln zgonów. Przełomowym momentem było opracowanie, 

w bardzo krótkim czasie, innowacyjnych szczepień, bazujących na dotychczasowej 
wiedzy o technologii wykorzystującej sekwencję matrycowego kwasu rybonukleino-

wego. Chociaż badania nad tą technologią rozpoczęły się już w ubiegłym wieku, 

przyspieszenie procedury rejestracji preparatów pociągnęło za sobą negatywne opinie 
osób o sceptycznych poglądach względem szczepień. Najważniejsze obawy dotyczyły 

skuteczności oraz profilu bezpieczeństwa. Ostatnie lata pokazały nam, jak istotną rolę 

we współczesnej medycynie odgrywają rzetelne badania kliniczne oraz umiejętność 
opierania się na dobrej jakości dowodach naukowych. Po przeszło roku od początku 

masowej dystrybucji wakcyn przeciwko SARS-CoV-2, na podstawie literatury z wio-

dących baz danych możemy ocenić prognozy dotyczące ochrony przed kolejnymi warian-

tami wirusa. W naszej pracy odpowiadamy także na pytania dotyczące konieczności 
przyjmowania dawek przypominających, działań niepożądanych, także tych w dłuższej 

perspektywie czasu. 

2. Szczepienia – cele, etiologia, mechanizmy 

W obecnych czasach szczepionki stanowią najlepsze narzędzie prewencji przed 
licznymi chorobami, chronią także przed ich ciężkim przebiegiem lub powikłaniami, 

które w przeszłości kończyły się zgonem lub trwałym inwalidztwem. Szczepionka jest 

formą immunoprofilaktyki sztucznej, aktywnie prowadzącą do rozwoju odporności 
swoistej dzięki mechanizmowi pamięci immunologicznej bez ryzyka wyindukowania 

choroby. Dzięki globalnemu rozpowszechnieniu szczepień, już dawno zaobserwowaliśmy 

radykalny spadek zapadalności na choroby zakaźne, m.in. nagminne zapalenie przy-

usznic, poliomyelitis czy odrę. Mimo sukcesu klasycznych szczepionek, nadal mamy 
do czynienia z patogenami, którym udało się wykształcić lepsze mechanizmy obrony, 

zapewniające ochronę przed odpowiedzią immunologiczną gospodarza. Co więcej, kon-

wencjonalne szczepionki nie wykazywały terapeutycznego zastosowania poza chorobami 
zakaźnymi, jednak pojawiła się nowa alternatywa. W 1961 roku udało się odkryć nośnik 

materiału genetycznego w postaci mRNA (matrycowego kwasu rybonukleinowego) 

 
1 37657@student.umb.edu.pl, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Immunologii Klinicznej. 
2 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii Klinicznej. 
3 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii Klinicznej. 
4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Immunologii Klinicznej. 
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i określić jego funkcje, a w 1990 roku została opublikowana pierwsza wzmianka o próbie 

wstrzyknięcia myszy matrycy mRNA, w której z powodzeniem wykryto produkcję 

odpowiednich białek przez organizm [1]. Przez ostatnie dekady, w toku licznych badań 
z wykorzystaniem najnowszych technologii wykazano ogromny potencjał terapeutyczny 

szczepionek mRNA, które jednak niepozbawione były wad – wykazywały się niesta-

bilnością i trudnością w aplikacji. 

mRNA jest matrycą do syntezy łańcuchów aminokwasowych na rybosomach w cyto-
plazmie. Niezbędna jest odpowiednia budowa cząsteczki mRNA syntetyzowanej 

w warunkach in vitro tak, by jej konstrukcja przypominała w pełni przetworzone 

dojrzałe cząsteczki mRNA, które występują naturalnie w cytoplazmie komórek euka-
riotycznych. Umożliwi to optymalną translację w komórkach, a tym samym pozwoli 

na bardziej efektywną odpowiedź immunologiczną [2]. Co więcej, cząsteczka mRNA 

nie ma możliwości samodzielnego wniknięcia do komórki, dlatego potrzeba odpowied-
niego nośnika. Błona komórkowa ma budowę białkowo-lipidową i półprzepuszczalny 

charakter, co umożliwia przenikanie do wnętrza komórki substancji o charakterze lipi-

dowym. Tę właśnie właściwość wykorzystano w produkcji szczepionki – mRNA 

pakowane jest do nanocząsteczek lipidowych, wnikających na drodze endocytozy do 
wnętrza komórki [3]. Dodatkowo opracowano wiele różnych odczynników do trans-

fekcji in vitro i in vivo, które ułatwiają wychwyt komórkowy mRNA i chronią go przed 

degradacją. Po przejściu mRNA do cytozolu aparat translacyjny wytwarza białko, 
które podlega odpowiednim modyfikacjom, w wyniku czego powstaje fragment białka 

kolca, będący silnym antygenem [4]. Powoduje to aktywację odpowiedzi humoralnej, 

której istotą jest wytwarzanie przeciwciał oraz odpowiedzi komórkowej polegającej na 

mobilizacji limfocytów T cytotoksycznych. Białko jest następnie degradowane przez 
obecne w komórce enzymy hydrolityczne, co wpływa na jego bardzo krótki profil 

półtrwania i zmniejsza ryzyko toksyczności metabolicznej. 

3. Skuteczność szczepień mRNA 

Chociaż początkowo skuteczność szczepień była kwestionowana, po pewnym 
czasie i zakrojonych na szeroką skalę próbach klinicznych i populacyjnych możemy 

nie tylko określić stopień ochrony przed wirusem SARS-CoV-2 jako wysoki. Możliwe 

jest także prześledzenie zmian stopnia ochrony w czasie i wyciągnięcie wniosków 
m.in. co do konieczności przyjmowania kolejnych dawek przypominających. 

Dzięki zebranej statystyce w amerykańskim elektronicznym zbiorze danych Cosmos, 

w okresie 06.2021-02.2022 r. zaobserwowano, że w badaniu z użyciem testu NAAT 

(Nucleic Acid Amplificatoin Test) na 1301 osób, które przyjęły dawkę przypominającą 
dowolnej szczepionki mRNA, 259 osób miało wynik dodatni, natomiast 1042 wynik 

ujemny. Zestawiając te liczby z proporcją w przypadku osób zupełnie niezaszczepionych, 

gdzie na 5874 osoby 2303 miało wynik dodatni oraz w przypadku osób zaszczepio-
nych 2 dawkami, które nie przyjęły dawki przypominającej (na 3534 osoby 1038 

dodatnich wyników), widzimy, że pomimo zapewniania ochrony przed zakażeniem, 

skuteczność szczepień w czasie maleje i należy przyjąć ponowną dawkę, aby zachować 
ich wysoką wydajność [5]. 

W dużym randomizowanym badaniu kontrolnym, przeprowadzonym w 2020 roku, 

obejmującym 43 548 uczestników z medianą obserwacji 2 miesiące szczepionka Pfizer 

BioNTech wykazała 95% skuteczność [6]. Inne badanie przeprowadzone ze szcze-
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pionką Moderna mRNA-1273 na podobnej grupie badanej wykazało skuteczność porów-

nywalną – 94,1%. Co ciekawe, odpowiedź immunologiczna na szczepienie wśród 

dorosłych powyżej 65. roku życia, otyłych oraz posiadających choroby współistniejące 
była słabiej wyrażona, a skuteczność preparatów Pfizer BioNTech i Moderna mRNA –

1273 wynosiła kolejno 91,7% i 86,4% [7]. 

Z uwagi na fakt, że żadna szczepionka nie posiada 100% skuteczności, możliwe jest 

wystąpienie infekcji u osób w pełni zaszczepionych. Ryzyko zachorowania jest jednak 
znacznie mniejsze, a prawdopodobieństwo bezobjawowego przebiegu infekcji – wzrasta. 

Na dzień 30.04.2021 roku w USA zgłoszono do CDC 10262 ponowne infekcje w grupie 

101 milionów w pełni zaszczepionych osób. 90% z nich nie wymagało hospitalizacji, 
27% przebiegało bezobjawowo [8]. 

Zagrożeniem dla zmniejszania się stopnia ochrony są mutacje wirusa, które mody-

fikują jego zdolność transmisji oraz zjadliwość. Na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku 
w Więzieniu Federalnym w Teksasie doszło do wybuchu epidemii wariantem SARS-

CoV-2 B.1.617.2 – delta. Spośród 185 w pełni zaszczepionych osób zdiagnozowano 

129 infekcji przełomowych, ale tylko jedna osoba była hospitalizowana [9]. 

W czasie 27.11-06.12.2021 roku w Anglii przeprowadzono badanie mające na celu 
oszacowanie skuteczności szczepień przeciwko wariantom Omicron i Delta. Podczas 

tego badania zidentyfikowano odpowiednio 581 przypadków Omicron i 56 439 kwali-

fikujących się jako Delta. Skuteczność przeciwko wariantowi Omicron, mierzona 
w czasie 2-9 tygodni po podaniu dwóch dawek Pfizer BioNTech wynosiła 88%, spadając 

do 34-37% po 15 tygodniach od podania drugiej dawki. 2 tygodnie po szczepieniu 

przypominającym Pfizer BioNTech skuteczność wzrosła do 75,5%. W przypadkach 

z wariantem Delta, skuteczność wynosiła 63,5% (ponad 25 tygodni po drugiej dawce), 
wzrastając do 92,6% dwa tygodnie po podaniu dawki przypominającej [10]. 

Inne badanie przeprowadzone na grupie 239 pracowników służby zdrowia i miesz-

kańców społeczności Bostonu i Chelsea, wykazało, że dodatkowa dawka szczepionki 
mRNA indukuje silne reakcje neutralizujące przeciwko wariantowi SARS-CoV-2 

Omicron, które są niskie lub nieobecne w przypadkach bez dawki przypominającej 

[11]. Wysoka częstość mutacji wirusa wpływa na spadek skuteczności szczepienia 
w czasie. Wariant SARS-CoV-2 Omicron zawiera nawet do 34 mutacji białka kolca, 

struktury umożliwiającej wirusowi wnikanie do komórek gospodarza. Dla porównania 

wariant Alfa – 8 mutacji, wariant Beta – 4, wariant Gamma – 4, wariant Delta – 10. 

Duże badanie populacyjne w puli 10 milionów zaszczepionych osób wykazało 
spadek ochrony przed zakażeniem w okresie 07.2020-05.2021 roku z 92% do 75% 

[12]. Inne badanie pokazuje jednak, że szczepionka chroni w porównywalnym stopniu 

przed ciężkim przebiegiem choroby i ryzykiem hospitalizacji – 86% bezpośrednio po 
szczepieniu i 84% 24 tygodnie później [13]. 

Z danych obserwacyjnych wynika, że dawka przypominająca znacznie poprawia 

ogólną skuteczność szczepienia. Przeprowadzono badanie obserwacyjne w Izraelu, 
w którym wzięło udział ponad milion osób powyżej 60. roku życia. Badanych 

zaszczepionych dwoma dawkami Pfizer BioNTech podzielono na dwie grupy – jedna 

z nich otrzymała dawkę przypominającą po 5 miesiącach od ostatniego szczepienia. 

W tej grupie ryzyko zakażenia było 11-krotnie niższe, niż w grupie bez dawki przy-
pominającej. Inne badanie wykazało, że otrzymanie dawki przypominającej Pfizer 
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BioNTech wiąże się ze wzrostem stopnia ochrony przed wystąpieniem ciężkich obja-

wów COVID-19 do 92% oraz 93% w przypadku konieczności hospitalizacji [14]. 

Największą obawę wywołuje wysoka częstość mutacji nowo odkrywanych warian-
tów m.in. wariantu Omicron. Wariant ten zawiera najwięcej mutacji, bo aż 59 w całym 

swoim genomie, z czego 34 występuje w białku kolca (S). Badania poprzednich 

wariantów SARS-CoV-2 wykazały, że mutacje w obrębie domeny wiążącej receptor 

(RBD) pośredniczą w ucieczce z indukowanych szczepionką przeciwciał neutralizu-
jących, a w niektórych przypadkach zwiększają zakaźność poprzez zwiększone powi-

nowactwo do ACE2. RBD w przypadku Omicron zawiera 15 mutacji, z których nie-

które pokrywają się z wcześniej zbadanymi wariantami. Na przykład, Beta i Gamma 
zawierają mutacje w resztach K417, E484 i N501, które silnie zmniejszają neutra-

lizację wywołaną szczepionką [15]. 

4. Bezpieczeństwo  

Dla środowisk antyszczepionkowych nieuzasadniony lęk przed potencjalnym dzia-
łaniem niepożądanym okazał się większy niż potwierdzona badaniami wysoka wartość 

ochrony przed ciężkim przebiegiem i powikłaniami infekcji SARS-CoV-2. Z perspek-

tywy czasu możemy rzetelnie ocenić profil ryzyka w oparciu o wysokiej jakości dowody 

naukowe.  
W oparciu o dane zebrane dzięki aplikacji na telefon CDC możliwe było monito-

rowanie efektów niepożądanych występujących bezpośrednio po przyjęciu szczepienia. 

Z danych tych wynika, że najczęściej pojawiał się ból w miejscu iniekcji – 68% oraz 
objawy grypopodobne, takie jak zmęczenie 29%, ból głowy – 26%, mięśni – 17%, 

gorączka, ból stawów, dreszcze, nudności oraz obrzęk – 7%. Wszystkie dolegliwości 

były bardziej nasilone po przyjęciu drugiej dawki oraz pojawiały się rzadziej u osób w 

wieku podeszłym [16]. 
Przeprowadzono badanie randomizowane z próbą podwójnie ślepą obejmującą 

43548 uczestników. Okazało się, że częstość występowania działań niepożądanych, 

takich jak ból w miejscu wstrzyknięcia czy objawy grypopodobne wystąpiły zarówno 
w grupie osób, które otrzymały szczepionkę, jak i grupie placebo [17]. 

Ciężkie działania niepożądane są możliwym powikłaniem, jednak nie występują 

często. CDC zarejestrowało częstość wystąpienia anafilaksji jako 2-5 przypadków na 
1 milion zaszczepionych w USA [18]. Potencjał wywołania reakcji alergicznej wiązano 

początkowo z występowaniem w szczepionkach mRNA PEG oraz polisorbatu, które 

występują w niektórych preparatach medycznych i mają niewielki potencjał alergizujący. 

Nie potwierdzono jednak zwiększonej częstości anafilaksji po szczepieniu u osób 
mających udokumentowaną nadwrażliwość na któryś z ww. składników. Dane poka-

zują, że w grupie ryzyka znajdują się osoby uczulone na wiele alergenów z różnych 

grup [19].  
Innym możliwym zarejestrowanym ciężkim działaniem niepożądanym jest zapa-

lenie mięśnia sercowego i osierdzia (ZMS). Do 07.04.2022 roku zarejestrowano 1433 

potwierdzonych ZMS. Narażone są szczególnie osoby młode – poniżej 30. roku życia 
[20]. Powikłanie jednak występuje rzadko oraz ma bardzo dobre rokowanie – 2/3 

chorych deklaruje pełen powrót do zdrowia w ciągu 6 tygodni. 

Badania wykazują związek szczepienia ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 

porażenia Bella. W Izraelu na 2594990 osoby po przyjęciu pierwszej dawki wystąpiły 
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132 przypadki porażenia Bella, a na 2434674 osoby zaszczepione drugą dawką – 152 

przypadki. Prawidłowy schemat leczenia glikokortykosteroidami w większości przy-

padków umożliwia pełen powrót sprawności [21]. 
Pojawiły się doniesienia o zwiększonej częstości występowania zespołu Guillain–

Barre (GBS) po szczepieniu, ale badania do tej pory nie potwierdziły współzależności. 

W pewnym badaniu klinicznym na 613780 osób zaszczepionych dwoma dawkami 

wystąpiło 7 przypadków GBS, co daje częstość występowania 0,18/100000 osób 
w populacji zaszczepionej. Nie przewyższa to jednak częstości zapadalności na GBS 

w populacji ogólnej – 1,1/100000 [22]. 

Na ponad 544 miliony dawek podanych na dzień 11.04.2022 roku zgłoszonych 
zostało 14,068 nagłych zgonów co stanowi 0,0025%. Obecnie odnotowano 4 po-

twierdzone przypadki zespołu zakrzepicy z małopłytkowością (TTS) po szczepieniu 

mRNA COVID (3 po preparacie Moderna i 1 po Pfizer-BioNTech). Jedyne potwierdzone 
nagłe zgony o przyczynie związanej ze szczepieniem wystąpiły w przypadku zasto-

sowania preparatu J&J/Janssen w mechanizmie TTS. Do tej pory udokumentowano 9 

zgonów o powyższej przyczynie [23]. 

Istnieją doniesienia mówiące o reaktywacji ospy wietrznej oraz półpaśca, ale roz-
winięcie tego tematu wymaga dalszych badań populacyjnych [24]. 

Co ciekawe, po preparacie Moderna 1273 zaobserwowano miejscowy stan zapalny 

i zatrzymanie płynów w tkankach twarzy, w miejscu wstrzyknięć hialuronowych skór-
nych wypełniaczy kosmetycznych z częstością 0,02% [25]. W sytuacji, w której pacjenci 

podają posiadanie wypełniaczy, można rozważyć zastosowanie innego preparatu. 

Zaobserwowano też zwiększone występowanie utrzymującej się do 6 tygodni 

limfadenopatii w obrębie węzłów pachowych. Węzły są twarde, niebolesne oraz 
przesuwane względem podłoża. W takiej sytuacji należy odroczyć mammografię, ale 

utrzymać wzmożoną czujność względem pacjentów mających wyższe ryzyko rozwi-

nięcia bądź nawrotu nowotworu piersi, ponieważ szczepienie i związane z nim powięk-
szenie węzłów chłonnych może maskować rozwijający się proces nowotworowy [26].  

W innym badaniu na 1398074 osoby zaszczepione 457 zgłosiło wystąpienie dole-

gliwości neurologicznych (w tym zespoły ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia 
naczyniowo-mózgowe, ISRR (Immunization Stress-Related Response) oraz zaburzenia 

przywspółczulnego układu nerwowego), co stanowi 0,03%. Spośród napadów padacz-

kowych tylko 4 nie były sprowokowane i wystąpiły do 2 tygodni od szczepienia. 

Udary wystąpiły u osób z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. Udokumentowano 
2 przypadki zakrzepicy żył mózgowych, jednak nie potwierdzono zależności ty zdarzeń 

względem szczepienia [27]. 

5. Potencjalne kierunki rozwoju 

Szczepienia mRNA są szansą nie tylko na pokonanie pandemii COVID-19, ale wiążą 
się z szeregiem potencjalnych kierunków rozwoju. Wśród licznych zastosowań wymie-

nia się uniwersalną szczepionkę przeciwko grypie bądź malarii. Obecnie wyzwaniem jest 

opracowanie skutecznej profilaktyki przeciwko patogenom wywołującym przewlekłe 
bądź nawracające choroby, tj. wirus HIV, wirus Zika czy Herpex Simplex Virus. 

Szczepionki klasyczne okazały się w tym względzie nieskuteczne, natomiast wstępne 

wyniki badań nad szczepionkami na bazie mRNA są optymistyczne [28]. Szczepionki 

przeciwnowotworowe mogą stanowić obiecującą alternatywę dla konwencjonalnego 
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leczenia nowotworów złośliwych, ponieważ punktem uchwytu ich działania są zako-

dowane w mRNA neoepitopy specyficzne dla danego nowotworu [29]. Według badań 

szczepionki mRNA mogą okazać się pomocne w leczeniu hemofilii i innych zaburzeń 
metabolicznych – dożylne podanie LNP – mRNA stymuluje wątrobę do terapeutycznej 

produkcji białka. Obiecujące wydają się także wyniki dotyczące terapii genowej na 

przykładzie edycji genomu przez mRNA Cas9 w leczeniu amyloidozy transtyrety-

nowej. Możliwe jest także wykorzystanie szczepień mRNA w edycji genomu in vivo 
w terapii HIV i anemii sierpowatej, a także leczeniu chorób autoimmunologicznych, 

takich jak stwardnienie rozsiane.  

6. Podsumowanie 

Mimo że badania nad szczepionkami mRNA trwały wiele lat, dopiero pandemia 
COVID-19 spowodowała globalne zastosowanie tego typu preparatów. Po kilkunastu 

miesiącach od wprowadzenia szczepień jesteśmy w stanie wysnuć prognozy i wnioski 

dotyczące skuteczności oraz dalekosiężnych działań niepożądanych. Z zebranych 
danych, będących przeglądem najnowszej literatury kluczowych naukowych baz, 

wynika, że szczepienia mRNA, pomimo objawów grypopodobnych występujących 

bezpośrednio po szczepieniu, cechują się bardzo wysokim profilem bezpieczeństwa – 

liczba ciężkich działań niepożądanych jest bardzo niska, ponadto znaczna część z nich 
nie pozostawia powikłań po odpowiedniej farmakoterapii. Część reakcji poszcze-

piennych może nie wynikać bezpośrednio z podania preparatu – objawy grypopodobne 

pojawiały się zarówno w grupach badanych, jak i w próbie placebo. Wiązać się to 
może z dużymi emocjami, które towarzyszyły szczepieniu zwłaszcza w pierwszych, 

początkowych miesiącach. Według badania WHO tylko w Europie wprowadzenie 

powszechnych szczepień uratowało 470 tys. istnień ludzkich w wieku 60 lat i powyżej, 

nie biorąc pod uwagę osób młodszych. Widać więc wyraźnie przewagę korzyści nad 
potencjalnym ryzykiem [30]. Technologia szczepień mRNA wymaga dalszych badań, 

obserwacji i prób klinicznych w celu poszerzania spektrum możliwych zastosowań 

oraz oceny bezpieczeństwa dzięki Evidence-Based Medicine. 
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Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek mRNA przeciwko SARS-CoV-2 

Streszczenie 
Czasy pandemii COVID-19 wyróżniają dwa zjawiska: zaburzenie relacji społecznych oraz wyraźnie zwięk-
szona statystyka przedwczesnych zgonów. Do sukcesu w walce z wirusem SARS-CoV-2 przybliżyło nas 
stworzenie i upowszechnienie szczepionek mRNA o wysokiej skuteczności i dużym profilu bezpieczeństwa, 
co zostało podparte licznymi dowodami naukowymi. Pomimo to, liczne grono osób sceptycznych względem 
szczepień, podnosi wiele zarzutów pod adresem nowej technologii immunoprofilaktyki opartej na mRNA. 

Koronnym argumentem przeciwników szczepień jest błędne przekonanie o niewystarczającym zbadaniu 
zagadnień dotyczących mechanizmu działania oraz bezpieczeństwa szczepionek mRNA. Celem naszej 
pracy było przedstawienie aktualnego poziomu wiedzy medycznej na temat zastosowania szczepionek 
mRNA na tle konwencjonalnych preparatów, szczególnie analiza ryzyka i korzyści z ich podawania. 
Z analizy danych wynika, że skuteczność szczepionek mRNA przeciw COVID-19 jest bardzo wysoka, 
a potencjalne ryzyko wystąpienia poszczepiennych skutków ubocznych jest nieporównywalnie niższe od 
powikłań po przechorowaniu COVID-19. Ponadto, technologia szczepionek mRNA stale się rozwija, dzięki 
czemu otwierają się nowe możliwości, szczególnie w kierunku bezpiecznej i skutecznej immunoprofi-

laktyki chorób nowotworowych. 
Słowa kluczowe: szczepienia, szczepienia mRNA, działania niepożądane, efektywność, COVID-19 

Efficiency and safety of SARS-CoV-2 vaccines 

Abstract 
The times of the COVID-19 pandemic are distinguished by two phenomena: disturbance of social relations 
and a clearly increased statistics of premature deaths. The creation and dissemination of mRNA vaccines 
with high efficiency and high safety profile, which was supported by numerous scientific evidence, brought 
us closer to the success in the fight against the SARS-CoV-2 virus. mRNA-based immunoprophylaxis 

technology. The main argument of opponents of vaccination is the misconception that the issues concer-
ning the mechanism of action and safety of mRNA vaccines have not been sufficiently investigated. The 
aim of our study was to present the current level of medical knowledge on the use of mRNA vaccines compared 
to conventional preparations, in particular the analysis of the risks and benefits of their administration. The 
data analysis shows that the effectiveness of mRNA vaccines against COVID-19 is very high, and the 
potential risk of post-vaccination side effects is incomparably lower than the complications after contr-
acting COVID-19. Moreover, the mRNA vaccine technology is constantly evolving, opening up new 
possibilities, especially in the direction of safe and effective immunoprophylaxis of neoplastic diseases. 

Keywords: vaccinations, mRNA vaccines, side effects, efficiency, COVID-19 
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Rola NETs w przebiegu COVID-19.  

Patomechanizm powikłań zatorowo-zakrzepowych, 

przebieg VITT oraz nowe cele terapeutyczne 

1. Wprowadzenie  

Pandemia COVID-19 spowodowała istotne konsekwencje zdrowotne, jak i społeczne 
oraz ekonomiczne. Przebieg choroby w wielu przypadkach charakteryzuje się łagodnymi 

objawami typowymi dla infekcji koronawirusami – kaszlem czy gorączką. Jednakże 

wielu pacjentów, zwłaszcza obciążonych wywiadem chorób współistniejących, jest 
narażonych na ciężki przebieg COVID-19. Badania wskazują, że zwiększony stres 

oksydacyjny, liczna obecność neutrofili i ich aktywacja, pełnią istotną funkcję w wystą-

pieniu zagrażającej życiu infekcji SARS-CoV-2 [1, 2]. 

Wykazano, iż element obrony przeciwdrobnoustrojowej, jakim są zewnątrzkomórkowe 
sieci neutrofilowe (NETs, ang. neutrophil extracellular traps), może być związany 

z wystąpieniem powikłań zatorowo-zakrzepowych w przebiegu zarówno infekcji 

wirusem SARS-CoV-2, jak i w niedawno wykrytym zespole trombocytopenii wywo-
ływanej szczepionką (VITT, ang. vaccine-induced immune thrombotic thrombocyto-

penia) [3, 4]. Dodatkowo w chorobach sercowo-naczyniowych, NETs naciekają i roz-

przestrzeniają stan zapalny w ścianie naczynia, a obecna w cukrzycy hiperglikemia 

i hipoksja sprzyjają wytwarzaniu reaktywnych form tlenu. Co więcej, podwyższony 
poziom glukozy aktywuje neutrofile do dalszego uwalniania NETs [2]. 

Zauważenie korelacji pomiędzy sieciami neutrofilowymi a ciężkością przebiegu 

COVID-19, w tym szczególnie u pacjentów ze współistniejącymi chorobami powszech-
nie znanymi jako choroby cywilizacyjne, jest kluczowe w celu kontroli parametrów 

zdrowotnych, ale także może stanowić punkt uchwytu dla nowoczesnych terapii.  

2. Neutrofile – znaczenie w obronie przeciwdrobnoustrojowej 

oraz mechanizm wytwarzania NETs 

Neutrofile należą do grupy granulocytów wytwarzanych w szpiku kostnym. Wyka-
zują one wielokierunkowe działania w zwalczaniu patogenów – między innymi jako 
komórki żerne inicjują proces fagocytozy, opierający się na mechanizmie tlenowym 
lub pozatlenowym, a także są zdolne do zabijania zewnątrzkomórkowego dużych pato-
genów [5]. Są to pierwsze leukocyty, które docierają do ogniska zapalenia, dlatego nie-
rzadko są określane mianem przedstawicieli pierwszej linii obrony. Poza działaniem 
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efektorowym w odporności nieswoistej, mają one zdolność modulacji odpowiedzi immu-
nologicznej poprzez produkcję cytokin, które wpływają na funkcjonowanie komórek 
dendrytycznych czy limfocytów [6]. 

Stosunkowo niedawno odkrytym mechanizmem działania neutrofili są zewnątrzko-
mórkowe sieci neutrofilowe. Sieci te są zbudowane z nici DNA pochodzących z jądra 
komórki połączonych histonami. Zawierają również ziarnistości granulocytów obojętno-
chłonnych, które są śmiercionośnymi czynnikami dla atakowanych patogenów [5]. 
Proces wyrzucenia zewnątrzkomórkowej pułapki neutrofilowej może wiązać się ze 
śmiercią neutrofila, wówczas gdy sieci z komórki uwalniane są poprzez rozerwanie 
błony komórkowej – proces ten nazwano „NETozą lityczną”. Możliwe jest również, że 
neutrofil przeżyje i nadal będzie pełnił swoją funkcję – jeżeli NETs zostaną uwolnione 
przez pęcherzyki wydzielnicze, używa się terminu „NEToza przyżyciowa” [7]. 
W procesie powstania sieci NETs najprawdopodobniej ważną funkcję pełnią reaktywne 
formy tlenu (ROS, ang. reactive oxygen species). Wykazano, iż nie są one niezbędne 
do wytworzenia sieci, jednak ich obecność jest pomocna. Warunkową, która zadecyduje 
o konieczności obecności reaktywnych form tlenu, może być rodzaj patogenu. ROS 
w sposób pośredni prowadzą do przemieszczenia elastazy neutrofilowej i mielope-
roksydazy z cytoplazmatycznych ziarnistości do jądra komórkowego, gdzie dochodzi 
do dekondensacji oraz stabilizacji DNA [8]. Elastaza neutrofilowa degraduje histony 1 
odpowiedzialne za utrzymanie skondensowanej formy chromatyny, zaś funkcja mielo-
peroksydazy w tym procesie nie została dokładnie poznana. Wspomagającym działa-
niem w modyfikacji ułożenia przestrzennego DNA jest cytrulinacja histonów [9]. Innymi 
elementami zaangażowanymi w formowanie sieci neutrofilowych, o których warto 
wspomnieć, mogą być czynnik NF-κB, szlak sygnałowy Raf-MEK-ERK czy działanie 
kinazy białkowej C. Podkreśla się również istotę zjawiska autofagii, którego zahamo-
wanie może prowadzić do zaburzenia dekondensacji DNA [8]. 

Znaczenie sieci neutrofilowych wydaje się szczególnie istotne nie tylko w odpo-
wiedzi przeciwdrobnoustrojowej, gdyż działają one poprzez łapanie, unieruchomienie 
i zabijanie uwięzionych mikroorganizmów [10], ale także prowadzą do intensyfikacji 
stanu zapalnego, doprowadzając go do poziomu degradującego tkanki. Zjawisko to jest 
szczególnie widoczne w chorobach autoimmunologicznych, takich jak łuszczyca, toczeń 
rumieniowaty układowy czy reumatoidalne zapalenie stawów. NETs wpływają także na 
rozwój sepsy, czy też stanowią przyczynę nadkrzepliwości w przebiegu COVID-19 [9]. 

3. NETs a związek z progresją COVID-19 

Patogenezę ciężkiego COVID-19 charakteryzuje nadmierne powstawanie cytokin 
prozapalnych, prowadzące do tak zwanej „burzy cytokinowej”, powikłań zatorowo-
zakrzepowych oraz uszkodzenia wielonarządowego. Odpowiedź immunologiczna gospo-
darza na wirusa SARS-CoV-2 jest nadreaktywna, co powoduje wzmożoną reakcję za-
palną, której dodatkowo towarzyszy nadmierne wytwarzanie sieci neutrofilowych. 
Kluczowym czynnikiem nadmiernego pobudzenia układu odpornościowego jest współ-
istnienie chorób, szczególnie sercowo-naczyniowych i metabolicznych [11, 12, 18]. 

3.1. Powstawanie „burzy cytokinowej” 

W miejscu, w którym dochodzi do zakażenia dróg oddechowych, wirus jest rozpo-
znawany przez wyspecjalizowane komórki zaopatrzone w receptory rozpoznawania 
wzorców (PRR, ang. pathogen recognition receptors). Wśród nich można wyróżnić 



 
Maria Suprunowicz, Agata Wińska, Karolina Ejsmont, Michał Nienałtowski 

 

18 
 

komórki nabłonka pęcherzyków płucnych, komórki tuczne oraz komórki prezentujące 
antygen, w tym monocyty, makrofagi i szpikowe komórki dendrytyczne. Po rozpoznaniu 
określonego wzorca molekularnego związanego z patogenami wirusowymi (PAMPs, 
ang. pathogen-associated molecular patterns), dochodzi do określonej odpowiedzi 
immunologicznej [25, 26]. Następuje produkcja licznych cytokin prozapalnych, w tym 
IL-6, IL-1, TNF-α i IFN-y, które przyczyniają się do powstania stanu zapalnego. 
Dodatkowo replikację koronawirusa cechuje działanie cytopatogenne, co powoduje 
liczne zmiany w metabolizmie komórki, prowadząc do jej lizy. Śmierć komórki spo-
wodowana obecnością wirusa przyczynia się do uwolnienia wzorców molekularnych 
związanych z uszkodzeniem (DAMPs, ang. damage associated molecular patterns), 
które wpływają na ekspresję PRR w sąsiednich komórkach nabłonka. Skutkuje to 
wytworzeniem dodatkowej ilości cytokin prozapalnych, w wyniku czego dochodzi do 
tak zwanej „burzy cytokinowej” [15, 23]. Skutkuje ona rekrutacją różnych komórek 
układu odpornościowego, głównie neutrofilów, makrofagów i limfocytów T z krążenia 
do miejsca infekcji. Wielu autorów podkreśla szczególne znaczenie zwiększonego 
napływu neutrofili, które mają zdolność tworzenia zewnątrzkomórkowych pułapek 
neutrofilowych, spełniających ważną funkcję w mechanizmie zwalczania patogenów 
w patogenezie COVID-19. Jednak, gdy tworzenie NETs nie jest odpowiednio regulo-
wane, ponieważ powstają one w nadmiarze i przez dłuższy czas, wówczas NETs mogą 
potencjalnie inicjować i propagować powstanie stanu zapalnego, co często skutkuje 
niepożądanymi reakcjami ze strony organizmu, w tym powikłaniami zakrzepowo- 
-zatorowymi oraz uszkodzeniami otaczających tkanek i narządów. 

3.2. Patomechanizm działania NETs w COVID-19 

Pomimo że NETs uczestniczą w obronie gospodarza przed szkodliwymi drobno-
ustrojami, to ich działanie przypomina działanie miecza obosiecznego, ponieważ zwią-

zany z ich obecnością rozległy stan zapalny może przyczynić się do zapoczątkowania 

kaskady niekorzystnych reakcji. Przykładami takich reakcji, oprócz zdarzeń zakrzepowo-
zatorowych, jest wytwarzanie przeciwciał przeciwko DNA gospodarza lub uszko-

dzenie sąsiednich tkanek.  

Ze względu na swoją specyficzną strukturę NETs rozpoznawane są jako DAMPs, 

co dodatkowo promuje stan zapalny, a w rezultacie skutkuje uszkodzeniem śródbłonka 
oraz pęcherzyków płucnych. Wówczas dochodzi do uwolnienia czynnika von Wille-

branda (vWF) oraz czynnika tkankowego (TF), które zapoczątkowują kaskadę krzepnięcia 

oraz prowadzą do aktywacji płytek krwi i neutrofili [14, 16, 21, 22, 24, 27]. Pogłębia-
jące się uszkodzenie śródbłonka, przyczynia się do uwalniania czynnika tkankowego, 

a tym samym do aktywacji zewnątrzpochodnego szlaku, przez co dochodzi do 

wzmożenia kaskady krzepnięcia.  

Aktywowane są również inne mechanizmy, które dodatkowo stymulują ten proces. 
Składniki dopełniacza C3a i C5a aktywują trombinę czy też kompleksy czynników 

krzepnięcia aktywują trombocyty, które wytwarzają p-selektyny, stymulujące diape-

dezę kolejnych neutrofilów. Z kolei po połączeniu p-selektyny z receptorem PSL-1 na 
powierzchni neutrofilów, dochodzi do zwrotnego pobudzenia płytek krwi. Dodatkowo 

w neutrofilowych sieciach zewnątrzkomórkowych obecne są takie związki, jak elastaza 

neutrofilowa czy katepsyna G, które mogą bezpośrednio modyfikować funkcję trom-
bocytów poprzez receptor aktywowany proteazą 4 (PAR4) i prowadzą do zwiększenia 

tworzenia fibryny [19]. 
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Zostało również udowodnione, że cytrulinowany histon H3 (H3cit), który znajduje 

się w NETs, wchodzi w interakcję z czynnikiem von Willebranda, co prowadzi do 

powstania zakrzepu bogatego w erytrocyty i trombocyty, ponieważ stymuluje wydzie-
lanie ciałek Weibela-Palade'a, nasilając produkcję vWF. Tym mechanizmem histony 

ponownie wiążą się z trombocytami, zapewniając nowe miejsca łączenia, warunkują 

ich aktywację, sprzyjając ich zużyciu oraz dodatkowo aktywują cząsteczki adhezyjne 

trombocytów i tworzenie fibryny zależne od trombiny. Wskazuje to na powstanie 
błędnego koła zakrzepicy mikronaczyniowej, w którym płytki krwi gromadzą się na 

powierzchni neutrofili, doprowadzając do tworzenia NETs, co w rezultacie sprzyja 

agregacji trombocytów [13, 17, 20]. 
Wszystkie wymienione mechanizmy związane z nadprodukcją neutrofilowych sieci 

zewnątrzkomórkowych prowadzą do nadmiernej koagulacji, pogłębionego niszczenia 

mikronaczyń płucnych oraz do wytworzenia zakrzepów zbudowanych głównie z NETs, 
erytrocytów, neutrofilów i fibryny. W rezultacie zatrzymują dopływ krwi do narządów, 

co może prowadzić do ich niedokrwienia i progresji zespołu ostrej niewydolności 

oddechowej (ARDS) u pacjentów z COVID-19. 

4. Nowe cele terapeutyczne COVID-19 

W związku z wysoką śmiertelnością pacjentów z COVID-19 od początku trwania 
pandemii, dużą uwagę poświęcono opracowaniu skutecznych schematów leczenia. 

Większość hospitalizowanych pacjentów wymaga suplementacji tlenem, natomiast 

w farmakoterapii stosuje się leki przeciwwirusowe, przeciwzapalne oraz hamujące 
krzepnięcie. Jednym z punktów uchwytu terapii jest regulacja produkcji NETs. Do tej 

pory nie zarejestrowano leku przeciwdziałającego powstawaniu NETs, który ukończyłby 

wszystkie etapy badań klinicznych [28], natomiast ciągle trwają intensywne prace nad 

potencjalnymi preparatami. Wśród badanych leków wyróżnia się inhibitory: elastazy 
neutrofili (NE), białkowej deiminazy argininowej 4 (PAD4), gasderminy D, czyli 

cząstek niezbędnych do tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych [29].  

Sivelestat, inhibitor elastazy neutrofilowej, stanowi obiecującą terapię w leczeniu 
koagulopatii i ARDS związanych z COVID-19. Nie tylko hamuje tworzenie NETs, ale 

także wpływa pozytywnie na pracę płuc oraz ogranicza wiązanie z enzymem konwertu-

jącym angiotensynę 2 (ACE2), zapobiegając tym samym wnikaniu wirusa do komórek 
[30]. Na szczególną uwagę zasługuje disulfiram, stosowany u osób z problemem 

uzależnienia od alkoholu, który działa poprzez blokowanie gasderminy D. Przeprowa-

dzone badania pokazują, że przyczynia się on do zmniejszenia nasilenia oraz częstości 

występowania COVID-19, a także redukuje uszkodzenia tkanki płucnej w modelach 
zwierzęcych [28, 31, 32]. Inne analizy ukazały potencjalną skuteczność dipirydamolu, 

leku przeciwpłytkowego, który hamuje NETozę poprzez aktywowanie receptorów dla 

adenozyny. Pacjenci objęci badaniem wykazywali poprawę zarówno poziomów  
D-dimerów, jak i liczby płytek krwi w stosunku do grupy kontrolnej [33]. Z uwagi na 

powiązanie IL-1β i NETs rozpoczęto prace nad lekami blokującymi aktywność tej 

cytokiny. Obecnie trwają badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności anakinry 
(inhibitora IL-1) i kanakinumabu (inhibitora IL-1β) w leczeniu COVID-19 [32, 34]. 

Metformina, stosowana w leczeniu cukrzycy, wydaje się mieć korzystne działanie 

w terapii zakażenia SARS-CoV-2. Wykazano, że przyczynia się ona do hamowania 

ekspresji IL-1β oraz IL-6, zmniejsza NETozę u pacjentów z cukrzycą, a także obniża 
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śmiertelność związaną z COVID-19 w tej grupie chorych [35]. Kolejnym potencjalnym 

środkiem terapeutycznym jest fostamatynib, inhibitor kinazy tyrozynowej. Jego meta-

bolicznie aktywny składnik R406 ma zdolność hamowania NETozy powodowanej 
osoczem chorych z COVID-19. Mechanizm działania opiera się na hamowaniu kinazy 

tyrozynowej śledzionowej (SYK) i szlaków sygnalizacji wewnątrzkomórkowej [36]. 

Nowe odkrycie i potencjał terapeutyczny stanowią rezolwiny serii T (RvT). Są to 

pochodne wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które ograniczają powstawanie 
NETs indukowane IL-1β oraz LTB 4. RvT wykazują także działanie przeciwzapalne, 

jednak ocena ich zastosowania wymaga dalszych badań [37, 38]. 

4.1. Terapia przeciwkrzepliwa 

Innym ważnym aspektem uwzględnianym w leczeniu pacjentów z COVID-19 jest 
stosowanie antykoagulantów. Przeprowadzone badania wskazują na wyższe ryzyko 

wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z COVID-19 w sto-

sunku do grupy kontrolnej. Dotyczy to w szczególności chorych będących w stanie 
krytycznym, którzy wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii (OIT) 

[39]. Dokonane analizy ukazują wyższość heparyny drobnocząsteczkowej nad heparyną 

niefrakcjonowaną. Przewaga dotyczy nie tylko zmniejszenia ryzyka zgonu, ale także 

krótszego pobytu w szpitalu i rzadszej konieczności przeniesienia chorych na OIT [40]. 
Warto zaznaczyć, że heparyna ma zdolność hamowania tworzenia NETs. Poprzez 

swoje powinowactwo do histonów, oddziela je od DNA, co prowadzi do destabilizacji 

sieci [41]. 

5. Szczepienia przeciwko COVID-19 a powikłania zakrzepowo-zatorowe 

w przebiegu VITT  

Ze względu na trudność przewidzenia przebiegu oraz konsekwencji długotermino-

wych COVID-19, szczepienia przeciwko SARS-COV-2 były bezsprzecznie głównym 
celem, ku któremu dążył świat medycyny i nauki. Producenci, którzy podjęli się tego 

zadania, wykorzystali odmienne technologie, a ich preparaty wykazują zróżnicowaną 

skuteczność. W ochronie przed objawami COVID-19 najbardziej efektywne są szcze-
pionki mRNA Comirnaty Pfizer/BioNTech: 94-96% [42, 43] oraz mRNA Moderna 90-

95% [44]. Mniejszą natomiast skuteczność mają szczepionki wektorowe AstraZeneca 

76-81,3% [45] oraz Janssen Johnson&Johnson 66,9% [46]. Względem dwu ostatnich 

postuluje się także częstszy niż u konkurentów odsetek powikłań dotyczących układu 
krzepnięcia, takich jak trombocytopenia oraz trombofilia. Co więcej, zakrzepy loka-

lizują się w nietypowych miejscach, powodując zakrzepicę żylną mózgu czy też 

zakrzepicę naczyń trzewnych [47, 48]. 
Zjawisko wywoływane przez wspomniane wyżej szczepionki wektorowe otrzymało 

swoją nazwę – trombocytopenia wywoływana szczepionką (VITT). Przypomina ona 

znaną medycynie małopłytkowość wywołaną przez heparynę (HIT, ang. heparin induced 
thrombocytopenia), której patomechanizm opiera się na wytworzeniu przeciwciał IgG 

przeciwko PF4 (czynnik płytkowy 4), co prowadzi do tworzenia się agregatów płytek 

krwi i usuwania ich z krążenia, a to skutkuje zmniejszoną liczbą trombocytów przy 

równoczesnym paradoksalnym tworzeniu się zakrzepów [49-51]. VITT występuje 
w ciągu 4-28 dni po szczepieniu. Charakteryzuje się nietypową lokalizacją zakrzepów, 
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zmniejszoną liczbą płytek krwi oraz zaburzeniami koagulacji, na co wskazuje pod-

wyższenie poziomu D-dimerów czy innych parametrów układu krzepnięcia.  

Jedną z teorii patogenezy tego stanu jest wytworzenie autoprzeciwciał przeciwko 
kompleksowi PF4 i wolnego DNA lub opłaszczenie białek wirusa i przyłączenia 

fragmentów Fc przeciwciał do trombocytów, co skutkuje ich agregacją. W badaniach 

diagnostycznych ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) wykazano obec-

ność przeciwciał przeciwko PF4 u szczepionych pacjentów, nawet u tych, którzy nie 
przyjmują heparyn [52]. Coraz więcej badaczy skłania się ku tezie, iż to NETs pełnią 

kluczową funkcję w pośredniczeniu wystąpienia zakrzepów w przebiegu zarówno HIT, jak 

i VITT. W pierwszym ze zjawisk wykazano, iż kompleks heparyna-PF4-IgG aktywuje 
poprzez receptory FcyRIIa nie tylko trombocyty, ale i neutrofile, co indukuje syntezę 

sieci. Kwasy nukleinowe czy też białka wchodzące w skład NETs są ujemnie nałado-

wane, przez co są zdolne do wiązania PF4 na powierzchni płytek, a to może generować 
syntezę autoprzeciwciał [50, 53]. Szczepionki wektorowe w swoim składzie zawierają 

liczne adjuwanty, które wzmacniają odpowiedź immunologiczną, co jest z jednej 

strony pożądane, ale równocześnie powoduje aktywację czynników, takich jak infla-

masom NLRP3 (pl. białko NOD-podobne 3, zawierające domenę pirynową). Inflama-
somy są to wewnątrzkomórkowe białkowe kompleksy, których funkcją jest aktywacja 

kaskady prozapalnej [54]. NLRP3 jest odpowiedzialny za syntezę cytokin: IL-1β oraz 

IL-18, przez co przyczynia się do produkcji NETs [55]. Wykazano także, że same 
autoprzeciwciała PF4 pobudzają neutrofile do syntezy sieci. Na znaczącą rolę NETs 

wskazują ich biomarkery: wolne DNA, citrulinowane białka czy mieloperoksydaza 

obecne w surowicy pacjentów, u których wystąpił VITT względem próby kontrolnej [56]. 

Szczęśliwie tylko niewielka liczba pacjentów jest narażona na niebezpieczne 
powikłanie poszczepienne, jakim jest VITT. Prawdopodobnie zjawisko to ma podłoże 

genetyczne [52, 57]. 

6. Wnioski 

Jednym z najbardziej niebezpiecznych powikłań zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
jest nadkrzepliwość, której zwiększone parametry wskazują na wyższą śmiertelność 

u hospitalizowanych pacjentów [58]. Zauważenie tej zależności, skutkowało wprowa-

dzeniem nowych wytycznych, takich jak szpitalna rutynowa terapia heparynami u pa-
cjentów z dodatnim wynikiem SARS-CoV-2, co spowodowało zmniejszenie śmiertelności.  

Na szczególną uwagę i opiekę medyczną zasługują pacjenci, którzy cierpią na 

cukrzycę, zespół metaboliczny czy też choroby sercowo-naczyniowe, gdyż wykazano, 

że występowanie tych jednostek, zwiększa prawdopodobieństwo nadmiernej reakcji 
immunologicznej. Istotną przyczyną obserwowanych powikłań jest aktywacja neutrofili 

i intensywna produkcja przez nie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych. Zwięk-

szona i przedłużona synteza NETs skutkuje interpretacją ich przez układ odporno-
ściowy jako struktur molekularnych związanych z uszkodzeniem, co powoduje pogłę-

biający się stan zapalny. Prowadzi to także do aktywacji czynnika tkankowego oraz 

czynnika von Willebranda, a także pobudzenia i agregacji trombocytów, które biorą 
udział w procesie krzepnięcia. Wszystkie te elementy prowadzą do skutkującej powi-

kłaniami narządowymi zakrzepicy mikronaczyniowej.  

Co więcej, wykazano, iż podobne w skutkach działanie mogą mieć szczepienia 

wektorowe przeciwko COVID-19. Mechanizm nadmiernej koagulacji, ale też zużycia 



 
Maria Suprunowicz, Agata Wińska, Karolina Ejsmont, Michał Nienałtowski 

 

22 
 

płytek krwi, opiera się na wytworzeniu autoprzeciwciał przeciwko czynnikowi płytko-

wemu 4 oraz DNA. Jako inną przyczynę wskazuje się opłaszczenie przez NETs białek 

wirusa i przyłączenia fragmentów Fc przeciwciał do trombocytów. VITT cechuje się 
tym, iż powoduje zakrzepicę żylną mózgu czy też zakrzepicę naczyń trzewnych, co jest 

nietypową lokalizacją dla zatorów.  

Wiedza na temat czynników wyzwalających NETs oraz destrukcyjnych skutków 

ich działania, może być ważnym celem terapeutycznym. Zarówno aktualnie badane nowe 
terapie, wśród których wymienia się leki blokujące syntezę sieci, terapie hamujące 

interleukiny, które pobudzają uwalnianie NETs, zwłaszcza IL-1B, ale też klasyczne 

leki, takie jak metformina, mogą przyczynić się do istotnego zmniejszenia śmiertelności 
wśród hospitalizowanych z powodu COVID-19 pacjentów.  
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-zakrzepowych, przebieg VITT oraz nowe cele terapeutyczne 

Streszczenie 
Zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (NETs) są wytwarzanym przez pobudzone neutrofile istotnym 
elementem odpowiedzi nieswoistej. Ich działanie może być zarówno przydatnym mechanizmem eliminacji 
patogenów, ale także ich wzmożona produkcja może stać się niekorzystnym i niebezpiecznym czynnikiem 

w zagrażających życiu stanach, takich jak sepsa. Pobudzenie syntezy sieci neutrofilowych jest również 
obserwowane w ciężkim przebiegu COVID-19. W coraz liczniejszych badaniach wskazuje się na rolę NETs, 
które przyczyniają się do powikłań zatorowo-zakrzepowych w mechanizmie immunotrombocytozy. Celem 
pracy było ukazanie aktualnego stanu wiedzy na temat zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych oraz 
powikłań związanych z ich nadmierną syntezą w przebiegu COVID-19. W tym celu, przeszukano elektro-
niczne bazy danych PubMed oraz ScienceDirect najnowszych badań. Przegląd wykazał, iż zwiększona 
produkcja NETs skutkuje zarówno pojawieniem się powikłań zatorowo-zakrzepowych w wyniku infekcji 
SARS-CoV-2, ale także jest związana z nowo rozpoznanym zespołem małopłytkowości zakrzepowej 

wywołanej przez szczepienie (VITT). Stany te prowadzą do zaburzeń perfuzji istotnych dla życia organów 
oraz uszkodzenia wielonarządowego. Badania wskazują na konieczność profilaktyki przeciwkrzepliwej 
u hospitalizowanych pacjentów, przy czym zwracają uwagę na przewagę heparyny drobnocząsteczkowej 
w porównaniu do heparyny niefrakcjonowanej. Trwają również prace nad wykorzystaniem regulacji pro-
dukcji NETs jako celu terapeutycznego – wśród potencjalnych leków wymienia się inhibitory IL-1B czy 
dornazę jako induktora rozpuszczania utworzonych już sieci neutrofilowych. 
Słowa kluczowe: COVID-19, NETs, powikłania zakrzepowo-zatorowe, VITT 

The role of NETs in the course of COVID-19. Pathomechanism 

of thromboembolic complications, the course of VITT and new therapeutic targets 

Abstract 
Extracellular neutrophil networks (NETs) are an essential component of the innate response produced by 

stimulated neutrophils. Their action can be both a useful mechanism for the elimination of pathogens, but 
also their increased production can become a negative and dangerous factor in life-threatening conditions 
such as sepsis. The stimulation of the synthesis of neutrophilic networks is also observed in the severe 
COVID-19 course. An increasing number of studies indicate the role of NETs, which contribute to 
thromboembolic complications in the mechanism of immunothrombocytosis.  
The aim of the study was to present the current state of knowledge on extracellular neutrophil networks and 
complications related to their excessive synthesis in the course of COVID-19. For this purpose, the 
electronic PubMed and ScienceDirect databases of the latest research were searched. The review found that 

increased production of NETs resulted both in the development of thromboembolic complications from 
SARS-CoV-2 infection, and was also associated with the newly diagnosed vaccine-induced thrombocyto-
penia syndrome (VITT).  
These conditions lead to perfusion disorders essential for life and multi-organ damage. The studies indicate 
the need for anticoagulant prophylaxis in hospitalized patients, with emphasis on the advantage of low-
molecular-weight heparin compared to unfractionated heparin. Work is also underway to use the regulation 
of NETs production as a therapeutic target – potential drugs include IL-1B inhibitors or dornase as an 
inducer of dissolution of already formed neutrophilic networks. 
Keywords: COVID-19, NETs, thromboembolic complications, VITT 
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Tomasz Stachurski1 

O zastosowaniu kart kontrolnych do monitorowania 

przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Pandemia COVID-19 jest przyczyną kryzysu nie tylko na gruncie zdrowia 

publicznego, ale jej skutki dotknęły całą globalną gospodarkę i rynki finansowe. Do 
konsekwencji gospodarczych pandemii COVID-19 należy zaliczyć m.in. spadek 

dochodów gospodarstwach domowych, spadek produktywności przedsiębiorstw na 

skutek ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, jak również 

w wyniku wzrostu absencji wśród pracowników, a także spowolnienie światowej 
gospodarki z powodu zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw. Nastąpiły także zmiany 

w zachowaniach konsumenckich, co wpłynęło na zmianę struktury globalnego popytu 

i tym samym wymusiło na przedsiębiorstwach potrzebę zwiększenia elastyczności 
i szybszego dostosowywania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia mikro- 

i makroekonomicznego [1].  

Pandemia COVID-19 wpłynęła jednak nie tylko na procesy gospodarcze i służbę 
zdrowia, ale również na sposób funkcjonowania i życie codzienne społeczeństwa. Po-

cząwszy od marca 2020 roku informacje dotyczące liczby nowych przypadków zakażeń 

koronawirusem (SARS-CoV-2) oraz towarzyszących im zgonów na COVID-19 zdo-

minowały zarówno światowe, jak i polskie media. Społeczeństwo z niecierpliwością 
wyczekiwało statystyk dotyczących sytuacji pandemicznej, które następnie były szeroko 

komentowane w mediach. Dzienne wzrosty zakażeń wśród wielu wywoływały poczucie 

zagrożenia, a nawet panikę i jednocześnie spadki zakażeń dawały nadzieję na stabili-
zację sytuacji pandemicznej [2].  

Informacje o sytuacji pandemicznej w Polsce publikowane przez właściwie instytucje 

były podstawą podejmowania decyzji przez centralne i lokalne zespoły zarządzania kry-
zysowego, przedsiębiorców i wszystkich obywateli. Jednakże sposób przedstawiania 

informacji przez media często przesłaniał rzeczywisty obraz sytuacji pandemicznej 

i wywoływał wielokrotnie nieracjonalne reakcje decydentów, jak i samych obywateli.  

Liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 jest zmienną losową, co implikuje, że 
charakteryzuje się pewną zmiennością wynikającą z wpływu szeregu różnych czynników 

losowych. Dlatego też w celu zrozumienia czy obserwowane wahania są zwiastunem 

zmiany trajektorii pandemii, potrzebne jest wykorzystanie odpowiedniej metody naukowej. 
Celem badawczym jest zatem przedstawienie możliwości zastosowania wybranych ro-

dzajów kart kontrolnych do monitorowania przebiegu epidemii na przykładzie pan-

demii COVID-19 w Polsce. Na cel główny składają się cele szczegółowe obejmujące 

identyfikację faz przebiegu epidemii oraz opracowanie podejścia, które na podstawie 
analizy wzorców zakażeń pozwala na sygnalizowanie pogarszającej się sytuacji epide-

micznej. Dostarczanie takich alarmujących sygnałów ma niebagatelne znaczenie 
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praktyczne. Sygnały wczesnego ostrzegania o pogarszającej się sytuacji epidemicznej 

mogą stanowić bodziec dla decydentów politycznych, który umożliwi podjęcie właści-

wych działań pozwalających na ograniczenie stopnia rozprzestrzenienia się wirusa oraz 
przygotowanie jednostek ochrony zdrowia do walki z pandemią. 

2. Teoretyczne podstawy kart kontrolnych 

W rozdziale jako metodę badawczą wykorzystano karty kontrolne, które zaliczane 

są do narzędzi statystycznego sterowania jakością. Pozwalają one na ocenę stabilności 

procesu oraz generowanie alertów informujących o potrzebie podjęcia działań kory-
gujących. 

2.1. Idea kart kontrolnych 

Karty kontrolne są jednym z narzędzi służących do statystycznego sterowania pro-

cesem, które zostały po raz pierwszy zaimplementowane przez W. Shewarta w latach 
20. XX wieku [3, s. 180-181]. Karty kontrolne umożliwiają monitorowanie określonego 

procesu poprzez bieżące śledzenie jego wybranych charakterystyk i odnoszenie ich do 

wcześniejszych pomiarów lub założeń wynikających z przyjętych standardów. Celem 
takiego monitorowania jest wykrywanie jakichkolwiek odchyleń od normy. Niemniej 

jednak w każdym procesie, niezależnie od tego, jak dobrze jest zaprojektowany, 

występują pewne zakłócenia spowodowane przez dwa rodzaje czynników [4, s. 289; 5]: 

• czynniki losowe/przypadkowe – duża liczba czynników, których wpływ na proces 

jest względnie niewielki, prowadzą jednak do występowania zmienności procesu;  

• czynniki specjalne – czynniki powodujące zmianę jakościową procesu, które po-
winny zostać wykryte i wyeliminowane w celu zachowania stabilności procesu. 

Karty kontrolne pozwalają na wykrywanie specjalnych (nielosowych) odchyleń od 

przyjętych norm, których pojawienie się świadczy o rozregulowaniu monitorowanego 
procesu.  

2.2. Budowa karty kontrolnej 

Karty kontrolne są procedurami graficznymi. Typowa karta kontrolna składa się 

z metki karty kontrolnej, na którą nanoszone są podstawowe informacje o monitorowa-
nym procesie, natomiast jej zasadniczą część stanowi diagram przeglądowy, którego 

schemat przedstawia rysunek 1. Na diagramie przeglądowym umieszczane są rezultaty 

kolejnych pomiarów lub statystyk wyznaczanych na ich podstawie, takich jak średnia, 

mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, liczba niezgodności itp. Dodatkowo na 
diagram nanoszone są linie: 

• linia centralna (CL, ang. Central Line) – wyznaczona na poziomie zgodnym z wy-

maganiami nominalnymi procesu lub na poziomie odpowiadającemu średniej 

monitorowanej statystyki; 

• górna linia kontrolna (UCL, ang. Upper Control Limit); 

• dolna linia kontrolna (LCL, ang. Lower Control Limit). 
Linie kontrolne wyznaczane są na takim poziomie, że w przypadku procesu prze-

biegającego prawidłowo, niemal wszystkie wartości pomiarów lub statystyk znajdują 

się pomiędzy nimi. Dopóki monitorowana statystyka nie wykracza poza linie kon-

trolne, przyjmuje się, że proces jest uregulowany statystycznie i nie są potrzebne żadne 
działania korygujące. 
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Rysunek 1. Diagram przeglądowy karty kontrolnej, opracowanie własne na podstawie [6, s. 60] 

Alertem o rozregulowaniu procesu jest przekroczenie dolnej lub górnej linii kon-

trolnej, jak również wystąpienie określonej sekwencji wartości statystyk znajdujących 

się w graniach linii kontrolnych, takich jak np. [3, s. 197; 7]: 

• 8 punktów powyżej/poniżej linii centralnej; 

• sześć kolejnych punktów rosnących/malejących; 

• 14 punktów naprzemiennie powyżej i poniżej poprzedniego; 

• 1 lub więcej punktów zlokalizowany blisko linii kontrolnej. 
Zgodnie z cyklem Shewarta [8, s. 12] po wykryciu i potwierdzeniu sygnału o rozre-

gulowaniu monitorowanego procesu przeprowadzana jest identyfikacja przyczyny wy-

stąpienia zaburzenia. Następnie wdrażane są odpowiednie działania korygujące oraz 
weryfikowana jest ich skuteczność. 

Karty kontrolne początkowo miały zastosowania wyłącznie w kontroli jakości pro-

cesów produkcyjnych, aczkolwiek wraz ze wzrostem ich popularności, zostały zaadap-

towane do monitorowania i usprawniania szeregu innych procesów biznesowych m.in. 
w łańcuchach dostaw, realizacji zamówień, zarządzania zasobami ludzkimi, w finan-

sach i bankowości. Tak rozległe zastosowania kart kontrolnych potwierdzają możliwości 

ich praktycznego stosowania w tradycyjnych procesach przemysłowych, jak również 
w procesach nieprodukcyjnych [9]. 

2.3. Karty kontrolne w epidemiologii 

Karty kontrolne oprócz rozległych zastosowań do monitorowania procesów bizne-

sowych i produkcyjnych zostały wdrożone także w opiece zdrowotnej i nadzorowaniu 
zdrowia publicznego [10], w tym także do analizy danych epidemiologicznych [11]. 
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W przypadku monitorowania epidemii, dopóki punkty na karcie kontrolnej rozmieszczone 

są losowo wokół linii centralnej, to obserwowana zmienność liczby zakażeń wynika 

z działania czynników losowych. Przekroczenie linii kontrolnej w przemyśle jest syg-
nałem o rozregulowaniu procesu, natomiast w epidemiologii takie zdarzenie można trak-

tować jako sygnał ostrzegawczy, który może stanowić impuls do podjęcia odpowiednich 

działań zapobiegających szybszemu rozprzestrzenianiu się patogenu. O ile w przy-

padku procesów produkcyjnych przekroczenie dolnej i górnej linii kontrolnej może 
stanowić sygnał do podjęcia działań korygujących, to w przypadku monitorowania 

epidemii, przedmiotem zainteresowania badaczy są głównie odchylenia w kierunku 

zwiększonej częstości występowania zakażeń. Karty kontrolne zostały wykorzystane 
także do monitorowania przebiegu pandemii COVID-19 w różnych krajach na świecie 

[2, 12, 13]. 

3. Metodologia badań 

Rozwój epidemii ma charakter stadialny. W początkowym etapie rozprzestrzeniania 
się infekcji obserwowany jest powolny przyrost liczby zakażeń, który następnie przy-

spiesza, osiągając szczyt poprzedzający następujące po nim wyhamowanie rozwoju 

epidemii [14]. Stąd, wyróżnić można trzy fazy rozwoju epidemii: fazę początkową, 

fazę wzrostu, w której obserwowane jest wykładnicze tempo przyrostu liczby nowych 
zakażeń. Po osiągnięciu szczytu fali epidemii rozpoczyna się faza wygasania. Karty 

kontrolne pozwalają na identyfikację poszczególnych faz pandemii, a sam rodzaj zaim-

plementowanej karty do monitorowania epidemii jest dostosowany do jej fazy [12].  

3.1. Wykorzystane dane 

Metodę kart kontrolnych wykorzystano do monitorowania liczby nowych przy-

padków SARS-CoV-2 w Polsce podczas IV fali pandemii COVID-19. Dane do analiz 

pobrano z repozytorium ECDC (ang. European Centre for Disease Prevention and 

Control) za okres 04.03.2020-15.03.2022, aczkolwiek zakres analiz ograniczono wy-
łącznie do okresu czerwie 2021 – grudzień 2021.  

Dane o liczbie nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce charakteryzowały się waha-

niami periodycznymi, które były spowodowane opóźnieniami na etapach pobierania, 
diagnozowania próbek i publikowania informacji. Dlatego z analiz wyłączono raporty 

o liczbie zakażeń publikowane w niedziele i poniedziałki. 

3.2. Karta c 

Do monitorowania liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce w początkowej 
fazie rozwoju pandemii zastosowano kartę c. Karta c należy do grupy kart kontrolnych 

stosowanych w ocenie alternatywnej, w której to zamiast liczbowej oceny właściwości 

procesu, dokonywana jest klasyfikacja kontrolowanych elementów na dobre (niewadli-

we) i złe (wadliwe). Stosowanie tej karty kontrolnej jest właściwe do monitorowania 
zdarzeń rzadkich (których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niewielkie). Przy kon-

struowaniu linii kontrolnych dla karty c zakłada się, że monitorowana statystyka ma 

rozkład Poissona [8]. Przyjmując 3-sigmowe granice, linie kontrolne mają następującą 
postać [6, s. 106]: 
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𝑈𝐶𝐿 = 𝑐̅ + 3√𝑐̅        (1) 

𝐶𝐿 = 𝑐̅ =
1

𝑘
∑ 𝑧𝑖

𝑘
𝑖=1        (2) 

𝐿𝐶𝐿 = max(0, 𝑐̅ − 3√𝑐̅)       (3) 

gdzie: 𝑧𝑖 – liczba zarejestrowanych przypadków zakażenia w 𝑖-tej jednostce czasu, 𝑘 – liczba monitoro-
wanych okresów. 

Algorytm wyznaczania linii kontrolnych dla karty c, który opracowano na pod-

stawie [2, 12] przebiegał w następujących krokach: 

1. Za punkt startowy przyjęto 25. tydzień roku 2021 (koniec III fali pandemii 
COVID-19). 

2. Przeciętną liczbę nowych zakażeń 𝑐̅ wyznaczano jako średnią liczbę zakażeń 

z minionych 5 dni. 

3. Linię centralną CL oraz linie kontrolne LCL i UCL wyznaczano na podstawie 
wzorów (1)-(3), a ich położenie było aktualizowane każdego dnia. 

Przekroczenie górnej linii kontrolnej UCL przy jednoczesnym wystąpieniu 8 punk-

tów powyżej CL sygnalizuje początek fazy wzrostu epidemii i stanowi punkt, od którego 
przebieg pandemii należy monitorować za pomocą karty EWMA. 

3.3. Karta EWMA 

Karta EWMA (ang. Exponentially Weighted Moving Average) jest kartą, która 

wyznaczana jest w oparciu o 𝑛 ostatnich pomiarów, przy czym najnowszym pomiarom 
przypisywana jest większa waga, tym samym mają one większy wpływ na położenie 

linii kontrolnych niż wcześniejsze pomiary. Na osi rzędnych karty EWMA umiesz-

czane są wartości wyznaczane zgodnie z formułą (4) [6, s. 91]: 

𝑧𝑖 = 𝜆𝑥𝑖 + (1 − 𝜆)𝑧𝑖−1       (4) 

gdzie: 𝜆 – parametr wygładzania. 

Parametr wygładzania 𝜆 jest ustaloną wartością z przedziału (0; 1], aczkolwiek naj-

częściej przyjmuje się wartości z zakresu od 0,1 do 0,3 [6, s. 91]. Linie centralne oraz 

linie kontrolne dla karty EWMA wyznaczane są w oparciu o formuły [12]: 

𝑈𝐶𝐿 = �̅̅� + 3𝑆̅√(
𝜆

2−𝜆
) [1 − (1 − 𝜆)2𝑖]     (5) 

𝐶𝐿 = �̅̅�         (6) 

𝐿𝐶𝐿 = �̅̅� − 3𝑆̅√(
𝜆

2−𝜆
) [1 − (1 − 𝜆)2𝑖]     (7) 

gdzie: �̅̅� – średnia z wartości 𝑧𝑖, 𝑆̅ – odchylenie standardowe z wartości 𝑧𝑖. 

W celu wyznaczenia linii kontrolnych dla karty EWMA wykonano następujące 

kroki: 

1. Punkt startowy, od którego rozpoczęto wyznaczanie linii dla karty EWMA, to 
sygnał z karty c informujący o rozpoczęciu fazy wzrostu podczas fali epidemii. 

2. Linie kontrolne wyznaczano za pomocą wzorów (5)-(7) dla okresu trwającego od 

dwóch do pięciu tygodni. 
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3. Jeśli w danym tygodniu nastąpiło przekroczenie linii kontrolnej, wówczas od 

kolejnego tygodnia szacowano ponownie linie kontrolne. 

4. Kroki 2-3 powtarzano za każdym razem, gdy nastąpiło przekroczenie górnej linii 
kontrolnej aż do momentu, gdy nastąpiło przekroczenie dolnej linii kontrolnej, 

która stanowi sygnał o rozpoczęciu fazy wygasania fali epidemii.  

4. Monitorowanie przebiegu IV fali pandemii COVID-19 w Polsce 

Metoda kart kontrolnych została zastosowana do monitorowania przebiegu oraz 

identyfikacji faz podczas IV fali pandemii COVID-19. Rysunek 2 przedstawia liczbę 
nowych zakażeń od czerwca do grudnia 2021 roku, na który naniesiono pionowe prze-

rywane linie sygnalizujące początek fazy wzrostu oraz wygasania fali zakażeń. 

 
Rysunek 2. Wykres liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce w okresie czerwiec-grudzień 2021 

4.1. Faza początkowa 

Kartę c zastosowano do monitorowania liczby nowych przypadków zakażeń 
COVID-19 w Polsce począwszy od 22.06.2021 roku. Trzecia dekada czerwca była 

okresem stabilizacji po okresie wiosennej fali COVID-19, wtedy po raz pierwszy od 

marca 2020 roku dzienna liczba zakażeń nie przekroczyła 100 przypadków. Rysunek 3 
przedstawia diagram przeglądowy karty kontrolnej c dla liczby nowych zakażeń na 

początku IV fali pandemii aż do końca września 2021 roku. Liniami przerywanymi 

oznaczono linie kontrolne oraz linię centralną. Natomiast linia łamana reprezentuje liczbę 

nowych zakażeń. 
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Rysunek 3. Karta kontrolna c liczby nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce w okresie 

26.06.2021-30.09.2021, [opracowanie własne] 

Pierwszy sygnał świadczący o zmianie dynamiki zakażeń odnotowano 29.07.2021 roku, 

kiedy to nastąpiło po raz pierwszy przekroczenie górnej linii kontrolnej. Począwszy od 

tego dnia, wystąpiła także sekwencja 12 punktów powyżej linii centralnej, która koń-

czy się 13.08.2021 roku. Zgodnie z podejściem zaproponowanym w pracy [2] sekwencję 
co najmniej 8 punktów powyżej linii centralnej oraz wystąpienie przekroczenia górnej 

linii kontrolnej należy traktować jako sygnał o rozpoczęciu kolejnej fazy przebiegu fali 

pandemii. Tym samym za początek rozwoju IV fali można przyjąć początek sierpnia 
2021 roku. 

4.2. Faza wzrostu i wygasania 

Do monitorowania przebiegu fazy wzrostu wykorzystano kartę EWMA (rys. 

4Rysunek 4). Linie kontrolne wyznaczono począwszy od 32. tygodnia roku (od wtorku 
09.08.2021). Linie kontrolne wyznaczane były na okres kilku tygodni. W przypadku 

wystąpienia przekroczenia UCL, ponownie szacowano linie kontrolne na kolejne 

tygodnie, nie uwzględniając w obliczeniach wcześniejszych okresów.  
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Rysunek 4. Karty kontrolne EWMA liczby nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce w okresie 

09.08.2021-25.12.2021, [opracowanie własne] 

Na sześciu kartach EWMA, które przedstawia rysunek 4, w ostatnich dniach 

widoczne są przekroczenia górnej linii kontrolnej. Takie zdarzenie potraktowano jako 

sygnał o ciągle zwiększającej się liczbie nowych zakażeń i coraz szybszym rozwoju epi-
demii. Ostatnia z wyznaczonych kart kontrolnych na okres od 23.11.2021 do 

25.12.2021  roku została skonstruowana aż na czas 5 tygodni. Przez cały ten okres nie na-

stąpiło przekroczenie górnej linii kontrolnej, co sygnalizowało pewną stabilizację procesu 
rozwoju epidemii. W ostatnim tygodniu – 23.12.2021, a także w kilku późniejszych 

dniach miało miejsce przekroczenie dolnej linii kontrolnej. Oznacza to, że liczba nowych 

zakażeń SARS-CoV-2 zaczyna spadać, a IV fala pandemii przeszła w fazę wygasania. 

5. Podsumowanie 

Karta kontrolna c oraz karta EWMA mogą być z powodzeniem stosowane do 

monitorowania przebiegu epidemii. Przykład śledzenia liczby nowych zakażeń SARS-

CoV-2 w Polsce w okresie czerwiec-grudzień 2021 roku pokazał, że karty kontrolne są 

skutecznym narzędziem generowania sygnałów ostrzegawczych o zmianie dynamiki 
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zakażeń. Karta c umożliwia detekcję sygnału o rozpoczęciu fazy wzrostu podczas epi-

demii, natomiast karta EWMA pozwala na monitorowanie przebiegu wykładniczego 

przyrostu zakażeń oraz identyfikację przejścia do etapu wygasania fali pandemii. 
Identyfikacja faz przebiegu epidemii na podstawie liczby nowych zakażeń może 

pomóc decydentom politycznym podjąć we właściwym momencie działania ograni-

czające rozprzestrzenienia się epidemii, a także umożliwić przygotowanie infrastruktury 

szpitalnej na zwiększoną liczbę pacjentów w związku z przyspieszeniem rozwoju epi-
demii poprzez odpowiednią alokację zasobów – zarówno sprzętowych, jak i ludzkich. 

Wnioski o stanie sytuacji epidemicznej mogą stanowić także rzetelne przesłanki dla 

podmiotów gospodarczych do podejmowania decyzji minimalizujących ryzyko prowa-
dzenia działalności, a także mogą stanowić pomoc dla każdego obywatela w codzien-

nym radzeniu sobie z sytuacją pandemii. 
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O zastosowaniu kart kontrolnych do monitorowania przebiegu pandemii  

COVID-19 w Polsce 

Streszczenie 
Pandemia COVID-19 stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie. Oprócz 
skutków zdrowotnych pandemia ma również poważny wpływ na funkcjonowanie gospodarki światowej, 
wywołując szereg negatywnych zjawisk. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii i łagodzenia 
jej negatywnych skutków decydenci polityczni podejmują szereg różnych działań i decyzji. Dlatego też 
istnieje potrzeba opracowania systemu wspomagającego podejmowanie właściwych decyzji. Celem badaw-
czym artykułu było zaprezentowanie możliwości wykorzystanie kart kontrolnych Shewarta do monitoro-
wania przebiegu pandemii COVID-19. W tym celu wykorzystano oficjalne dane epidemiczne o liczbie 
nowych zakażań koronawirusem w Polsce w okresie czerwiec-grudzień 2021 roku. Na podstawie tych 

danych zaprezentowano, w jaki sposób karty kontrolne generowały sygnały świadczące o wzroście lub 
spadku dynamiki zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce podczas IV fali pandemii COVID-19, co umożliwiło 
identyfikację faz przebiegu IV fali pandemii. Wykorzystanie kart kontrolnych umożliwia zatem podejmowa-
nie decyzji w oparciu o przesłanki naukowe, a łatwość ich interpretacji sprawia, że mogą one być przydatnym 
narzędziem pomagającym decydentom politycznym stawienie czoła kryzysom, takim jak pandemia 
COVID-19.  
Słowa kluczowe: karta kontrolna, pandemia COVID-19, zarządzanie kryzysowe, skutki gospodarcze 

On the use of control charts to monitor the spread of the COVID-19 in Poland 

Abstract 
The COVID-19 pandemic is one of the greatest threats to public health in the world. In addition to its 
health effects, the pandemic also has a serious impact on the global economy, causing a number of negative 
consequences. Policymakers take a wide variety of actions and decisions to prevent the spread of 
a pandemic and mitigate its negative effects. Therefore, there is a need to develop a support system to make 
the appropriate decisions. The research goal of the article was to present the possibility of using Shewart 
control charts to monitor the spread of the COVID-19 pandemic. For this purpose, official epidemic data 

on the number of new coronavirus cases in Poland in the period June 2021 – December 2021 was used. 
Based on these data, it was presented how control charts generated signals indicating an increase or 
decrease in the dynamics of SARS-CoV-2 infections in Poland during IV of the COVID-19 pandemic, 
which made it possible to identify the phases of the fourth wave of the pandemic. The use of control charts 
therefore enables decisions to be made based on scientific evidence, and their ease of interpretation makes 
them a useful tool to help policymakers deal with crises such as the COVID-19 pandemic. 
Keywords: control chart, COVID-19 pandemic, crisis management, economic consequences 
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Justyna Śniadach1, Sylwia Szymkowiak2, Przemysław Osip3, Napoleon Waszkiewicz4 

Wzrost zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci 

i młodzieży podczas pandemii COVID-19 w Polsce  

i na świecie – przegląd najnowszych opracowań 

1. Wstęp 

1.1. Zaburzenia depresyjne i lękowe na świecie 

Od dawna wiadomo, że depresja i zaburzenia lękowe to poważne choroby. Zgodnie 
z definicją Światowej Organizacji Zdrowia głównymi objawami depresji są smutek, 
poczucie winy, utrata zainteresowań i przyjemności, zaburzenia snu i apetytu, niska 
samoocena, zmęczenie i obniżona koncentracja. Depresja ma znaczący wpływ na 
jakość i zdolność do funkcjonowania w każdej dziedzinie życia. Co ważne, chorobie 
tej często towarzyszą myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Od wielu lat syste-
matycznie wzrasta częstość występowania zaburzeń psychicznych, zarówno wśród 
dorosłych, jak i wśród dzieci i młodzieży. Obecnie ponad 264 miliony ludzi na całym 
świecie cierpi na depresję [1]. 

Według dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia „The Mental Health Action 
Plan 2013-2020”, depresja stanowi obecnie 4,3% globalnego obciążenia wszystkimi 
chorobami. Warto również podkreślić, że depresja znajduje się na liście 20 najważniej-
szych przyczyn niepełnosprawności [2, 3]. 

Uogólnione zaburzenia lękowe (GAD) są poważnym schorzeniem psychicznym, 
dotykającym w ciągu życia do 6% populacji. Niewłaściwie leczone mają przewlekły 
przebieg i niosą ze sobą duże obciążenie niepełnosprawnością. Ich manifestację kom-
plikuje współwystępowanie z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak duże 
zaburzenie depresyjne (MDD), które mogą dodatkowo pogorszyć rokowania i przy-
czynić się do złej odpowiedzi na leczenie. Szacuje się, że 264 miliony dorosłych na 
całym świecie cierpi na uogólnione zaburzenia lękowe [4]. 

1.2. Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne ludzi 

Na ogólnoświatowe zdrowie psychiczne znacząco wpłynęła pandemia koronawirusa. 
Lata 2020, 2021 i 2022 naznaczone są pandemią COVID-19. Choroba wywoływana 
przez wirus SARS-CoV-2 nadal szerzy się na całym świecie. Według danych WHO na 
całym świecie zdiagnozowano ponad 187 milionów przypadków, w tym ponad 4 miliony 
ofiar śmiertelnych [5].  

Liczne negatywne skutki pandemii w postaci zaburzeń psychicznych stają się coraz 
częstsze i wydaje się, że tendencja ta utrzyma się w nadchodzących miesiącach. Wraz 
z kolejną falą koronawirusa najczęstszymi chorobami towarzyszącymi będą depresja 
lub zaburzenia lękowe.  
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Najnowsze badania przeprowadzone podczas pandemii potwierdzają znaczący wpływ, 
jaki pandemia COVID-19 wywarła na zdrowie psychiczne ludzi, wywołując lęk, obja-
wy depresyjne, złość, bezsenność, zaprzeczenie i strach [6]. Przebywanie w kwaran-
tannie doprowadziło do negatywnych konsekwencji psychologicznych, takich jak lęk 
o zdrowie, samotność i zmartwienia finansowe [7].  

Co więcej, podczas pandemii zaobserwowano „główne zaburzenie stresowe”. 
Zaburzenie to charakteryzuje się silnymi reakcjami emocjonalnymi (takimi jak stres 
i niepokój) na niekończące się doniesienia medialne i może powodować objawy fizyczne, 
w tym bezsenność i kołatanie serca. Z uwagi na wielomiesięczny okres istniena oraz 
dalsze kilkuletnie prognozy przebiegu, pandemia COVID-19 może być interpretowana 
jako zbiorowe traumatyczne wydarzenie, które wywołało objawy potraumatyczne. 
Z tej perspektywy badania i praktyka kliniczna wykazały, że trauma sama w sobie jest 
potężnym czynnikiem ryzyka zaburzeń psychicznych, w tym zespołu stresu pourazo-
wego (PTSD) [7, 8]. 

1.3. Wpływ pandemii koronawirusa na dobrostan psychiczny dzieci 

i młodzieży 

Pandemia COVID-19 wywarła silny wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży, 
w szczególności na ich samopoczucie i zdrowie psychiczne. Czas bezpośrednio po 
zamknięciu szkół był niezwykle trudny. Wiązało się to z doświadczeniem poważnego 
kryzysu wśród wielu młodych ludzi [9]. Dla większości młodych ludzi było to trudne 
i stresujące doświadczenie. Życie, które znali do tej pory, zmieniło się radykalnie niemal 
z dnia na dzień i na wielu poziomach. Wiązało się to z ryzykiem, że ich podstawowe 
potrzeby, takie jak potrzeba bezpieczeństwa, kontaktu z innymi, czy autonomii nie 
zostaną zaspokojone [10]. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii 
COVID-19 jest bardzo ważną kwestią w obszarze zdrowia publicznego, zwłaszcza 
z punktu widzenia potencjalnych, przewidywanych długofalowych skutków [11]. 

Przed wybuchem pandemii koronawirusa ogólnoświatową częstość występowania 
zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży szacowano na 13,4% [12]. Pandemia 
COVID-19 wprowadziła do codziennego życia dzieci i młodzieży szereg nowych źródeł 
stresu. Przewiduje się, że powyższe czynniki mogą przyczyniać się do chorób psy-
chicznych, w tym depresji, lęków i objawów związanych ze stresem [13]. Nie ma jednak 
jednolitych, aktualnych danych na temat stopnia wzrostu zapadalności na choroby psy-
chiczne, w tym depresję, u dzieci i młodzieży od wybuchu pandemii do chwili obecnej. 

Od marca 2020 roku naukowcy przyglądają się, jak pandemia i spowodowane przez 
nią wprowadzone ograniczenia społeczne (takie jak nauka zdalna, okresowe zakazy prze-
mieszania się, kwarantanna, dystans społeczny, unikanie kontaktu, obowiązek noszenia 
maseczek i inne) wpłynęły na zdrowie psychiczne młodych ludzi, zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. W tym opracowaniu omówiono najnowsze dostępne publikacje 
w kontekście wpływu SARS-CoV-2 na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.  

W poniższym opracowaniu zastosowano kryterium z podziałem na kraje, ponieważ 
w większość dostępnych światowych publikacji posłużono się takim kryterium. Wy-
nika to z kilku faktów. Po pierwsze, w różnych krajach pierwsze epicentrum pandemii 
przypadało w innym okresie. Mieszkańców regionów dotkniętych w pierwszej kolejności 
falą koronawirusa obowiązywały najbardziej rygorystyczne restrykcje, co nie pozostało 
bez wpływu na ich zdrowie psychiczne. Ponadto strach o zdrowie i życie swoje i bliskich 
był u nich największy. Warto również zanotować fakt, iż występują liczne charakte-
rystyczne różnice zarówno socjologiczne, jak i demograficzne w konkretnych krajach, 
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dla tego w ten sposób łatwiej porównać ze sobą wyniki, obrazując jak epidemia odcisnęła 
się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży w poszczególnym rejonie świata. Na 
koniec przedstawiono wnioski i nakreślono kierunki dalszego postępowania. 

2. Materiały i metodyka 

Przeszukano literaturę w bazach danych PubMed, Google Scholar, CrossRef i Scopus, 
a także inne dostępne źródła (wyszukiwarka Google). Uwzględniono tylko publikacje 
w języku polskim i angielskim. Wykorzystano badania kliniczne, recenzje, artykuły, 
metaanalizy i studia przypadków dotyczące zwiększonej częstości występowania depresji 
i zaburzeń lękowych podczas pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży. Dwóch nie-
zależnych recenzentów sprawdziło tytuły i streszczenia pod kątem trafności. Strategia 
wyszukiwania składała się z następujących słów kluczowych: „depresja”, „zaburzenia 
lękowe”, „dzieci”, „młodzież”, „COVID-19”, „zdalne uczenie się”, „zdrowie psy-
chiczne” i „dobrostan psychiczny” oraz kombinacje tych terminów. Następnie wyklu-
czono wszystkie artykuły, które opisywały młodych ludzi w wieku powyżej 21 lat 
i dorosłych, aby móc analizować tylko dane dotyczące dzieci i młodzieży do 21. roku 
życia. Przyjęto kryterium 21 lat, ponieważ jest to wiek, powyżej którego z prawnego 
punktu widzenia, w każdym z omawianych krajów osoby badane można uznać za 
dorosłe. Następnie dołączono odpowiednie artykuły z zamiarem objęcia jak najszerszego 
spektrum wpływu SARS-CoV-2 na nasilenie zaburzeń depresyjnych i lękowych 
podczas pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży. Przeprowadzono dodatkowe ręczne 
wyszukiwanie odnośników do powiązanych artykułów w celu zebrania informacji 
o odpowiedniej literaturze pomocniczej. 

Ograniczyliśmy nasze wyszukiwanie do badań opublikowanych między styczniem 
2020 a wrześniem 2021 roku. Przeszukanie baz danych PubMed, Google Scholar i Scopus, 
a także innych dostępnych źródeł, przyniosło 140 artykułów, z których większość 
pochodziła z PubMed i których tytuły i streszczenia przeczytano. Wykluczono 124 
artykuły, które nie spełniały kryteriów wyszukiwania. Po przeczytaniu pełnych tekstów 
uwzględniono 16 artykułów. 11 artykułów pochodziło z baz danych Google Scholar 
i Crossref, a 5 z innych źródeł (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Schemat podsumowujący poszukiwania artykułów dotyczących depresji i zaburzeń lękowych 

podczas pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży [opracowanie własne] 
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3. Przegląd literatury: wyniki 

3.1. Polska 

Na polecenie Ministra Zdrowia, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w kwietniu 

2020 roku przygotował raport pt. „Młodzież w pandemii. Komu jest najtrudniej?”. 
Badana populacja liczyła 2475 osób w wieku szkolnym (13-19 lat). Z opublikowanego 

raportu wynika, że co czwarty badany czuł się źle lub bardzo źle. Osoby biorące udział 

w badaniu wskazywały na różne problemy: 78% stwierdziło, że tęskniło za spotka-
niami z przyjaciółmi i rówieśnikami, a 63% stwierdziło, że czuje się przytłumiona 

pracą szkolną, której liczba ich zdaniem nasiliła się wraz z wprowadzeniem zdalnego 

uczenia się. Co trzeci badany powiedział, że w domu panowała napięta atmosfera. 
Młodzież zgłaszała poczucie niepewności, regresję umiejętności społecznych i deregu-

lację rytmu domowego, co wpływało na zdrowie fizyczne i psychiczne. 75% uczniów 

ósmej klasy szkoły podstawowej i 82% uczniów ostatniej klasy liceum zgłaszało 

uczucie strachu związane ze zbliżającymi się egzaminami. Znacząco wzrosła częstotli-
wość, z jaką młodzi ludzie zgłaszali przeżywanie trudnych emocji. W szczególności 

respondenci częściej czuli się zdenerwowani i poirytowani, brakowało im energii, byli 

samotni, zaniepokojeni i smutni. Co piąty ankietowany (21%) twierdził, że wsparcie, 
jakie otrzymał od dorosłych, było dla niego niewystarczające [14]. 

Badanie „Zdalne uczenie się i adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii 

koronawirusa” zostało przeprowadzone w 34 szkołach podstawowych i ponadpodsta-
wowych z całej Polski, online, w okresie od 12 maja do 12 czerwca 2020 roku metodą 

ankietową. Próba badawcza obejmowała rodziców, nauczycieli i uczniów klas 6-8 

szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjów (liczebność badanych grup: 

uczniowie n = 1284, rodzice n = 979, nauczyciele n = 671). Wszystkie grupy respon-
dentów (uczniowie, rodzice i nauczyciele) zgodzili się, że ich obecny stan psychiczny 

i fizyczny był gorszy w porównaniu z okresem przed pandemią. Około 10% ankieto-

wanej młodzieży wykazywało wyraźne objawy depresji: 9% z nich cały czas odczuwało 
smutek, 10% czuło się samotne i przygnębione przez cały czas, a 9% młodych ludzi 

przyznało, że cały czas chce im się płakać. Poczucie smutku, depresji, chęci do płaczu 

i samotności u nauczycieli i rodziców występowało znacznie rzadziej niż u uczniów  

(3-6% w przypadku nauczycieli i tylko 1-2% w przypadku rodziców). Wysoki poziom 
nastroju depresyjnego odczuwało 17% uczniów, 13% nauczycieli i 5% rodziców. Ana-

liza danych dotyczących ogólnego nasilenia nastrojów depresyjnych chłopców i dziew-

cząt wykazała wyraźne różnice między płciami: ogólne obawy wysokiego poziomu 
nastroju depresyjnego zgłaszało 23% dziewcząt i 8% chłopców. Dziewczęta częściej 

niż chłopcy deklarowały, że odczuwają smutek (12%), samotność (14%), depresję (13%) 

lub ciągłą potrzebę płaczu (12%). Wśród chłopców częstość tych samych objawów 
mieściła się w zakresie 4-5%. Można zatem stwierdzić, że ogólny stan psychiczny 

dziewcząt był gorszy niż chłopców. Analizując dane dotyczące ogólnego nasilenia de-

presji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, należy zauważyć, że ogólny 

wysoki poziom dotyczy 24% uczniów szkół średnich, 13% uczniów szkół podstawo-
wych i 13% uczniowie szkół technicznych. Można zatem przypuszczać, że licealiści 

częściej niż inni mieli objawy depresji [15]. 

Kolejne polskie badanie wykonano na zlecenie Fundacji „Szkoła z Klasą” w 2021 
roku. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej skierowanej do na-
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uczycieli (n = 1535). Badanie to wykazało, że depresja była największym problemem 

wśród uczniów, dotykając aż 40% badanej grupy, choć objawy najczęściej pojawiały 

się w piątym miesiącu od początku wybuchu pandemii. Nauczyciele obserwowali obni-
żony nastrój u 65% uczniów szkół średnich. Można zatem jednoznacznie przyjąć, że 

nastrój depresyjny i związane z nim ryzyko prób samobójczych wśród dzieci i mło-

dzieży powinny być objęte pilnymi działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi 

w czasie pandemii i po powrocie uczniów do placówek oświatowych oraz w kolejnych 
latach [16]. 

3.2. Niemcy 

Liczba przypadków depresji u dzieci i młodzieży w Niemczech praktycznie się 

podwoiła w ciągu ostatniej dekady. Jak wynika z analizy danych osób ubezpieczonych 
w niemieckim funduszu ubezpieczeń zdrowotnych (KKH), zaobserwowano również 

znaczny wzrost innych chorób psychicznych, a trwająca od 2020 roku pandemia COVID-

19 jeszcze bardziej pogłębiła to zjawisko. Analizę tych danych udostępnił niemiecki 
magazyn na zlecenie KKH [17]. Przeanalizowano dane 209 332 dzieci i młodzieży 

w wieku 6-18 lat. Według analizy osób ubezpieczonych w 2019 roku około 12% dzieci 

i młodzieży (25 tys.) było leczonych z powodu chorób psychicznych. Ekstrapolacja tej 

liczby na wszystkie dzieci i młodzież w Niemczech wyniosłaby około 1,3 miliona. 
W latach 2009-2019 liczba przypadków depresji w Niemczech znacznie wzrosła 

(wzrost o 97%). W tym okresie znacząco wzrosły również zaburzenia adaptacyjne 

(+72%), zaburzenia wypalenia zawodowego (+54,7%), zaburzenia lękowe (+45%) oraz 
zaburzenia odżywiania (+13%). Jednocześnie w żadnym innym kraju związkowym 

Niemiec w 2019 roku nie było tylu nieletnich cierpiących na choroby psychiczne, co 

w Berlinie. Prawie 14% dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat było leczonych z powodu 

zaburzeń psychicznych. Według niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego w 2020 
roku od początku wybuchu pandemii COVID-19, liczba dzieci i młodzieży leczonych 

z powodu zaburzeń odżywiania wzrosła o około 60%. Inne zaburzenia psychiczne, 

takie jak depresja czy syndrom wypalenia, wzrosły o około 30%. Dostępne dane z Nie-
miec sugerują wzrost o ponad 20% wszystkich chorób psychicznych u dzieci i młodzieży 

w wieku od 6 do 18 lat [17]. 

Powyższe wyniki są zgodne z innym badaniem niemieckim. COPSY było pierw-
szym ogólnokrajowym, reprezentatywnym badaniem niemieckim mającym na celu 

zbadanie zdrowia psychicznego i jakości życia dzieci i młodzieży podczas pandemii. 

Wywiady przeprowadzono z rodzicami dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat, 

(n = 1586, z czego n = 1040 stanowili rodzice dzieci w wieku od 11 do 17 lat). Wyniki 
porównano z danymi z reprezentatywnego badania podłużnego (BELLA) przeprowa-

dzonego przed pandemią. Osoby w wieku od 11 do 17 lat dokonywały samooceny od 

26 maja do 10 czerwca 2020 roku. Dane analizowano za pomocą kwestionariusza 
KIDSCREEN, kwestionariusza jakości życia dzieci i młodzieży, kwestionariusza moc-

nych stron i trudności, skali do pomiaru zaburzeń emocjonalnych związanych z lękiem 

u dzieci, skali Depresji dla Dzieci, kwestionariusza zdrowia pacjenta oraz statystyk 
opisowych. Wyniki wykazały, że 71% dzieci i młodzieży czuło się obciążone pierwszą 

falą pandemii COVID-19. W porównaniu z okresem przed pandemią dzieci i młodzież 

zgłaszali niższą jakość życia związaną ze zdrowiem. Odsetek dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami psychicznymi prawie się podwoił, a ich zachowania zdrowotne uległy 
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pogorszeniu. Dzieci znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej, objęte przy-

musowo zdalnym nauczaniem i izolacją rówieśniczą, czuły się szczególnie obciążone 

pandemią COVID-19 [18]. 

3.3. Włochy i Hiszpania 

Włochy były pierwszym krajem europejskim dotkniętym koronawirusem. Środki 

zaradcze podjęte przez rząd włoski w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa 

polegały głównie na ogólnokrajowych nakazach kwarantanny i dystansu społecznego. 

Zamknięcia szkół, które nastąpiły później, zdestabilizowały codzienne życie milionów 
dzieci i młodzieży, które stanowią około 16% populacji Włoch. W związku z tym 

eksperci wyrażali obawy dotyczące psychologicznego wpływu, jaki blokada i pan-

demia mogą mieć na dzieci i młodzież [19]. 
Badanie przeprowadzone we Włoszech i Hiszpanii w 2020 roku dostarczyło pierw-

szych dowodów na negatywny wpływ przedłużonej kwarantanny na życie dzieci 

i młodzieży we Włoszech i Hiszpanii. Te dwa kraje europejskie zostały bardzo dotknięte 
pandemią. Przeprowadzone badania wykazały pogorszenie stanu emocjonalnego i za-

chowania dzieci. Zauważono występowanie trudności z koncentracją, drażliwością, 

samotnością i nudą. W wynikach były jednak pewne różnice. Hiszpańskie dzieci 

wydawały się być bardziej dotknięte objawami niż ich włoscy koledzy. W opinii 
autorów różnica ta wynikała z faktu, że hiszpańskie dzieci były trzymane w całkowitej 

izolacji, podczas gdy włoskim dzieciom pozwalano na krótkie spacery blisko domu. 

Warto jednak zauważyć, że włoscy rodzice częściej zgłaszali, że ich dzieci wydawały 
się smutne. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że kwarantanna we Włoszech trwała 

dłużej [20]. 

Najgłębsze skutki kwarantanny i izolacji społecznej we Włoszech odczuli młodzi 

ludzie z poważnymi schorzeniami psychicznymi, takimi jak psychozy, zaburzenia ze 
spektrum autyzmu i zaburzenia lękowe. Dzieci cierpiące na istniejące wcześniej choroby 

psychiczne lub inne schorzenia wymagają większego wsparcia, aby radzić sobie z nie-

pewnością i tolerować negatywne uczucia. U takich pacjentów załamanie rutyny lub 
poczucie samotności może pogorszyć ich samopoczucie i stan psychiczny. W wyniku 

zamknięcia lub ograniczenia dostępu do usług wsparcia ta grupa pacjentów i ich po-

trzeby terapeutyczne nie zostały zaspokojone z niezbędną troską i uwagą. W momencie 
wybuchu pandemii większość świadczeń szpitalnych oddelegowano do walki z COVID-19, 

podczas gdy inne świadczenia, w tym te z zakresu zdrowia psychicznego, zostały za-

wieszone (z wyjątkiem przypadków ostrych) [21]. 

3.4. Chiny 

Według badań przeprowadzonych w Chinach można szacować, że epidemia COVID-19 
odcisnęła swoje piętno na zdrowiu fizycznym, społecznym lub psychicznym 87% ucz-

niów na całym świecie. Jednak w tym czasie nie przeprowadzono żadnych rygory-

stycznych testów. Przekrojowe badanie internetowe uczniów szkół podstawowych 
i średnich z Szanghaju w Chinach zostało przeprowadzone w marcu 2020 roku. Celem 

badania było oszacowanie rozpowszechnienia objawów depresji, lęku i stresu oraz po-

ziomu zadowolenia z życia wśród dzieci i młodzieży doświadczających kwarantanny 
domowej i nauczania zdalnego w Szanghaju, z powodu COVID-19. Ankieta internetowa 

została przeprowadzona wśród 4391 uczniów szkół podstawowych (klasy 1-5), 
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gimnazjów (klasy 6-9) i liceum (klasy 10-12). Średnia wieku badanej grupy wynosiła 

11,86 ±2,32 roku i wahała się od 6 do 17 lat. Dziewczęta stanowiły 49% badanej 

grupy. Wśród badanych 24,9% wykazywało objawy lęku, 19,7% – objawy depresji, 
a 15,2% – oznaki stresu. Pięćset osób (11,5%) spełniało jednocześnie kryteria depresji, 

lęku i stresu. Objawy były bardziej nasilone i najczęściej zgłaszane w gimnazjach, 

a najrzadziej w szkołach podstawowych. Nie zaobserwowano różnic między chłopcami 

i dziewczętami pod względem częstotliwości i nasilenia objawów. Zaobserwowano 
jednak, że objawy depresji, lęku i stresu były większe u osób, które miały bardziej 

negatywne podejście do kwarantanny domowej i nie rozmawiały o COVID-19 

z rodzicami [22]. 
Trzy z najnowszych raportów z Chin wykazały wzrost zaburzeń depresyjnych, 

a także stanów lękowych i stanów związanych ze stresem psychicznym wśród dzieci 

i młodzieży podczas pandemii COVID-19 [23-25]. 
Badanie przeprowadzone przez Xie i in. (n = 2330) wykazało, że aż 22,6% dzieci 

zgłaszało objawy depresji na podstawie skróconej formy Inwentarza Depresji Dziecięcej. 

Tymczasem 18,9% dzieci zgłosiło objawy zgodnie z Inwentarzem zaburzeń emocjo-

nalnych związanych z lękiem [24]. Inne badanie przeprowadzone na dużą skalę 
w Chinach (n = 8079) wśród nastolatków w wieku 12-18 lat wykazało, że częstość 

występowania objawów depresji i lęku wynosiła 43,7% i 37,4%, odpowiednio [25]. 

Celem innego badania było zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na objawy 
somatyczne wśród chińskich uczniów szkół wyższych i szkół podstawowych, aby 

zapewnić dane referencyjne dotyczące zdrowia psychicznego tej populacji w kontekście 

zagrożenia zdrowia publicznego. Badanie to wykazało obecność objawów somatycz-

nych, takich jak ból ciała i trudności w oddychaniu, chociaż tylko 2,4% dzieci zgłosiło 
objawy. W badaniu (n = 209 uczniów szkół podstawowych, 116 dziewcząt, 93 chłop-

ców) wykorzystano somatyczną skalę samooceny. W całej kohorcie obawy związane 

z COVID-19 były pozytywnie skorelowane z występowaniem objawów somatycznych. 
Objawy somatyczne częściej występowały wśród studentów, którzy wyrażali większe 

zaniepokojenie zagrożeniem życia i zdrowia stwarzanym przez COVID-19 oraz 

skutecznością działań profilaktycznych i kontrolnych [23]. 
Inne badanie z Chin dostarczyło doniesień rodziców o objawach choroby psychicznej 

obserwowanych u ich dzieci. W badaniu (n = 320) odnotowano typowe objawy zaburzeń 

depresyjnych według klasyfikacji DSM-5. Zgłaszane objawy obejmują zaburzenia 

przywiązania (37%), nieuwagę (33%), drażliwość (32%) i zmartwienie (28%). Inne 
objawy obejmowały lęk przed śmiercią w rodzinie (22%), zaburzenia snu (22%), słaby 

apetyt (18%), zmęczenie (17%), koszmary senne (14%) i dyskomfort/pobudzenie 

(13%) [26]. 
Jeśli chodzi o czynniki ryzyka chorób psychicznych, wyniki dotyczące wieku [25, 

26] wskazało na cięższe objawy choroby psychicznej u starszych dzieci, jedno badanie 

wykazało niejednoznaczne wyniki w odniesieniu do wieku i płci [27], podczas gdy 
jedna trzecia nie wykazała istotnego statystycznie wpływu wieku na nasilenie proble-

mów ze zdrowiem psychicznym u dzieci i młodzieży [23]. Jeśli chodzi o płeć dzieci, 

badania chińskie [26] wykazały, że płeć żeńska jest czynnikiem ryzyka wyższych 

wskaźników depresji i objawów lękowych, podczas gdy jedno badanie [24] wykazało, 
że płeć nie jest wyznacznikiem objawów lęku czy depresji. 
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Badania Jiao i wsp. i Xie i wsp. potwierdziły, że objawy chorób psychicznych były 

wyższe u dzieci mieszkających na obszarach o wyższym wskaźniku infekcji [25, 26]. 

W dwóch badaniach przedstawiono dowody na to, że strach przed infekcją i postrze-
gane ryzyko dla życia były związane z gorszymi wynikami w zakresie zdrowia psychicz-

nego [23, 24]. W odniesieniu do czynników ochronnych badanie Zhou i in. wykazało, 

że świadomość COVID-19 chroni przed objawami depresji i lęku [25]. Podobnie 

badania Jiao i wsp. wykazały, że czytanie, ćwiczenia i rozrywka w mediach społecznościo-
wych mogą pomóc zmniejszyć stres psychiczny dzieci związany z COVID-19 [26]. 

3.5. Stany Zjednoczone 

Pandemia koronawirusa wprowadziła chaos w życie ludzi na całym świecie. Stany 

Zjednoczone stały się jednym z najbardziej dotkniętych krajów, z największą liczbą 
infekcji i zgonów związanych z COVID-19 do kwietnia 2020 roku [28].  

Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych (n = 303 rodziców, z których 

45% miało dzieci w wieku poniżej 10 lat) wykazały, że 40,1% rodziców zgłosiło 
oznaki cierpienia ich dzieci. Tymczasem 6,3% zgłosiło niepewność dotyczącą zdrowia 

swoich dzieci, a 30,9% zgłosiło brak cierpienia. Ponadto raport ten wykazał, że rodzice 

z większym lękiem częściej zgłaszali cierpienie wśród swoich dzieci. Zaobserwowano 

również, że większe objawy lęku i depresji u dzieci i młodzieży były związane ze 
stresem finansowym w rodzinie [29]. 

W innym badaniu przyglądano się zmianom w objawach depresji i lęku od okresu 

przed pandemią w porównaniu ze szczytem pandemii wiosną 2020 roku. Próba badawcza 
obejmowała młodzież i młodych dorosłych (n = 451, w wieku 12-22 lat) mieszkających 

w Long Island, New York, które było wczesnym epicentrum COVID-19 w USA. 

Objawy depresji (Inwentarz Depresji Dziecięcej) i objawy lękowe (Ekran Zaburzeń 

Lękowych Dzieci) były oceniane w okresie od grudnia 2014 roku do lipca 2019 roku. 
Następnie, po wybuchu epidemii COVID-19, objawy zostały ponownie ocenione między 

27 marca a 15 maja 2020 roku. Okazało się, że młodzież i młodzi dorośli we wczes-

nym okresie oraz w epicentrum pandemii COVID-19 w USA doświadczyli znacznego 
nasilenia objawów depresji i lęku. Ten trend był najbardziej widoczny wśród kobiet. 

Obawy te były prawdopodobnie związane z przymusową izolacją społeczną, zarówno 

w szkole, jak i w domu. Wyniki wykazały, że pandemia COVID-19 miała negatywny 
wpływ na zdrowie psychiczne nastolatków [30]. 

4. Podsumowanie 

Szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 podczas obecnej pandemii stanowiło 

jedno z najważniejszych globalnych wyzwań w ostatnich latach. 

Obecnie istnieje bardzo niewiele publikacji na temat zaburzeń depresyjnych i lęko-
wych u dzieci i młodzieży podczas pandemii COVID-19. Tymczasem dostępne publi-

kacje są alarmujące i wyraźnie wskazują na znaczny wzrost objawów depresji i lęku 

u dzieci i młodzieży. Trudno właściwie oszacować, jak bardzo te problemy nasiliły się 
z powodu COVID-19, ponieważ nie ma jednoznacznych danych sprzed COVID-19. 

Dotychczasowe badania są nieliczne, obejmują różne grupy czynników ryzyka i pro-

wadzone były przy użyciu różnych metodologii, co dodatkowo komplikuje problem 
porównywalności wyników. Szczególny brak badań dotyczy młodszych dzieci. Do tej 

pory nie udało się również przeprowadzić długoterminowych badań podłużnych, które 
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pozwoliłyby oszacować i ocenić, czy nasilenie zaburzeń depresyjnych i lękowych 

u dzieci i młodzieży będzie się utrzymywać w czasie po zakończeniu pandemii, czy też 

zmniejszy się, a nawet wzrośnie dalej. 
Jak wspomniano na początku tego artykułu, światową częstość występowania zabu-

rzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży przed wybuchem pandemii koronawirusa 

oszacowano na 13,4%. 

Badania przeprowadzone w Polsce wykazały wzrost zaburzeń depresyjnych i lęko-
wych do 26,6% [16]. Sytuacja wygląda alarmująco również w Niemczech. Dostępne 

dane od 2020 roku zebrane w całym kraju wskazują na ponad 20% wzrost wszystkich 

chorób psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat [17]. 
Badania przeprowadzone we Włoszech i Hiszpanii w 2020 roku również pokazują 

dowody na negatywny wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, choć 

brak jest danych liczbowych, dostępne są jedynie opisowe charakterystyki wyników 
badań [19-21]. Niektóre dane z Chin [24] wykazują nasilające się objawy depresji 

u dzieci i młodzieży, przy wzroście objawów lękowych o około 9,2% i 6,4%. Inne ba-

danie pokazuje nasilenie objawów zaburzeń depresyjnych o około 30% i wzrost zaburzeń 

lękowych o 24% [25]. Badania przeprowadzone w USA [29] wykazały, że 40,1% 
rodziców zgłosiło objawy cierpienia psychicznego u swoich dzieci (takie jak depresja 

i lęk), co daje wzrost o 26,7%. Wyniki te obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Charakterystyka badań 

Badanie Kraj Uczestnicy Wyniki (wskaźniki 

pogorszenia zdrowia 

psychicznego) 

Sposób pomiaru  Uwagi 

Instytut 

Profilaktyki 

Zintegrowa-

nej w, 2020 

Polska N = 2475 

(osoby 

w wieku 13-19 

lat) 

- strach, nerwowość, 

irytacja, brak energii, 

samotność, niepokój, 

smutek 

- ankieta internetowa - 

Ptaszek 

i inni, 2020 

Polska uczniowie  

N = 284, 

rodzice  

N = 979, 

nauczyciele  

N = 6 71 

- smutek, samotność, 

depresyjny nastrój 

- ankieta internetowa  - ogólny stan psychicz-

ny dziewcząt był 

gorszy niż chłopców 

- licealiści częściej 

niż inni chorowali na 

depresję 

Fundacja 

Szkoła 

z Klasą, 

2021 

Polska  N = 1535, 

nauczyciele 

szkół 

podstawowych 

i średnich 

- depresja, ryzyko 

samobójstwa 

- ankieta internetowa 

z pytaniami 

zamkniętymi 

i otwartymi. 

- starsi uczniowie 

częściej doświadczają 

depresji 

Mittagsma-

gazin, 2020 

Niemcy N = 209332 

dzieci 

i młodzieży 

w wieku  

6-18 lat 

- depresja, zaburzenia 

adaptacyjne zabu-

rzenia wypalenia, 

zaburzenia lękowe, 

zaburzenia odżywiania 

- ankieta internetowa - 

Ravens-

Sieber i inni, 

2020 

Niemcy N = 1586 

rodziców 

- objawy 

psychosomatyczne: 

drażliwość, problemy 

ze snem, ból głowy, 

uczucie przygnę-

bienia, ból brzucha 

- Kwestionariusz 

KIDSCREEN: Kwe-

stionariusz jakości życia 

dzieci i młodzieży, 

- Kwestionariusz moc-

nych stron i trudności 

- Skala do pomiaru 

- dzieci znajdujące się 

w niekorzystnej 

sytuacji społecznej 

czuły się szczególnie 

obciążone pandemią 

COVID-19 



 
Justyna Śniadach, Sylwia Szymkowiak, Przemysław Osip, Napoleon Waszkiewicz 

 

46 
 

zaburzeń emocjo-

nalnych związanych 

z lękiem u dzieci 

- Skala Depresji dla 

Dzieci 

- Kwestionariusz 

Zdrowia Pacjenta 

Orgiles 

i inni, 2020 

Włochy 

i 

Hiszpa-

nia 

 

N = 1143 

rodziców 

włoskich 

i hiszpanskich 

dzieci w wieku 

3-18 lat 

 

- trudności 

z koncentracją, nuda, 

drażliwość, niepokój, 

nerwowość, poczucie 

samotności, znużenie, 

zamartwianie się 

- ankieta internetowa - dzieci cierpiące na 

istniejące wcześniej 

choroby psychiczne 

wymagają większego 

wsparcia, aby radzić 

sobie z niepewnością 

i tolerować 

negatywne uczucia 

Tang i inni, 

2021 

Chiny N = 4391 

dzieci w wieku 

6-17 lat 

- uczucie lęku, 

depresja, stres 

- ankieta internetowa - objawy były 

bardziej nasilone 

i najczęściej zgłaszane 

u starszych dzieci 

(w gimnazjach), 

- nie zaobserwowano 

różnic między chłop-

cami i dziewczętami 

Liu i inni, 

2020 

Chiny N = 209, 

uczniowie 

szkół podsta-

wowych (116 

dziewcząt,  

93 chłopców) 

- objawy somatyczne, 

lęk, depresja 

- Skala samooceny 

zaburzeń somatycznych 

- objawy somatyczne 

częściej występowały 

wśród uczniów wyra-

żających większe 

zaniepokojenie 

zagrożeniem życia 

i zdrowia ze strony 

COVID-19 

- brak statystycznie 

istotnego wpływu 

wieku na nasilenie 

problemów ze zdro-

wiem psychicznym 

u dzieci i młodzieży 

Xie i inni, 

2020 

Chiny N = 2330 

uczniów klas 

2-6 w szkołach 

podstawowych 

- depresja, lęk - Inwentarz zaburzeń 

depresyjnych u dzieci, 

skrócona wersja  

- Inwentarz zaburzeń 

emocjonalnych związa-

nych z lękiem u dzieci 

- większe nasilenie 

objawów u starszych 

dzieci, 

- płeć nie determinuje 

objawów zaburzeń 

lękowych lub depresji 

Zhou i inni, 

2020 

Chiny N = 8079 

dzieci w wieku 

12-18 lat 

- depresja, lęk - PHQ-9,  

- GAD-7 

- większe nasilenie 

objawów u starszych 

dzieci 

Jiao i innil, 

2020 

Chiny N = 320 dzieci 

(168 

dziewcząt,  

142 chłopców) 

w wieku  

3-18 lat 

- dyskomfort 

i pobudzenie, 

koszmary senne, 

zmęczenie, słaby 

apetyt, zaburzenia 

snu, obawa o zdrowie 

bliskich, drażliwość, 

zaburzenia uwagi 

- kwestionariusz online  - niejednoznaczne 

wyniki dotyczące 

wpływu płci na 

nasilenie objawów, 

- większe nasilenie 

objawów u dzieci 

mieszkających na 

terenach o wyższym 

wskaźniku infekcji 
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Oosterhoff 

i inni, 2020 

USA N = 657, 

młodzież 

w wieku  

13-18 lat 

- lęk, depresja - zgłaszany przez 

pacjentów system 

informacji o pomiarach 

wyników (PROMIS): 

skale lęku i depresji 

- płeć żeńska 

zwiększa ryzyko 

wystąpienia objawów 

depresyjnych 

i lękowych 

Rosen i inni, 

2020 

USA 303 rodziców, 

z czego 45% 

miało dzieci 

w wieku 

poniżej 10 lat. 

Średni wiek 43 

lata 

rozpacz - skala obserwacji 

objawów stresu 

u dziecka 

- stres finansowy 

w rodzinie nasila 

objawy depresyjne 

i lękowe u dzieci 

i młodzieży 

Hawes 

i inni, 2021 

USA N = 451, wiek 

badanych  

12-21 lat 

- depresja, lęk - Inwentarz zaburzeń 

depresyjnych u dzieci, 

skrócona wersja  

- Inwentarz zaburzeń 

emocjonalnych związa-

nych z lękiem u dzieci 

- płeć żeńska 

zwiększa ryzyko 

wystąpienia objawów 

depresyjnych 

i lękowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [22].  

Warto wspomnieć, że większość zaburzeń zdrowia psychicznego zaczyna się w dzie-
ciństwie, co sprawia, że konieczne jest wczesne rozpoznanie i leczenie potrzeb w za-

kresie zdrowia psychicznego w tym wrażliwym okresie rozwoju dziecka. Nieleczone 

problemy ze zdrowiem psychicznym mogą prowadzić do wielu negatywnych skutków 

zdrowotnych i społecznych [11]. 
Pandemia COVID-19 może pogorszyć istniejące problemy ze zdrowiem psy-

chicznym i prowadzić do większej liczby przypadków zaburzeń zdrowia psychicznego 

wśród dzieci i młodzieży z powodu unikalnego połączenia kryzysu zdrowia publicznego, 
izolacji społecznej i recesji gospodarczej. Pogorszenie koniunktury gospodarczej wiąże 

się ze zwiększonymi problemami ze zdrowiem psychicznym u nastolatków, co może 

być związane ze sposobem, w jaki spowolnienie gospodarcze wpływa na bezrobocie 
dorosłych, zdrowie psychiczne dorosłych i wykorzystywanie dzieci [31]. 

Nauczyciele, zarządzający i decydenci muszą minimalizować zakłócenia, jakie zamk-

nięcie szkół powoduje dla rozwoju systemu edukacji. Poza edukacją szkoły oferują 

uczniom wiele innych krytycznie ważnych usług. Na przykład szkoły są głównym 
źródłem żywności dla wielu uczniów, a bezpieczeństwo żywnościowe jest poważną 

stratą podczas zamykania szkół. Jednak inne usługi są równie ważne dla zdrowia dzieci 

i należy się nimi zająć. Tymczasem studenci uczelni i uniwersytetów są zestresowani 
ewakuacją akademików i odwołaniem oczekiwanych wydarzeń, takich jak wymiana 

studencka i ceremonia wręczenia dyplomów. Niektórzy stracili pracę w niepełnym wy-

miarze godzin, gdy lokalne firmy zamknęły się. Studenci ostatniego roku są zaniepo-
kojeni rynkiem pracy, na który wkrótce wejdą. Uczniowie są bardziej zagrożeni niż 

nam się wydaje, zwłaszcza przy obecnym obciążeniu akademickim i finansowym. 

Szkoły od dawna stanowią de facto system zdrowia psychicznego dla wielu dzieci 

i młodzieży [32]. 
Dystans społeczny może skutkować izolacją społeczną w domu pełnym przemocy, 

a nadużycia mogą nasilać się w czasach niepewności ekonomicznej i stresu. Zwięk-

szone wskaźniki wykorzystywania i zaniedbywania dzieci odnotowano również w po-
przednich sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego, takich jak wybuch 
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epidemii eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016. Jednak niewiele wiadomo na 

temat długoterminowego wpływu epidemii chorób na dużą skalę na zdrowie psy-

chiczne dzieci i młodzieży. Chociaż istnieją pewne badania nad psychologicznymi 
skutkami zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) dla pacjentów i pracowni-

ków służby zdrowia, niewiele wiadomo na temat skutków dla zwykłych obywateli. 

Dowody są szczególnie skąpe wśród dzieci i młodzieży. To ważna luka badawcza. 

Szczególnie, że COVID-19 jest znacznie bardziej rozpowszechniony niż SARS i inne 
epidemie w skali globalnej. W miarę trwania pandemii ważne jest wspieranie dzieci 

i młodzieży borykających się z żałobą i problemami związanymi z bezrobociem ro-

dziców lub utratą dochodów gospodarstw domowych. Istnieje również potrzeba długo-
terminowego monitorowania zdrowia psychicznego młodych ludzi i zbadania, w jaki 

sposób przedłużające się zamykanie szkół, rygorystyczne środki dystansowania społecz-

nego i sama pandemia wpływają na dobrostan dzieci i młodzieży [13]. 
Szczególnie ważne wydaje się wspieranie młodych ludzi, którzy przeżyli najgorsze 

doświadczenia w okresie edukacji online i którzy są przede wszystkim osobami ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kluczowe wydaje się zorganizowanie naucza-

nia na odległość w taki sposób, aby nie powodowało to dodatkowych trudności i mini-
malizowało doświadczany stres [33]. 

Podczas zamykania i blokowania funkcjonowania szkół priorytetem w działaniach 

edukacyjnych i wspierających powinno być zapewnienie zaspokojenia podstawowych 
potrzeb psychologicznych (przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa) oraz budowanie 

i utrzymywanie relacji wspierających w środowisku edukacyjnym i domowym [34]. 

Równie ważne jest stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia w placówkach 

oświatowych i instytucjach zewnętrznych. Mogą to być poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, środowiskowe poradnie psychologiczne i psychoterapeutyczne, ośrodki 

pomocy rodzinie i inne [10]. 

5. Ograniczenia i przyszłe kierunki 

Należy zwrócić uwagę na kilka ważnych ograniczeń w tej publikacji. W momencie 
pisania tego tekstu informacje dotyczące zwiększonej częstości występowania depresji 

i zaburzeń lękowych podczas pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży były nadal 

bardzo ograniczone. Dostępne dane dotyczą kilku krajów, choć wiadomo, że pandemia 
koronawirusa dotknęła praktycznie cały świat. 

Innym potencjalnym ograniczeniem jest to, że większość badań uwzględnionych 

w tym przeglądzie była oparta na danych zebranych we wczesnej fazie epidemii. Po-

nieważ COVID-19 szybko ewoluuje, te wczesne szacunki mogą ulec zmianie w miarę 
gromadzenia większej ilości informacji. Dodatkowe badania wykorzystujące opisy 

przypadków z innych krajów byłyby niezwykle przydatne, ponieważ różne cechy demo-

graficzne i kulturowe populacji mogą odgrywać ważną rolę w określaniu trajektorii 
epidemii i wyników klinicznych na poziomie populacji. 

Piąta fala koronawirusa w dużej mierze dotyka dzieci i młodzież. Dlatego można 

się spodziewać coraz większej liczby publikacji na ten temat. Zdecydowanie zaleca się 
przeprowadzenie w najbliższej przyszłości kolejnego przeglądu systematycznego, 

z uwzględnieniem najnowszych danych. 

Poprzednie publikacje dotyczyły głównie wpływu ograniczeń, dystansu społecznego 

lub zamykania szkół na zdrowie psychiczne dzieci. Prawdopodobnie wkrótce zostaną 
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opublikowane pierwsze artykuły na temat wpływu choroby COVID-19 na zdrowie 

fizyczne i związane z nim samopoczucie psychiczne (w tym zaburzenia depresyjne 

i lękowe) wśród dzieci i młodzieży. 
Kolejną zmienną, którą można rozważyć w przyszłości, są coraz powszechniejsze 

szczepienia dzieci i młodzieży. Obecnie brak jest aktualnych danych na temat wpływu 

szczepionki na zdrowie psychiczne dzieci. 

Warto również wspomnieć o toczącym się konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Sytuacja 
ta zaburzyła poczucie bezpieczeństwa większości mieszkańców Europy i całego świata. 

Związany z tym dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych 

pogorszył się. Wojna odbiła się również bardzo mocno na sytuacji gospodarczej 
i ekonomicznej całego świata. Równolegle trwa kolejna fala epidemii COVID-19, która 

nabiera na sile. Współwystępowanie dwóch tak stresujących, przewlekłych sytuacji 

z pewnością wpływa bardzo negatywnie na zdrowie psychiczne. Brak jest jednak aktu-
alnych, najnowszych danych z tego zakresu [35]. 

6. Uwagi końcowe 

Wyniki tego przeglądu pokazują, że istnieją wyraźne luki w literaturze dotyczące 

wpływu pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży na całym 

świecie. Wskazane byłoby przeprowadzenie dalszych badań w wielu krajach, przy zasto-
sowaniu silnej metodologii ze szczegółowym raportowaniem i dającej jasną ocenę do-

brostanu psychicznego dzieci i młodzieży zarówno przed, jak i po pandemii COVID-19, 

z wykorzystaniem badań kohortowych [36]. Zalecane są badania podłużne w większej 
liczbie krajów. Przydatne byłoby również przeprowadzenie dalszych systematycznych 

przeglądów, aby móc ocenić z biegiem czasu, w jaki sposób pandemia koronawirusa 

wpłynęła na samopoczucie psychiczne dzieci i młodzieży, od początku do końca. Wska-

zane jest również monitorowanie tych czynników przez długie lata po zakończeniu 
pandemii. 
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Wzrost zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży podczas pandemii 

COVID-19 w Polsce i na świecie – przegląd najnowszych opracowań 

Streszczenie 
Zaburzenia depresyjne i lękowe są obecnie poważnym i coraz częściej diagnozowanym rozpoznaniem. 
Problem dotyczy nie tylko dorosłych, ale coraz częściej także dzieci i młodzieży. Wybuch pandemii 
COVID-19 jeszcze bardziej pogłębił to zjawisko. Wciąż stosunkowo niewiele jest publikacji, które poka-
zują, że kwarantanna i izolacja społeczna mają negatywny wpływ na dobrostan psychiczny dzieci i mło-
dzieży. Przede wszystkim dotyczy to dzieci i młodzieży z już wcześniej istniejącymi predyspozycjami oraz 
osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Kluczowym czynnikiem w tej sytuacji wydaje się stawianie na 

pierwszym miejscu potrzeb młodych ludzi, aby mogli bezpiecznie wrócić do szkół. Ważne jest również 
zapewnienie im skutecznych strategii leczenia i metod radzenia sobie z tą stresującą i potencjalnie trauma-
tyczną sytuacją. Większość badań nad zdrowiem psychicznym podczas pandemii COVID-19 została prze-
prowadzona w Azji i Europie, gdzie choroba rozprzestrzeniła się w pierwszej kolejności. W opracowaniu 
przedstawiono przegląd wyników najnowszych badań polskich i międzynarodowych dotyczących nasilania 
się zaburzeń depresyjnych i lękowych wśród dzieci i młodzieży podczas pandemii COVID-19 na świecie. 
Na końcu umieszczono zaleceni dotyczące wsparcia zdrowia psychicznego młodych ludzi i dzieci.  
Słowa kluczowe: zaburzenia depresyjno-lękowe, dzieci, młodzież, COVID-19 
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Increased depression and anxiety disorders during the COVID-19 pandemic 

in children and adolescents: latest studies review 

Abstract 
Depression and anxiety disorders are a serious and increasingly commonly diagnosed problem at present. 
The problem applies not only to adults but also, increasingly often, to children and adolescents as well. The 
outbreak of the COVID-19 pandemic has further compounded the issue. There are still relatively few 
publications that show that quarantine and social isolation have a negative effect on the psychological well-
being of children and adolescents. Above all, the situation applies to children and adolescents with pre-
existing predispositions and to individuals suffering from mental disorders. The key factor in this situation 
seems to be putting the needs of young people first so that they can safely return to school. It is also 
important to provide them with effective treatment strategies and methods with which to deal with this 

stressful and potentially traumatic situation. Most of the mental health research during the COVID-19 
pandemic has been conducted in Asia and Europe, where the disease first spread. This article presents an 
overview of the results of the latest Polish and international studies on the increase in depression and 
anxiety disorders among children and adolescents during the COVID-19 pandemic worldwide. It concludes 
with recommendations regarding mental health support for young people, and further directions for treatment 
are suggested.  
Keywords: depression and anxiety disorders, children, adolescents, COVID-19 
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Michał Makowski1 

Poziom satysfakcji osobistej w reżimie zdalnego 

nauczania w pandemii COVID-19 na przykładzie 

uczniów polskich szkół ponadpodstawowych 

1. Wprowadzenie  

Z całą pewnością nadszedł czas, kiedy organizacje w sposób bardziej przemyślany 
wdrażają zasady motywacji zatrudnionych pracowników. Oczywiście istnieje także 

przekonanie, że pracowników nieangażujących się w wykonywanie powierzonych im 

obowiązków można zastąpić innymi. Z czasem okazuje się jednak, iż owych „innych” 
coraz trudniej znaleźć i ukształtować dla potrzeb konkretnej organizacji. Znacznie 

bardziej efektywnym i skutecznym działaniem zarządzających winno być zatem stwo-

rzenie odpowiedniego klimatu, pobudzającego zaangażowanie i kreatywność wśród 

zatrudnionych. Może to stanowić o obopólnej satysfakcji z realizowanych celów, 
w ustalaniu których świadomie strony partycypują. Wzmacnia się w ten sposób zaufanie 

i lojalność wynikające z satysfakcjonujących warunków realizacji powierzanych pra-

cownikom zadań. 
Realizacja celów jest możliwa zarówno poprzez znalezienie najwłaściwszych do 

tego ludzi, jak i poprzez najwłaściwszy dobór narzędzi niezbędnych do takiego działania. 

Nie powinno się jednak traktować tych rozwiązań w sposób alternatywny, lecz komple-

mentarny, bowiem najdoskonalszy jeden z nich nie substytuuje drugiego. W analogiczny 
wręcz sposób, należy traktować zagadnienie ludzkiego zaangażowania i systemu moty-

wacyjnego – im lepiej rozpozna się potrzeby człowieka, a więc czynniki wpływające 

indywidualnie na jego satysfakcję, tym skutecznie można zastosować trwały i zopty-
malizowany mechanizm motywacji w długim, coraz częściej turbulentnym okresie. 

W ostatnich kilkunastu miesiącach, począwszy od listopada 2019 roku za sprawą 

pandemii COVID-19 pojawiło się wiele różnorodnych publikacji. Można wręcz zauwa-
żyć, że większość z nich przedstawia raczej konsekwencje niż przyczyny i mechanizm 

zagrożenia zdrowotnego. Niemniej jednak ludzkość znalazła się w tak nieoczekiwanych 

i nieoczywistych warunkach, że niedomagania i deficyty rozwiązań wielu obszarów 

życia społecznego ujawnione zostały wręcz natychmiast. Wywołało to konieczność 
podejmowania decyzji i radzenia sobie z wieloma kryzysowymi wyzwaniami z różną 

skutecznością oraz efektywnością. 

Niniejsze opracowanie przedstawia kluczowe zagadnienia z zakresu procesu moty-
wowania pracowników. W dalszej części artykułu nawiązano natomiast do niezwykle 

istotnego problemu, jakim jest przygotowanie edukacyjne tzw. pokolenia Z, ukształto-

wanego w reżimie wielomiesięcznej zdalnej nauki, do aktywności na rynku pracy. Głów-
nym celem artykułu jest zaprezentowanie metody testowania satysfakcji GallupQ12 

wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. W efekcie implementacji metody i praktycz-

nego zrealizowania własnego badania wskazano czynniki determinujące satysfakcję 
 

1 m.makowski@psw.kwidzyn.edu.pl, Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych, Powiślańska Szkoła Wyższa, 
https://psw.kwidzyn.edu.pl. 
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uczniów z nauki zdalnej oraz kluczowe obszary, mogące wpływać na poprawę motywacji 

do wysiłku poznawczego w czasie realizacji obowiązku uczenia się w trybie coraz 

popularniejszej nauki na odległość. 
W opracowaniu wykorzystano literaturę z zakresu omawianej problematyki moty-

wacji, a ponadto opisującą metodę badawczą w postaci testu Gallup Q12. Ponadto przy-

toczono istotne fragmenty raportu Najwyższej Izby Kontroli, opisujące realizację przez 

szkoły procesu dydaktycznego w Polsce w okresie epidemii. 

2. Satysfakcja jako rezultat procesu motywacyjnego 

Motywowanie to pojęcie szeroko opisywane w literaturze, w najogólniejszym aspekcie 

zwykle definiowane przez pryzmat celowego dążenia człowieka do osiągnięcia ko-

rzyści z wyznaczonego celu. W szerszym zaś kontekście biznesowym odnosi się ono 
do wypełniania powierzanych pracownikowi zadań związanych z zajmowanym przez 

niego stanowiskiem w organizacji dla obopólnych korzyści – rozwoju osobistego i zawo-

dowego, a także realizacji wyzwań ekonomiczno-organizacyjnych. Fundamentem spraw-
nie funkcjonującego procesu motywacyjnego powinny być: odpowiedni kierunek 

działań, wysiłek oraz wytrwałość [1, s. 162]. Etymologia tego określenia (łac. movare) 

wprost wskazuje na ruch i poruszanie się. Zatem odnosi się do energii oraz pobudzania 

do ukierunkowanego działania sprawiającego, że przez dłuższy czas jednostka zdolna 
jest działać, zaspokajać swoje potrzeby, a równocześnie realizować zadania organiza-

cyjne. Kluczowe staje się właściwe dobranie bodźców motywacyjnych, którymi oddzia-

ływać można na pracownika. Stwierdzić można, że im większe zaangażowanie włoży 
się w dobór środków i metod realizacji motywowania człowieka, tym skuteczniej oraz 

efektywniej uzyska się rezultat w postaci jego zadowolenia i chęci do większego 

zaangażowania. 

Motywowanie z całą pewnością związane jest z wpływaniem na ludzkie zacho-
wania, co może być czasami odbierane jako manipulacja. Zasadnicza różnica jednak 

polega na tym, że jednostka zmanipulowana wykonuje intencjonalnie powierzone jej 

zadania, realizuje wskazane cele, które z całą pewnością nie są zgodne, a często wręcz 
sprzeczne z jej dobrem (interesem). To zatem uznać należy za działanie jednokierun-

kowe, przynoszące wymierne korzyści jedynie stronie stosującej perswazję, dążącej do 

zaspokojenia partykularnych interesów.  
Motywowanie stanowi jedną z funkcji zarządzania. W literaturze [2, s. 333] często 

przypisuje się mu najważniejszą rolę w procesie zarządzania. Łączy ono w sobie umie-

jętności porozumiewania się, dawania dobrego przykładu, stawiania realnych i ambit-

nych wyzwań, zachęcania, uzyskiwania reakcji zwrotnych, angażowania pracowników, 
instruowania oraz sprawiedliwego nagradzania. Zatem stworzenie odpowiednich wa-

runków pracy2, umożliwiających najlepsze zrealizowanie zadań i zaspokojenie potrzeb 

pracownika, wpływa pozytywnie na rozwój – pracownika i organizacji. 
Liczne teorie motywacji opisywane w literaturze ukazują mechanizm przyczynowo- 

-skutkowy, sprowadzający się do banalnej wręcz zasady „co uzyskam, jeśli?”. W ten 

sposób funkcjonują: 

 
2 Nie zawsze zatrudnienie najdoskonalszych pracowników stanowi gwarancje sukcesu, zwłaszcza przy stoso-
waniu błędnego systemu motywacyjnego dla tak szczególnej grupy zawodowej, często o wyrafinowanych 
potrzebach. 
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• teoria równowagi zaliczana do grupy teorii motywacji skoncentrowanych na zacho-
waniu, w myśl której ludzie dążą do tego, aby w pracy byli traktowani sprawie-

dliwie, oceniają własny wkład i wysiłek włożony w wykonanie określonej pracy 

pod kątem uzyskanych w zamian efektów. Teoria ta zakłada, że w organizacji 
można całkowicie sterować człowiekiem za pomocą nagród. Człowiek dąży do 

maksymalizacji swoich możliwości w celu osiągnięcia korzyści, a praca w orga-

nizacji stwarza mu możliwości zrealizowania swoich potrzeb [3, s. 130]; 

• teorie skoncentrowane na potrzebach jednostki, do których zaliczyć można teorię 

potrzeb A. Maslowa oraz teorię dwuczynnikową F. Herzberga [3, s. 122-129] – 
pierwsza opisuje dynamiczne i zhierarchizowane potrzeby pod kątem ich indywi-

dualnie wymaganego poziomu zaspokojenia, zaś druga teoria określa dwa rodzaje 

czynników: higieniczne (środowisko pracy), które leżą u podstaw niezadowolenia 
z pracy tzn. niezaspokojone wywołują niezadowolenie, jednak zaspokojone nie 

stają się automatycznie powodem wyzwalającym pozytywną motywację oraz 

czynniki motywacyjne – których już minimalny stopień zaspokojenia przyczynia-
jące się do indywidualnego angażowania jednostki; 

• teoria potrzeby osiągnięć D. McClellanda [3, s. 122-129], która opiera się na 

triadzie: osiągnięć, władzy i afiliacji; przyjmuje się, że osoby o wysokiej potrzebie 

osiągnięć znajdują satysfakcję (zaangażowanie) w samym dobrym wykonaniu zada-

nia, nie oczekują one konkretnej nagrody i często przy doborze zadań wybierają 
takie, które są ciekawe i wymagają kreatywności. 

Wspólnym mianownikiem wyłaniającym się z przytoczonych teorii jest z całą 

pewnością dążenie do zaspokojenia potrzeb w sposób satysfakcjonujący jednostkę. 
Odczucie szczęścia i przyjemności, a szerzej ujmując satysfakcji ze świadomie realizo-

wanego zadania, powinno stanowić naturalny stan człowieka. Jak zauważa A. Banach: 

szczęście jest powinnością i wiedzą. Jest szczególnym zdarzeniem lub procesem roz-
ciągniętym w czasie [4, s. 27]. Cenną uwagą dla procesu samodoskonalenia i moty-

wacji wskazuje również A. de Saint-Exupery, twierdząc: warunkiem szczęścia nigdy 

nie jest jego szukanie – szukając go, siądziesz i nie będziesz wiedział, dokąd biec. 

Dopiero kiedy coś stworzyłeś, szczęście ci jest dane jako nagroda. Warunki szczęścia 
to walka, przymus i wytrwałość [5, s. 429]. Próbę zdefiniowania szczęścia podjął 

W. Tatarkiewicz [6, s. 16-24], który przedstawił je w czterech ujęciach: szczęście ma 

ten, komu sprzyja pomyślny los, kto zaznał najintensywniejszych radości, kto posiada 
dodatni bilans życia i ten, kto jest z życia zadowolony. 

Opracowując zatem w praktyce system motywacyjny, należy mieć na uwadze jego 

racjonalność ekonomiczną i organizacyjną skuteczność działania. Ponadto kierować się 

należy indywidualną percepcją ludzkiej satysfakcji, przesądzającej o zaangażowaniu 
w realizację zadań, kreatywności w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla określonych 

celów i lojalności względem całości organizacji. 

3. Zastosowanie metody Gallup12 

W latach 80. XX wieku zainteresowano się kwestią ludzkich talentów, w szczegól-
ności zaś ich rozpoznaniem wśród kandydatów ubiegających się o różne stanowiska 

pracy. Zajął się tym najstarszy na całym świecie instytut – The Gallup Organization, 

który został założony w 1935 roku przez amerykańskiego socjologa Georga Gallupa. 
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Znany z badań opinii publicznej Instytut Gallupa przeprowadził miliony badań, aby 

dowiedzieć się, co powoduje, że ludzie odnoszą sukcesy w życiu. Próbowano określić 

zależności pomiędzy zaangażowaniem pracowników organizacji a generowanymi 
zyskami. Aby organizacja była efektywna, ważne jest zaangażowanie pracowników. 

Zauważono, że dzięki osobom z dużym zaangażowaniem można osiągać lepsze rezul-

taty. Pracownicy o wysokim zaangażowaniu chętniej pogłębiają swoją wiedzę związaną 

z wykonywaną pracą, częściej podejmują się zadań wychodzących poza ich obowiązki, 
rzadziej zmieniają miejsce pracy. Wykazują się tak pożądanymi cechami, jak: większa 

wydajność, produktywność oraz kreatywność. 

W latach 80. XX wieku wyniki badań ukazywały się w licznych publikacjach nauko-
wych oraz biznesowych, a na ich podstawie M. Buckingham oraz C. Coffman opubli-

kowali pracę [7, 8], którą można traktować, jako początek tzw. Testu Gallupa. Autorzy 

publikacji wskazali w niej 12 najważniejszych pytań dla skuteczności działania 
zawodowego, stwierdzając przy tym, że jeśli ktoś potrafi stworzyć takie warunki, iż 

pracownicy odpowiedzą pozytywnie na wszystkie pytania, to znaczy, że potrafi stwo-

rzyć idealne warunki do pracy [8, s. 32]. 

W tym okresie stworzono również test oparty na psychologii pozytywnej (dziedzina 
psychologii zajmująca się dobrym samopoczuciem i ludzkim szczęściem), który mierzył 

nasilenie 34 cech wskazujących na wzorce zachowań, występujących u każdego czło-

wieka w różnym stopniu. Twórcą tego testu jest D. Clliffton, uznawany za prekursora 
tzw. psychologii mocnych stron. W literaturze funkcjonuje głównie pod ogólną nazwą 

Test Gallupa, zaś alternatywnie spotyka się również określenia Clifton Strengths, 

Strengths Finder.  

W podstawowej wersji, czyli tzw. TOP5 Talentów opracowany zestaw pytań 
pokazuje, jakie działania są dla jednostki najbardziej naturalne, przez co również naj-

łatwiejsze do wykonania, a także, w jakich obszarach powinno się szukać w sobie 

potencjału. Obszar potencjału to obszar, w którym dana osoba najłatwiej będzie mogła 
osiągnąć sukces. Talent to bowiem naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia i za-

chowania, który może stać się mocną stroną, w momencie, kiedy poświęcony zostanie 

czas i wiedza na jego doskonalenie [9]. Bazuje się zatem na założeniach psychologii 
pozytywnej, w myśl której to, co jest dobre, należy rozwijać. Ważną kwestią jest, aby 

prawidłowo rozpoznać mocne strony pracownika i umiejętnie nimi zarządzać. Często 

zdarza się jednak, że potencjał danej osoby nie zostaje wykorzystany, chociażby ze 

względu na niedostosowanie zakresu obowiązków do umiejętności i predyspozycji 
danego pracownika. Każda osoba w zespole pracowniczym pracuje na siłę i jakość 

pracy danego zespołu, zatem tak ważne jest, aby umiejętnie delegować obowiązki na 

podstawie mocnych i słabych strony podwładnych [10]. 
W wersji rozszerzonej, aby móc określić bardziej szczegółowo, które talenty  

i w jakim stopniu odnoszą się do poszczególnych pracowników, a w konsekwencji, 

jaki mogą one mieć wpływ na zaangażowanie w pracę, należy przystąpić do testu, 
obejmującego aż 177 pytań. Jednym z istotnych założeń tej wersji jest szybkość udzie-

lania odpowiedzi przez respondentów ograniczona do zaledwie 20 sekund, co powinno 

nie tylko wpływać na komfort zrealizowania całego pomiaru, ale przede wszystkim 

stanowić istotny bodziec do udzielania intuicyjnych (spontanicznych) odpowiedzi, 
a więc jak najbardziej zgodnych z prawdą. 
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Kompleksowe podejście zakładać powinno powiązanie wersji podstawowej i roz-

szerzonej z głównym, pierwotnie opracowanym zestawem 12 pytań, tzw. testem Gallupa 

Q12. Dzięki temu uzyskać można spójny obraz talentów ludzkich wraz z poziomem 
zaangażowania w realizacje celów własnych i organizacji. Dzięki temu łatwiej określić 

jakość i atrakcyjność miejsca pracy, a przyjęta kompleksowa metoda pomiaru dobrych 

miejsc pracy, przyciągających najlepszych pod względem talentu pracowników, staje 

się kluczową dla identyfikacji ich zaangażowania [11, s. 21] i wielowymiarowego 
sukcesu. 

Konstrukcja testu Gallupa Q12, a właściwie samego instrumentu wykorzystywanego 

w pomiarze, obejmuje jedno ogólne pytanie wprowadzające (Q0) oraz 12 pytań szcze-
gółowych (Q1÷Q12): 

• Q0: Jak bardzo jesteś zadowolony/a z miejsca pracy lub Jak atrakcyjne jest to 

miejsce pracy? 

• Q1: Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy? – odpowiedź na pytanie poka-

zuje, czy pracownicy wiedzą, czego się od nich wymaga i jakie są ich obowiązki. 

• Q2: Czy mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia? – obrazuje, czy pracownicy 
mają dostęp do materiałów i sprzętu, które umożliwią prawidłowe wykonywanie 

powierzonych zadań. 

• Q3: Czy codziennie robię to, co potrafię najlepiej? – odpowiedź stanowi możli-

wość ukazania, czy pracownicy wykonują taką pracę, w której maksymalnie 

wykorzystują swoje możliwości.  

• Q4: Czy w pracy liczy się moje zdanie? – pokazuje, czy pracownik czuje się 
doceniony, ukazuje jego kreatywność. 

• Q5: Czy szefowi lub komuś innemu na mnie zależy? – ważne, żeby pracownicy 

czuli, że przełożonym na nich zależy, nie tylko jako na pracownikach, ale na 

ludziach. 

• Q6: Czy w ciągu ostatnich 7 dni byłem choć raz doceniony? – pokazanie, czy 
pracownicy są doceniani za wyniki w pracy. System wynagrodzeń powinien być 

dostosowany do indywidualnych preferencji pracowników.  

• Q7: Czy ktokolwiek zachęca mnie, abym się rozwijał? – odpowiedź na to pytanie 

pokazuje, czy pracownicy są wspierani w rozwoju w kierunku najbardziej 
zbliżonym z ich zainteresowaniami. 

• Q8: Czy mam poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna? – pytanie to 

ukazuje, czy pracownicy mają poczucie, że ich praca jest ważna. Rolą przeło-

żonych jest utwierdzanie w przekonaniu pracownikom, że ich praca jest znacząca 

dla całej organizacji. 

• Q9: Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela? – gdy pracownicy 
nawiązują przyjazne relacje w pracy, znaczy, że panuje tam dobra atmosfera 

i wzajemne zaufanie.  

• Q10: Czy moim współpracownikom zależy, żeby pracować jak najlepiej? – odpo-

wiedź na pytanie pozwala określić, czy pracownicy dbają o jakość wykonywanej 
pracy. 

• Q11: Czy mam w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? – pracownikom 

powinno się zapewnić możliwości rozwoju, ma to wpływ na funkcjonowanie orga-

nizacji, a pracownikowi pozwala na większą satysfakcję z pracy. 
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• Q12: Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o moich postępach? – 
ważne, by regularnie menedżerowie poświęcali czas pracownikom na przeanali-

zowanie ich postępów i osiągnięć. Pomaga to na bieżąco omówić problemy 

i podejmować najlepsze decyzje [12, s. 107-115]. 
W praktyce przyjmuje się dwie możliwości skalowania odpowiedzi dla wskazanych 

pytań. Przede wszystkim zastosowanie znajduje skalowanie nominalne alternatywne, 

czyli użycie jedynie określeń: „TAK” lub „NIE”. W bardziej zaawansowanym nato-

miast podejściu wykorzystuje się skalę porządkową, by dzięki temu uzyskać również 
odpowiedzi wskazujące stopień natężenia odczuwanego zjawiska3. Ponadto warto 

zwrócić uwagę, że pomiar może być realizowany zarówno metodą sondażu pośred-

niego (przykładowo techniką ankiety internetowej, audytoryjnej), jak i metodą sondażu 
bezpośredniego (techniką wywiadu standaryzowanego). 

Naukowcy podczas pierwotnego projektowania narzędzia wzięli pod uwagę dwie 

istotne kwestie: postawy pracownicze, czyli ich zaangażowanie w pracę oraz efekty 
tego zaangażowania. Wyodrębnione pytanie (Q0), będące pomocniczym elementem, 

służy wstępnemu określeniu stopnia zadowolenie z organizacji, w której jednostka pra-

cuje. Jest ono traktowane jako bazowy miernik satysfakcji. Kolejne pytania służą nato-

miast do szczegółowego diagnozowania obszarów (przyczyn) skuteczności motywa-
cyjnej, wpływającej na odczuwaną satysfakcją z wykonywanej pracy. Szczegółowy 

podział obszarów analizy ukazano na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Hierarchia zaangażowania wg metody Gallup Q12  

[opracowanie na podstawie: Gallup Q12TM Engagement Hierarchy] 

 
3 Zwykle wykorzystuje się w tym celu skalę dwubiegunową porządkową stopniowaną z zakresem od 1 do 5 lub 
skalę Likerta, co w obu przypadkach znacznie rozszerza zakres wnioskowania o odpowiednie miary statystyczne. 
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Analizując uzyskane wyniki przez pryzmat klasycznej hierarchii potrzeb A. Maslowa, 

należy skupić się na czterech sekwencjach poruszanych kwestii. W pierwszej kolej-

ności interpretacji wymaga obszar pytań od Q1 do Q6 bowiem nawiązują one wyraźnie 
do tzw. potrzeb podstawowych. Deficyt stwierdzony na tym poziomie znacząco 

ograniczać będzie człowieka i organizację w dążeniu do realizacji dalszych potrzeb 

i celów wyższego rzędu. Realizowane w praktyce badania prowadzone w Instytucie 

Gallupa wyraźnie wskazały, że obszar ten stanowi kluczowe znaczenie dla satysfakcji, 
a w konsekwencji wydajności i utrzymania pracownika. Stwierdzono ponadto, że 

pytania Q1 do Q5 korelują dodatkowo z niskim poziomem rotacji kadr, tj. w firmach, 

w których pracownicy odpowiadają „TAK” na pięć początkowych pytań, rzadko 
odchodzą z pracy z własnej woli. To potwierdziła popularną tezę, że jeżeli pracownicy 

odchodzą z pracy, to odchodzą nie tyle od swoich firm, ile od swoich szefów [13, s. 60]. 

Przydatność testu Q12 wynika nie tylko z możliwości epizodycznego sprawdzenia 
sytuacji poszczególnych jednostek czy nawet grup pracowników, lecz także cyklicz-

nego stosowania tej metody. Im więcej pozytywnych odpowiedzi („TAK” albo wg 

przyjętej skali szczegółowo zinterpretowany jako wynik dodatni), tym większe jest 

prawdopodobieństwo wspólnych sukcesów – organizacji wraz z zespołem pracow-
ników. Sytuacja taka powinna się utrzymywać przynajmniej tak długo, jak długo 

okresowo prowadzone badania w tym zakresie nie wskażą dezaktualizacji uzyskanych 

uprzednio wyników. Postuluje się holistyczne stosowanie tej metody, by szybciej 
i łatwiej diagnozować pojawiające się symptomy zarówno trudności, jak i wyraźnych 

okazji, które w obu przypadkach determinują realizację wyznaczonych celów działal-

ności organizacji. 

4. Wpływ pandemii COVID-19 na realizację procesów dydaktycznych 

w szkolnictwie 

Rok 2019 upływał na świecie w sposób dość przewidywalny, bez radykalnych 

krytycznych sytuacji, wręcz podobnie do poprzednich lat. Z perspektywy jednak kolej-
nych miesięcy stwierdzić można, że wielowymiarowy kryzys o światowym zasięgu 

zbliżał się nieubłagania. Oficjalnie, w listopadzie 2019 roku ujawniono prawdopodobny 

pierwszy przypadek ciężkiego zapalenia płuc o nieznanym wówczas pochodzeniu [14]. 

Wkrótce ogłoszono w Chinach stan zagrożenia epidemicznego związanego z nowym 
wariantem wirusa, określonym jako koronawirus SARS-CoV-2. Do końca grudnia 

2019 roku oficjalnie stwierdzono 7 ciężkich przypadków chorobowych u osób zwią-

zanych z chińskim Wuhan Huanan Seafood Wholesale Market. Dalszy rozwój lokalnie 
stwierdzonej epidemii w bardzo krótkim czasie obejmował coraz większe obszary 

świata, głównie za sprawą ludzkiej mobilności, a wraz z nią wirusa. W styczniu 2020 

roku zakażenia odnotowano początkowo w Tajlandii, a następnie w USA oraz Francji. 
W efekcie lawinowo pojawiających się ognisk zarażeń World Health Organization 

w lutym 2020 roku określa oficjalnie nową jednostkę chorobową wywołaną przez nowo 

poznanego koronawirusa, COVID-19 (ang. coronavirus disease 2019). Dynamiczny 

wzrost zakażeń obejmujących niemalże cały świat powoduje, że w pierwszej połowie 
marca 2020 roku ogłoszona została przez WHO sytuacja pandemii. 

W Polsce pierwszy pacjent ze stwierdzony zakażeniem został ujawniony w pierw-

szych dnia marca 2020 roku. Już po kilku dniach rząd w Polsce wprowadził pierwsze 
ograniczające regulacje prawne, m.in. odwołanie imprez masowych zaplanowanych 
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w przestrzeni otwartej powyżej 1000 uczestników i powyżej 500 osób dla wydarzeń 

odbywających się w przestrzeni zamkniętej. W celach zapobiegawczych, w kolejnych 

dniach marca 2020 roku ustalono i wdrożono następne liczne ograniczenia, m.in. 
zamknięcie wszystkich szkół od 12 do 25 marca, co zostało wielokrotnie przedłużane – 

początkowo do 10 kwietnia, następnie do 26 kwietnia, aż ostatecznie uczniowie z roku 

szkolnego 2019-2020 zakończyli naukę szkolną (wyjątek stanowiły zajęcia o charakterze 

praktycznego przygotowania zawodowego) w trybie nauki zdalnej. Kolejny rok 
szkolny zapowiadał się bardziej optymistycznie po doświadczeniach pierwszego kry-

zysowego zarządzania w oświacie. A także za sprawą bardziej szczegółowej wiedzy 

o zakażeniach COVID-19. Mimo to przybierająca na sile kolejna fala zachorowań 
doprowadzała do ponownego przejścia szkół w stan nauczania zdalnego od 26 paź-

dziernika, aż do poszczególnych okresów tygodniowych w maju 2021 roku, w zależ-

ności od poziomu kształcenia. 
W momencie pojawienia się w Polsce epidemii COVID-19 działało 23,6 tys. szkół, 

w tym 14,4 tys. szkół podstawowych, 9,2 tys. szkół ponadpodstawowych, w których 

uczyło się łącznie 4,8 mln dzieci i młodzieży [15]. Praktycznie bez jakiegokolwiek 

przygotowania, z dnia na dzień, bez scenariusza kryzysowego, zarządzono przejście 
w tryb tzw. nauczania zdalnego. W istocie oznaczało to wykorzystanie jakiegokolwiek 

narzędzia elektronicznej komunikacji między nauczycielem a uczniami podczas 

realizowanych zajęć lekcyjnych. Analogiczna sytuacja dotyczyła również zajęć na 
wyższych uczelniach – wykładowcy akademiccy oraz studenci zostali zobowiązani do 

wykorzystania komunikacji za pośrednictwem internetu podczas realizowanych form 

kształcenia. O ile z perspektywy początku ówcześnie wprowadzonych zmian w zakresie 

nauczania wydawało się to epizodycznym zaledwie stanem przejściowym, to już po 
kilkunastu dniach budowane prowizorycznie systemy komunikacyjne okazywały się 

zawodne. 

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika m.in., że w początkowym okresie 
epidemii nauka w większości skontrolowanych szkół odbywała się na podstawie mate-

riałów przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Następnie do 

prowadzenia lekcji on-line nauczyciele zaczęli stopniowo wykorzystywać różnego 
rodzaju platformy, aplikacje i serwisy internetowe – Microsoft Teams, Skype, Zoom, 

Messenger, Facebook. Jednakże moment, w którym lekcje zaczęły się odbywać on line 

był niejednolity, w różnych placówkach, a nawet na poszczególnych etapach edu-

kacyjnych. Dużo lepiej w tym zakresie radziły sobie szkoły ponadpodstawowe [15]. 
W trakcie realizowania nauczania zdalnego, nazywanego również nauczaniem na 

odległość oprócz konieczności podjęcia decyzji o wykorzystaniu platformy edukacyjnej, 

istotnym problemem okazało się wyposażenie pedagogów, a przede wszystkim gospo-
darstw domowych, w odpowiedniej ilości i jakości sprzętu do realizacji zajęć. Należy 

zauważyć, że niezwykle poważnym problemem był wprowadzony wówczas w Polsce 

lockdown, czyli czasowe zamknięcie większości przedsiębiorstw i skierowanie także 
innych pracowników do tzw. trybu pracy z domu. W efekcie w domach w tym samym 

czasie odbywały się zdalne lekcje dzieci i młodzieży oraz liczne prace biurowo-

administracyjne rodziców. Tak zbudowany system okazał się wyzwaniem, z którym 

radzić sobie trzeba było we własnym zakresie – brakowało w domach podstawowego 
sprzętu, pojawiały się problemy z dostępem do internetu lub szybkością (przepusto-

wością) przesyłania danych łączem internetowym, a także zwyczajnie z fizycznym 
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wygospodarowaniem miejsca dla wszystkich, którzy w danej chwili równolegle reali-

zowali swoje obowiązki. 

Jedną z najwcześniej odnotowanych konsekwencji systemu zdalnego nauczania 
stało się tzw. wykluczenie cyfrowe zarówno uczniów, jak też, chociaż w znacznie mniej-

szym stopniu, nauczycieli i szkół. W kwietniu i w maju 2020 roku ministerstwo edukacji 

uruchomiło ze środków unijnych dwa doraźne projekty – „Zdalna szkoła” i „Zdalna 

szkoła+”. Jednak z perspektywy upływającego czasu realizowanej podstawy progra-
mowej oznaczało to pojawianie się w procesie edukacyjnym licznych braków w wiedzy, 

kwalifikacjach, umiejętnościach i kompetencjach społecznych, prowadzących do nie-

równości w procesie nauczania. To, zdaniem Izby, wymaga uruchomienia dodatko-
wych programów wyrównawczych w kolejnych okresach edukacji. Ponadto zaobser-

wowano również inne konsekwencje wdrożonego rozwiązania nauki zdalnej. Wśród 

nich wskazać można scedowanie procesu nauczana na rodziców i opiekunów ze względu 
na liczne przypadki odwoływania, skracania czy też zamiany zajęć. Przede wszystkim, 

co ujawniło się znacznie później niż niedomaganie techniczne (infrastrukturalne) – 

poważnym problemem społecznym stało się pogorszenie kondycji psychofizycznej 

uczniów oraz nauczycieli, pozostawionych bardzo często „samym sobie” z licznymi 
piętrzącymi się problemami, bez odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego czy też 

interpersonalnego. W tak trudnym czasie braku stosownej wiedzy o skali i konsekwen-

cjach pandemii oraz nakładające się problemy organizacyjne i społeczne wywoływały 
często frustrację, dezaprobatę do kolejnych „akcji naprawczych”, demotywując do 

aktywności w obszarze edukacyjnym. 

5. Satysfakcja i motywacja do samodzielności uczniów 

Realizacja obowiązku nauczania w okresie pandemii w różnym stopniu wpływała 

zarówno na uczniów, jak i nauczycieli. Realizacja projektu badawczego „Poziom 
satysfakcji uczniów polskich szkół ponadpodstawowych w reżimie zdalnego nauczania 

w pandemii COVID-19” zrealizowano w okresie marzec-kwiecień 2021 roku, czyli 

w tzw. drugiej fali obostrzeń w placówkach szkolnych. Przyjęto, że dzięki temu udzielane 
przez respondentów odpowiedzi będą miały charakter bardziej przemyślany, wynika-

jący z większego doświadczenia w realizacji nauki w trybie nauki na odległość. Po-

miarem objęto uczniów w szkołach ponadpodstawowych, urodzonych w latach 2002-
2005, określanych jako tzw. pokolenie Z (Post Millenials, Z Generation, zoomers)4. 

Wśród najczęściej wskazywanych cech tej zbiorowości wskazuje się m.in. to, że nie 

znają oni życia bez internetu i mediów społecznościowych, a wiedzę pozyskują głów-

nie z sieci. Ponadto chętniej od innych wdają się w dyskusje na forach dyskusyjnych 
i portalach społecznościowych. Często mają oni trudności z logicznym myśleniem oraz 

koncentracją, a ponadto niełatwo przychodzi im skupienie uwagi na jednym zadaniu 

(multitasking). Warto zauważyć, że inni, starsi pokoleniowo ludzie, dość krytycznie  
i z dużą dozą nieufności traktują społeczność pokolenia Z [16, s. 46-47; 17, s. 7-9]. 

Ogólnopolskie badanie ankietowe uczniów szkół ponadpodstawowych zrealizowano 

w oparciu o dobór losowo-warstwowy próby, zapewniając tym samym jej reprezenta-
tywność5. Pomiar zrealizowano z zastosowaniem opublikowanej i udostępnionej ankiety 

 
4 Do tej grupy zalicza się osoby urodzono w latach 1995-2010, chociaż wskazuje się niekiedy graniczny rok 1990. 
5 Dane teleadresowe niezbędnych placówek uczestniczących w badaniu opracowano poprzez procedurę 
losową w oparciu o zestawienie: Wykaz szkół i placówek oświatowych w związku z COVID-19 [18]. 
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internetowej. W celu zapewnienia wysokiej zwrotności udzielanych odpowiedzi przez 

respondentów, do wytypowanych sekretariatów szkół przesłano pocztą elektroniczną 

pisma oraz link, zapraszając do udziału w tym projekcie. W rezultacie podjętych starań 
uzyskano odpowiedzi od 1210 respondentów6 ze wszystkich typów szkół ponadpod-

stawowych ze wszystkich województw. 

Opracowany kwestionariusz ankietowy zawierał klasyczne pytania charakterystyczne 

dla testu Gallupa Q12, z niezbędnymi modyfikacjami, by zagadnienia wyraźnie doty-
czyły realizacji procesu dydaktycznego i skierowane były do uczniów. Przyjęta skala 

odpowiedzi dla wszystkich pytań to skala Likerta7, umożliwiająca zastosowanie anali-

tycznych metod ilościowych (wskaźnik struktury, średnia ważona) do interpretacji 
zachodzących zjawisk. 

Nawiązując do oryginalnej wersji testu Q12, zamierzano uzyskać zwrotną informa-

cję na temat postaw, zaangażowania, satysfakcji i motywacji do pracy zdalnej uczniów 
szkół ponadpodstawowych. Dzięki realizacji tego projektu diagnozowano obszary 

wymagające: 

• poprawy jakości (satysfakcji) z wykonywanej pracy uczniów; 

• motywacji do realizacji stawianych celów przez szkoły i nauczycieli. 

Uwzględniając podstawowe informacje na temat badanej próby, należy stwierdzić, 

że w zrealizowanym pomiarze odpowiedzi przesłało 36% uczennic oraz 64% uczniów8. 
Biorąc pod uwagę formę sprawowanego nadzoru nad placówką – uzyskano 88% odpo-

wiedzi uczniów ze szkół publicznych oraz 12% z placówek niepublicznych. Uczniowie 

uczestniczący w badaniu deklarowali ponadto, że realizują naukę w liceum (50%), 
w technikum (32%) lub tzw. zespole szkół (18%). 

Biorąc pod uwagę poszczególne obszary testu Gallupa Q12, zestawiono struktury 

odpowiedzi uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, wskazując determinanty 
osobistej satysfakcji podczas procesu nauki zdalnej. 

Odczucia młodzieży, związane z realizacją podstawowych potrzeb zaprezentowano 

na rysunku 2. Analizowany obszar odnosi się do dwóch kategorii, tj. oczekiwań zwią-

zanych z realizowaną nauką (Q1) oraz wyposażenia w niezbędne pomoce dydaktyczne 
(Q2). 

 
6 Szacowany błąd pomiaru estymacji przedziałowej e ±3% na poziomie ufności α = 0,95 określono dla mini-
malnej liczebności próby na poziomie n = 1067 osób. 
7 Wszystkim odpowiedziom, ze względu na stopień ich natężenia, nadano wagi, tj.: +2 oraz +1 dla odpowiedzi 
twierdzących oraz -1 i -2 dla odpowiedzi negatywnych, uwzględniono również wypowiedź o charakterze 
neutralnym o wadze 0. 
8 W dalszej części zamiennie używa się określeń płci respondentów: kobiety, mężczyźni. 
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Rysunek 2. Zaspokojenie potrzeb podstawowych w zakresie wyposażenia uczniów  

[opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego] 

Jak wynika z danych, niewiele ponad 6% uczniów ogółem negatywnie wypowie-

działo się na temat stawianych oczekiwań związanych z realizowaną nauką w trybie 

on-line. Większość młodzieży (55%) pozytywnie ustosunkowała się do kwestii stawiania 
wymogów podczas nauki zdalnej. Na podstawie analizy struktury można również 

stwierdzić, że zadowolonych uczennic (65%) pod tym względem było więcej niż 

uczniów (50%). Warto ponadto zwrócić uwagę, że blisko 40% ogółu ankietowanych 
odpowiedziało w sposób niezdecydowany, a uwzględniając płeć – dotyczyło to 

w większości uczniów (41%) w porównaniu do uczennic (33%). 

Kolejną analizowaną kwestią w obszarze podstawowych potrzeb było wyposażenie 

w sprzęt i materiały do realizacji nauki przez uczniów. Na podstawie zgromadzonych 
odpowiedzi można jednoznacznie stwierdzić, że większość (70%) pozytywnie usto-

sunkowała się do tej kwestii, przy czym płeć ankietowanych nie miała znaczenia. Zauwa-

żyć natomiast można, że w przypadku odpowiedzi negatywnych, grupa nieusatysfak-
cjonowanych uczniów (18%) była większa niż uczennic (9%). Powodem takiej dys-

proporcji mogą być większe oczekiwania oraz świadomość techniczno-technologiczna 

wśród męskiej grupy uczniów. 
Na poziom odczuwanej przez uczniów satysfakcji z realizacji procesu dydaktycz-

nego w trybie on-line wpływ ma również wsparcie, oferowane przez środowisko szkolne. 

W teście Gallup Q12 kwestie te zawierają się w obszarach: codziennych aktywności 

(Q3), doceniania i stosowania pochwał (Q4), dostrzegania w grupie (Q5) oraz zachę-
cania do działania (Q6). Szczegółowe dane, przedstawiające strukturę odpowiedzi 

w poruszanych kwestiach zaprezentowano na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Zaspokojenie potrzeb wspierania uczniów w procesie nauczania  

[opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego] 

Jak wynika ze zgromadzonych odpowiedzi uczniów, co drugi z nich (bez względu 

na płeć) odczuwał brak satysfakcji z realizacji codziennych aktywności szkolnych 
w okresie zdalnej nauki. Tylko niewiele ponad 15% ogółu ankietowanych pozytywnie 

odniosło się do kwestii możliwości wykazywania się swoimi umiejętnościami w tym 

czasie. W podobnie negatywnym świetle kształtują się odpowiedzi uczniów w zakresie 
doceniania ich pracy zdalnej oraz stosowania wobec nich pochwał w tygodniowym 

okresie aktywności szkolnej. Z analizy wyników w tym obszarze wynika, że 51% 

uczniów ogółem nie odczuwało satysfakcji ze stosowanych pochwał i doceniania wy-

konywanej pracy. Warto jednak zauważyć, że blisko co trzeci ankietowany takiej 
satysfakcji doświadczył – więcej uczennic (44%) niż uczniów (32%).  

Kolejną analizowaną kwestią w obszarze wsparcia uczniów w nauce zdalnej jest ich 

dostrzeganie w grupie rówieśniczej. Uczniowie powinni być tak traktowani, by wyraźnie 
odczuwali, że nauczycielowi zależy na ich pracy i obecności na lekcjach. Uzyskane 

wyniki badania pokazały, że uczniowie czują się zauważani przez nauczyciela (38%). 

Ta sytuacja powinna jednak skłaniać do refleksji, bowiem w okresie nauki zdalnej 
dostrzegany jest wyraźny deficyt w zakresie wyraźnych sygnałów motywacyjnych dla 

uczniów. Dowodem na to są wyrażane wprost opinie o poczuciu ignorowania uczniów 

(30%) bądź też trudności w jednoznacznej wypowiedzi w tej kwestii wśród uczniów 

(32%).  
Ostatnim obszarem analizy potrzeb, związanych ze wsparciem uczniów jest stoso-

wanie zachęt przez środowisko szkolne do dalszego rozwoju. Rozkład odpowiedzi 

w tym zakresie wskazuje, że 20% uczniów nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy takie 
działania są stosowane. W przypadku zaś odpowiedzi pozytywnych i negatywnych 

wśród uczniów rozkład odpowiedzi jest bardzo zbliżony na poziomie 40%. Należy 

jednak stwierdzić, że istnieją dość istotne różnice w odpowiedziach z uwzględnieniem 

płci. W przypadku uczennic – blisko 50% uważa, że są podejmowane działania zachę-
cające je do dalszego rozwoju. W przypadku uczniów dominują natomiast negatywne 

opinie w tej kwestii (46%). 
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Poziom satysfakcji determinują także czynniki związane z budowaniem relacji i więzi 

międzyludzkich. Szczegółowe dane, przedstawiające strukturę uzyskanych odpowiedzi 

uczniów w kolejnych kwestiach zaprezentowano na rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Zaspokojenie potrzeb współpracy między uczniami w nauce  

[opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego] 

W okresie nauki zdalnej zauważyć można, że uczniowie (blisko 40% ankietowanych) 
odczuwali ograniczenia własnych umiejętności komunikacji w szkolnym środowisku. 

Blisko 1/3 wskazała, że ma poczucie, iż wyrażane własne zdanie nie ma znaczenia, 

albo nie mogą stwierdzić tego w sposób jednoznaczny. Ważną kwestią, związaną 
z budowaniem relacji i więzi międzyludzkich jest komunikowana uczniom misja 

szkoły, z którą winni się oni utożsamiać. Jak wynika jednak z uzyskanych odpowiedzi, 

zaledwie 20% w sposób korzystny ocenia wpływ misji szkoły na proces nauki w trybie 

on-line, przy czym bardziej pozytywnie w tej kwestii wypowiedziały się uczennice 
(32%) niż uczniowie (13%). Wydaje się, że wcześniej zdefiniowane, zbyt uniwersalnie 

wartości, które indywidualnie zawarto w misjach szkół, nie odnosiły się – w przeko-

naniu uczniów – do ich realnych problemów realizowania nauki. 
Niezwykle poważnym problemem okazuje się wewnętrzna motywacja uczniów do 

nauki na najwyższym poziomie w trybie on-line. Zgromadzone dane wyraźnie pokazały, 

że ponad 60% uczniów nie miało wewnętrznej potrzeby do takiej aktywności, a 25% 

uczniów miała trudność w jednoznacznym stwierdzeniu takiego faktu. Ponadto, wśród 
pozytywnych opinii nie stwierdzono odpowiedzi całkowicie pozytywnej. Kwestia ta 

okazuje się jedną z najpoważniejszych, determinujących całkowity poziom badanej 

satysfakcji wśród młodzieży w reżimie nauki zdalnej. W całościowym obszarze anali-
zowanych kwestii więzi i relacji międzyludzkich cieszyć powinna, deklarowana przez 

większość, istniejąca przyjaźń (blisko 60%). Znacznie częściej wskazywana jest ona 

przez uczennice (63%) niż uczniów (51%). Tylko 5% uczennic nie potrafi jednoznacznie 
stwierdzić takiej przyjaźni, natomiast w przypadku uczniów problem ten dotyczy 20%. 

Zatem można stwierdzić, że okres nauki w trybie on-line wystawił istniejące więzi 

między uczniami na poważną próbę przetrwania. Z drugiej zaś strony, środowisko 
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cyfrowe mogło również stać się naturalnym czynnikiem do pogłębiania tych relacji 

w świecie wirtualnym.  

Kształtowanie się poziomu osobistej satysfakcji uczniów zależeć może również od 
czynników związanych z indywidualnie odczuwanymi potrzebami samorozwoju. Szcze-

gółowe dane, przedstawiające strukturę uzyskanych odpowiedzi uczniów w zakresie 

ich postępów w nauce (Q11) oraz możliwości realizowania przez nich dokształcania 

(Q12) zaprezentowano na rysunku 5. 

 
Rysunek 5. Zaspokojenie potrzeb rozwoju w procesie nauki zdalnej  

[opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego] 

Na podstawie uzyskanego materiału empirycznego można jednoznacznie stwierdzić, 

że ponad połowa uczniów (bez względu na płeć) miała możliwość rozmowy z nauczy-
cielem o postępach w nauce. Trudności w realizacji tej potrzeby wskazało około 30% 

ogółu uczniów, przy czym bardziej problem ten dotyczył uczennic (38%) niż uczniów 

(27%). Można zatem przyjąć, że uczniowie w okresie zdalnej nauki nie mieli poważ-

niejszych trudności w zakresie uzyskania bieżących opinii o postępach w nauce. Ważną 
kwestią, wpływającą na poziom satysfakcji jest również możliwość zaspokojenia po-

trzeb związanych z dokształcaniem się przez uczniów. Biorąc pod uwagę badaną grupę 

młodzieży ponadgimnazjalnej, należy zauważyć, że pojawił się tutaj problem przygo-
towań do matury oraz egzaminów zawodowych. Negatywną opinię w zakresie możli-

wości realizacji dokształcania wyraziło ogółem blisko 25% uczniów – bardziej krytyczni 

okazali się pod tym względem uczniowie (25%) w porównaniu do grupy uczennic 
(20%). Jednocześnie należy zauważyć, że ponad 40% z satysfakcją oceniło możliwość 

skorzystania z proponowanych form dokształcania i rozwoju. Skłaniające do głębszej 

refleksji jest neutralne wskazanie około 1/3 uczniów, którzy z różnych powodów nie 

byli świadomi takich możliwości w okresie zdalnej nauki. 
W tabeli 1 zestawiono szczegółowe odpowiedzi uczniów, umożliwiając przeprowa-

dzenie analizy z zastosowaniem miary średniej. Zamieszczone dane dają również możli-

wość dostrzeżenia różnic w odpowiedziach uczennic oraz uczniów w poszczególnych 
kwestiach. 
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Tabela 1. Struktura odpowiedzi uczniów w kolejnych pytaniach testu Gallupa Q12 (wyrażona %) 

Wyszczególnienie UCZNIOWIE OGÓŁEM Uczennice / Uczniowie 

+2 +1 0 -1 -2 +2 +1 0 -1 -2 

Q1: Czy wiem, czego oczekują 

ode mnie w szkole? 

12 44 38 4 2 9 56 33 0 2 

13 37 41 6 3 

Q2: Czy mam do dyspozycji 

materiały i sprzęt niezbędny do 

prawidłowego uczenia się? 

17 52 16 11 4 21 49 21 7 2 

15 54 13 13 5 

Q3: Czy codziennie mam 

w szkole możliwość 

wykonywania tego,  

co potrafię najlepiej? 

6 11 36 31 17 2 14 37 40 7 

8 9 35 26 23 

Q4: Czy w ciągu ostatnich 

siedmiu dni poczułem się choć 

raz doceniony lub czy byłem 

pochwalony za swoją pracę? 

6 31 12 17 35 5 40 9 16 30 

6 26 14 17 37 

Q5: Czy wychowawcy lub 
innemu nauczycielowi 

w szkole na mnie zależy, czy 

ktoś zauważa mnie jako osobę? 

12 26 31 20 11 7 26 40 23 5 

14 27 27 18 14 

Q6: Czy ktokolwiek w szkole 

zachęca mnie do tego, abym się 

dalej rozwijał? 

8 32 17 31 11 7 42 16 26 9 

9 27 18 35 12 

Q7: Czy w szkole/klasie liczy 

się moje zdanie? 

10 27 33 16 14 14 23 35 14 14 

8 29 32 17 14 

Q8: Czy misja mojej szkoły 

daje mi poczucie, że nauka, 

którą wykonuję, jest ważna? 

4 16 38 24 18 5 28 33 26 9 

4 9 41 23 23 

Q9: Czy moi rówieśnicy 

w klasie (szkole) są wewnętrz-

nie zmotywowani, by wykony-

wać swoją pracę szkolną na 

najwyższym poziomie? 

0 16 25 36 23 0 12 30 37 21 

0 18 22 36 24 

Q10: Czy mam w klasie swo-
jego najlepszego przyjaciela? 

26 29 14 10 21 37 26 5 14 19 

21 31 19 8 22 

Q11: Czy w ciągu ostatnich 
sześciu miesięcy rozmawiałem 

z kimś o postępach w nauce, 

jakie poczyniłem? 

14 40 16 19 12 9 47 7 19 19 

17 36 21 19 8 

Q12: Czy miałem w szkole 

możliwość dokształcania się 

i rozwoju? 

10 34 33 9 14 12 35 33 9 12 

9 33 33 9 15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego. 

Szczegółowa analiza danych w oparciu o średnią ważoną pozwala stwierdzić, że 

w poruszanym w teście zagadnieniu Q2 uzyskano najwyższy dodatni wynik – ogólny 

krajowy na poziomie 0,68, zaś w podziale na płeć 0,79 dla kobiet i 0,62 dla mężczyzn. 

Potwierdza się zatem wcześniej sformułowany wniosek, na podstawie analizowanej 
struktury odpowiedzi ankietowanych, że uczniowie szkół ponadpodstawowych są 
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w stopniu dobrym wyposażeni w materiały i sprzęt do realizacji obowiązku szkolnego. 

Najniższy natomiast wynik zaobserwowano w zagadnieniu określonym jako Q9 – 

wynik bez względu na kategorię płci jest na poziomie (-0,67). Oznacza to, że uczniowie 
dostrzegają w swoich grupach rówieśniczych istniejący brak wewnętrznej motywacji 

do realizacji na wysokim poziomie obowiązków szkolnych. Szczegółowe wyniki obli-

czonych średnich wartości we wszystkich poruszanych kwestiach zaprezentowano na 

rysunku 6. 

 
Rysunek 6. Porównanie średnich odpowiedzi uczniów w poruszanych kwestiach testu Gallupa Q12 

[opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego] 

Pragnąc pogłębić analizę uzyskanych wyników, sprawdzono korelację między po-
szczególnymi czynnikami, opisującymi stopień zaspokojenie potrzeb uczniów w pro-

cesie nauki. Szczegółowe zestawienie uzyskanych obliczeń współczynnika korelacji 

ukazano w tabeli 2. 

Tabela 2. Korelacja pomiędzy udzielanymi odpowiedziami w obszarach zagadnień testu Q12 

Kwestie Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Q1 X 0,27 0,36 0,39 0,33 0,37 0,32 0,44 0,13 0,13 0,25 0,33 

Q2  X 0,23 0,17 0,20 0,26 0,21 0,32 0,12 -0,03 0,12 0,34 

Q3   X 0,25 0,33 0,24 0,24 0,33 0,16 0,09 0,28 0,27 

Q4    X 0,37 0,33 0,18 0,22 0,03 0,08 0,26 0,25 

Q5     X 0,48 0,41 0,43 0,23 0,20 0,33 0,46 

Q6      X 0,38 0,49 0,24 0,22 0,30 0,42 

Q7       X 0,34 0,21 -0,02 0,15 0,41 

Q8        X 0,33 0,24 0,23 0,39 

Q9         X 0,26 0,42 0,63 

Q10          X 0,29 0,14 

Q11           X 0,28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego. 
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Dane zamieszczone w tabeli 2 pozwalają jednoznacznie stwierdzić silne, dodatnie 

korelacje w kilku analizowanych kwestiach9, a mianowicie: 

• Q9 i Q12 – im wyższa jest opinia o wewnętrznym zmotywowaniu uczniów, by 

wykonywali swoją pracę szkolną na najwyższym poziomie, tym lepiej oceniane są 
szkolne możliwość dokształcania się i rozwoju uczniów (wsp. korelacji 0,63); 

• Q6 i Q8 – im wyższa jest opinia uczniów o zachęcaniu ich przez środowisko 

szkolne do rozwoju, tym lepiej oceniają oni misję szkoły w zakresie realizacji 

nauki (wsp. korelacji 0,49); 

• Q5 i Q6 – im wyższe jest poczucie dostrzegania uczniów w środowisku szkolnym 

przez nauczycieli, tym wyższa jest ich opinia w zakresie troski środowiska 
szkolnego o zaspokojenie potrzeb rozwoju uczniów (wsp. korelacji 0,48); 

• Q5 i Q12 im wyższe jest poczucie dostrzegania uczniów w środowisku szkolnym 

przez nauczycieli, tym lepiej oceniania się szkolne możliwości dokształcania się 

i rozwoju uczniów (wsp. korelacji 0,46). 
Uwzględniając wskazane zależności, należy zauważyć, że analizowane kwestie od-

noszą się wyłącznie do zaspokojenia potrzeb znajdujących się powyżej podstawowego 

wyposażenia uczniów w materiały i sprzęt do nauki. To oznacza, że stopień material-
nego zaspokojenie potrzeb uczniów nie ma radykalnego wpływu na ich osobistą saty-

sfakcję z realizacji nauki on-line. Niezwykle istotne okazuje się natomiast przenikanie 

się kryteriów, przyporządkowanych do różnych, wyższych poziomów. Stwierdzona 

dodatnia korelacja powoduje wzajemne wzmacnianie się lub osłabianie kolejnych 
poziomów zaspokojenia potrzeb, a w konsekwencji implikuje całkowity poziom od-

czuwanej satysfakcji wśród uczniów. 

Stopień satysfakcji z realizowanego nauczania zdalnego ostatecznie należy odnieść 
do uporządkowanej hierarchii czynników, określonych w teście Q12. Dzięki temu 

łatwiej dostrzec można determinanty zaangażowania uczniów szkół ponadpodstawo-

wych w realizacji obowiązków szkolnych. Zgodnie z przyjętą metodą, do interpretacji 
wykorzystano jedynie odsetek odpowiedzi twierdzących. W pierwszej kolejności warto 

zwrócić szczególną uwagę na obszar Q1-Q6, który odnosi się do kluczowych (podsta-

wowych) potrzeb, których spełnienie w istotny i bezpośredni sposób determinuje 

poziom odczuwanej satysfakcji. Szczegółowe i całościowe zestawienie ujęto w tabeli 3. 

Tabela 3. Hierarchia czynników Q12 determinujących satysfakcję i zaangażowanie uczniów 

Kategorie czynników Odpowiedzi ogółem Uczennice Uczniowie 

Q0: SATYSFAKCJA (Satisfaction) 42 44 40 

Q1-Q2 Wyposażenie (Basic Needs) 31 34 30 

Q3-Q6: Wsparcie (Support) 17 18 16 

Q7-Q10: Współpraca (Team/Belonging) 16 18 15 

Q11-Q12: Wzrost (Growth) 25 26 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z pomiaru własnego. 

Bazowy poziom satysfakcji z nauki w trybie zdalnym wśród uczniów szkół ponad-
podstawowych dotyczy 40% młodzieży, która odnalazła się w nowych realiach realizo-

wania obowiązków szkolnych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, 

 
9 Z najistotniejsze uznano wyniki wsp. korelacji (w przybliżeniu) na poziomie ≥0,5. 
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że wyraźnie sprzyjającym czynnikiem dla wszystkich uczniów jest wyposażenie 

w sprzęt. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na kolejne dwie grupy bodźców – 

wsparcie dla uczniów oraz współpraca. Oba te elementy są zauważalne w niskim stopniu, 
co może powodować wyraźną demotywację, wręcz alienację społeczności uczniów 

i nauczycieli. Nie powinien zatem dziwić fakt, że po zniesieniu restrykcji w maju 2021 

roku w pierwszej kolejności zwracano uwagę na odbudowanie więzi międzyludzkich, 

zapobiegających w przyszłości pogłębianiu się wykluczenia. Z badania wynika rów-
nież, że uczniowie dostrzegli w nauczaniu zdalnym szansę na swój wzrost i rozwój, 

przejawiający się uzyskiwanymi wyższymi ocenami. Mogło to wynikać m.in. z bardziej 

pobłażliwego sposobu oceniania efektów pracy uczniów, mniejszej możliwości kontroli 
samodzielności wykonywanych zadań, a także wyraźnych odgórnych sygnałów co do 

liberalizacji realizowania programów nauczania podstawy programowej. 

6. Wnioski 

Każda organizacja może stać się dla jej członków doskonałym miejscem zaspo-
kojenia różnorodnych potrzeb, lecz również pogłębiania deficytów rozwoju jednostek 

w przypadkach patologizacji zarządzania. Warto zwrócić szczególną uwagę, by pro-

mować oraz budować odpowiednie relacje międzyludzkie, które okazują się w wielu 

przypadkach kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i rynkowego sukcesu. 
Lojalność organizacyjna, wynikająca z satysfakcji i czerpania z pokładów zaanga-

żowania w realizację celów stanowić będzie w przyszłości najpoważniejsze wyzwanie. 

Głównym powodem może okazać się wzrastająca w społeczeństwie swoboda decyzyjna, 
poczucie braku konsekwencji działań oraz roszczeniowość przy jednocześnie wzrasta-

jącej alienacji, których następstwem – w przypadku braku odpowiedniego poziomu 

satysfakcji – jest dobrowolna i wręcz natychmiastowa migracja do innych organizacji – 

jako klienta czy też pracownika. 
Jak można się było spodziewać, uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych nie 

odpowiedzieli twierdząco na wszystkie pytania Testu Gallupa Q12. Zatem w opinii 

uczniów nauka zdalna nie została zorganizowana w sposób dla nich satysfakcjonujący. 
Uwzględniając mechanizmy omówionych modeli motywacyjnych, prowadzących do 

osiągnięcia pożądanego stanu satysfakcji stwierdzić należy, że uczniowie nie wykazali 

się motywacją do nauki na najwyższym poziomie w trybie on-line (75%). Zatem nie 
sprawdziła się zależność równowagi „nagroda-motywacja” w realiach reżimu nauki 

zdalnej. Udało się natomiast wyraźnie stwierdzić, że zaspokojona została na bardzo 

wysokim poziomie potrzeba właściwego wyposażenie środowiska pracy uczniów 

(wyraźne niezadowolenie zaledwie na poziomie 6%). Zgodnie z założeniami teoretycz-
nymi Herzberga stanowi to warunek sine qua non, by inne stosowane bodźce mogły 

wywołać satysfakcję, którą zaobserwowano wśród 40% uczniów. Nawiązując do kon-

cepcji Maslowa, udało się określić w sposób uporządkowany czynniki, które wpływają 
na całościowy poziom odczuwanej satysfakcji przez uczniów oraz obszary niewystar-

czających działań do ich motywowania. Odnosząc się do teorii McClellanda, przeana-

lizowane wypowiedzi młodzieży bardzo wyraźnie wskazały pozytywną zależność 
pomiędzy poziomem wewnętrznej motywacji a potrzebami dokształcania się, rozwoju 

i przyszłych osiągnięć (wsp. korelacji 0,63). Uznać to zatem należy za cenną wska-

zówkę do tego, jak stymulować młode pokolenie do kreatywności, nie tylko w okresie 

zdalnej nauki, lecz również w przyszłości szkolnej i zawodowej. 
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Zrealizowane badanie w grupie młodzieży szkolnej, zaliczanej do tzw. pokolenia 

Post-Millenials, dorastającego w cyfrowym świecie i reżimie zdalnego nauczania 

obnażyło niestety również wyraźne deficyty w zakresie budowania relacji współpracy 
międzyludzkiej, a także czerpania korzyści ze wsparcia oraz doświadczenia innych. 

Konsekwencją dla rynku pracy w najbliższej przyszłości może być zatem nie tylko 

pozyskanie odpowiednio wyedukowanych pracowników po krytykowanym za niską 

jakość systemie nauki zdalnej, ale również skuteczne i długookresowe utrzymanie za-
trudnianych ludzi dzięki zastosowaniu optymalnych działań motywacyjnych. Już teraz 

warto szczegółowo analizować tendencje w zakresie potrzeb tego pokolenia, by 

w przyszłości jak najlepiej konstruować systemy motywacyjne angażujące od pierwszych 
dni zawodowej aktywności do kreatywności, zapału i sukcesu rynkowego. 
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Poziom satysfakcji osobistej w reżimie zdalnego nauczania w pandemii COVID-19 

na przykładzie uczniów polskich szkół ponadpodstawowych 

Streszczenie 
Można zauważyć, że od listopada 2019 roku w związku z pandemią COVID-19 pojawiły się różne publikacje 
naukowe. Większość z nich skupiała się na skutkach, a nie na przyczynach i mechanizmach zagrożeń dla 
zdrowia. Ludzkość znalazła się bowiem w niezwykłych, niespodziewanych i trudnych warunkach. W prak-
tyce ujawniły się liczne braki rozwiązań w wielu dziedzinach życia społecznego. Konieczne stało się po-
dejmowanie decyzji i radzenie sobie z wieloma wyzwaniami kryzysowymi z różną skutecznością i efek-
tywnością. Wart zauważyć, że osiągnięcie celów wyznaczonych w organizacji bardzo często zależy od jej 
odpowiedniego wyposażenia w niezbędne narzędzia, a także od odpowiednio przygotowanych i zmotywo-
wanych ludzi. Rozpoznanie ich potrzeb i oczekiwań wpływa indywidualnie na satysfakcję z pracy oraz 

ułatwia osiągnięcie tych celów. Pandemia COVID-19 ujawniła wiele obszarów, w których podejmowano 
spontaniczne decyzje, a ich konsekwencje zostaną ujawnione w najbliższej przyszłości. 
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie konsekwencji zadowolenia z realizacji zadań oraz czynników 
motywujących do aktywności na przykładzie polskich uczniów z tzw. pokolenia Z. 
Autor przedstawił badanie oparte na metodzie GallupQ12, aby opisać determinanty satysfakcji z e-lear-
ningu, a także wskazać obszary, w których należy dostrzegać przyszłe trudności i niepowodzenia systemów 
motywacyjnych dedykowanych młodemu pokoleniu wchodzącemu na rynek pracy w najbliższym czasie. 
Słowa kluczowe: edukacja, motywacja, satysfakcja, test Gallupa, pokolenie Z 

The level of personal satisfaction in the distance learning regime in the COVID-19 

pandemic. The case of Polish secondary school students 

Abstract  

It can be noted that since November 2019, due to the COVID-19 pandemic, different scientific publications 
have appeared. Most of them focused on the consequences rather than the causes and mechanisms of health 
risks. Humanity has found itself in extraordinary, unexpected and difficult conditions. In practice, nume-
rous deficits in solutions in many areas of social life were revealed. It became necessary to make decisions 
and deal with many crisis challenges with different effectiveness and efficiency. Achieving the goals set in 
the organization very often depends on its appropriate equipment with the necessary tools, as well as on 
properly prepared and motivated people. The identification of their needs and expectations, influencing 
individually on the job satisfaction and helps to achieve these goals easier. The COVID-19 pandemic has 

exposed many areas where spontaneous decisions were made, and their consequences will be revealed in 
the near future. This article aims to present the consequences of the satisfaction with the implementation of 
tasks and the factors motivating to be active on the example of Polish pupils from the so-called Generations Z. 
The Author presented a study based on the GallupQ12 survey to describe the determinants of satisfaction 
with e-learning, as well as indicate areas in which future difficulties and failures of motivational systems 
dedicated to the young generation entering the labour market soon should be seen. 
Keywords: education, motivation, satisfaction, Gallup Q12 survey, Z-Generation 
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Paulina Zegarska1, Maria Bendykowska2, Natalia Brzozowska3, Eliza Mędrek4  

Alkoholizm jako choroba społeczna i cywilizacyjna – 

konsekwencje zdrowotne, wyzwania i zagrożenia 

w dobie pandemii COVID-19  

1. Wstęp  

Alkohol jest substancją psychoaktywną spożywaną przez prawie 2,5 miliarda ludzi 
na całym świecie, a zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu są najczęściej 
występującym zaburzeniem wśród substancji psychoaktywnych (SUD). Zdaniem między-
narodowych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu 
w krajach Europy Zachodniej i w USA szacuje się na poziomie 3-5% produktu krajo-
wego brutto [1]. 

Średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia europejska – według 
danych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO, World Health Organization) 
z 2016 roku w Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 10,4 litra czystego alkoholu 
etylowego, co sprawia, że Polska znajduje się w czołówce państw europejskich pod 
względem spożycia alkoholu. Szacunkowo nadużywanie alkoholu dotyczy ponad  
2,5 mln Polaków. Natomiast około 700-900 tys. osób w naszym kraju jest od uzależ-
nionych od tej substancji psychoaktywnej [2, 3]. 

Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
średnie roczne spożycie napojów alkoholowych w Polsce na 1 mieszkańca w przeli-
czeniu na 100% alkoholu w 2020 roku wynosiło 9,62 litrów. Najczęściej spożywanym 
alkoholem jest piwo (53,5%), na drugim miejscu znajdują się wyroby spirytusowe 
(38,5%), a na trzecim – wino i miody pitne (8%) [4]. 

2. Cel pracy  

Celem pracy jest omówienie zagadnienia alkoholizmu jako choroby społecznej 
i cywilizacyjnej, jego konsekwencji zdrowotnych oraz wyzwań i zagrożeń, które sta-
nowi w dobie pandemii COVID-19.  

3. Metodologia  

Praca na charakter przeglądowy. Przeglądu piśmiennictwa naukowego dokonano 
z wykorzystaniem bazy danych PubMed NCBI (National Centre of Biotechnological 
Information) oraz Google Scholar. Wyszukiwanie publikacji oparto na hasłach, takich 
jak: ,,alcohol consumption AND COVID-19”, ,,alcohol use AND mental health”, 
,,alcohol AND the risk of viral infection”, ,,alcohol AND SARS-CoV-2 infection”. 
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4. Spożycie alkoholu na świecie w czasie pandemii COVID-19  

Jurgen i in. w przeglądzie systematycznym ocenili zachowania związane ze spoży-

waniem alkoholu podczas pandemii COVID-19 w oparciu o dwa scenariusze – pierwszy 

przewiduje wzrost spożycia alkoholu, a drugi zmniejszenie spożycia alkoholu. Wzrost 
spożycia napojów wysokoprocentowych może wiązać się z efektem psychologicznym 

pandemii i ograniczeniami społecznymi, podczas gdy zmniejszenie spożycia alkoholu 

może wiązać się z kryzysem finansowym i niższym statutem ekonomicznym większości 

populacji [5].  
W Stanach Zjednoczonych w marcu 2020 roku odnotowano zwiększenie sprzedaży 

alkoholu przez Internet o ponad 240%, w tym mocnych alkoholi o 75%, wina o 66%, 

a piwa o 42%. We Francji oszacowano wzrost spożycia alkoholu u 31% uczestników 
badania ankietowego. Z kolei w Afryce Południowej według raportu Google zapytania 

w wyszukiwarce internetowej dotyczące hasła „alkohol” wzrosły o 500%, na wspo-

mnianym obszarze odnotowano także 2-krotny wzrost sprzedaży alkoholu w czasie 
pandemii [6, 7]. 

Badanie przeprowadzone w Monachium w Niemczech wykazało, że większość ludzi 

przestrzegających restrykcji i obostrzeń cierpiała w czasie pandemii z powodu zakłó-

ceń codziennych czynności, izolacji, dystansu społecznego, problemów finansowych 
i niepokoju o przyszłość [8], Z kolei badania Wang et al. wykazały, że ponad połowa 

ankietowanej populacji w Chinach zgłaszała depresję, lęk i stres [9].  

Czynniki te mogą być związane ze zwiększonym spożyciem alkoholu jako formą 
samoleczenia.  

5. Spożycie alkoholu na Polsce w czasie pandemii COVID-19 

Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 

w dniach 8-9 czerwca 2021 roku wynika, że 22,9% Polaków ograniczyło lub całkowicie 

zrezygnowało ze spożywania alkoholu podczas pandemii COVID-19. Równocześnie 
jednak do picia alkoholu w większych ilościach przyznaje się 10,9% uczestników tego 

sondażu. Zmian w zachowaniu dotyczącym picia alkoholu nie zauważyło 48,6% respon-

dentów, natomiast 17,6% deklaruje całkowite zaprzestanie spożywania alkoholu. Picie 
alkoholu jest codziennym zwyczajem najczęściej wśród osób w wieku od 35 do 44 lat 

(7,1%) oraz w wieku od 45 do 54 lat (6,2%). Mężczyźni spożywają alkohol codzienne 

(4,7%) i tygodniowo (21,9%) częściej niż kobiety (2,1%; 12,6%) Z kolei 17,4% Polaków 
spożywa alkohol kilka razy w tygodniu, a 3,5% każdego dnia. Do codziennego spo-

żywania alkoholu najczęściej przyznają się osoby z wykształceniem podstawowym 

(15,6%). Regularnie spożywają alkohol jednak najczęściej osoby z wykształceniem 

wyższym, wśród których co czwarta osoba pije co najmniej kilka razy w tygodniu. 
Największy odsetek niepijących odnotowano wśród osób w wieku powyżej 55 lat [10]. 

Badanie realizowane w Polsce przez Jana Chodkiewicza i wsp. dotyczące spożycia 
alkoholu w czasie pandemii COVID-19, zostało przeprowadzone w dwóch etapach – 
w dniach 10-22 kwietnia 2020 roku oraz we wrześniu 2020 roku i wykazało, że prawie 
30% respondentów spożywała alkohol w sposób ryzykowny, a prawie taka sama ich 
liczba utrzymywała abstynencję. Zauważono wzrost intensywności picia alkoholu 
wśród osób, będących w związkach partnerskich w porównaniu z osobami żyjących 
samotnie. Wykazano także mniejsze spożywanie alkoholu przez osoby młode i niepo-
siadające dzieci. Spośród osób posiadających dzieci 8,88% spożywało więcej alkoholu 
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niż przed pandemią a 15,72% piło mniej. Ponadto wykazano, że płeć i poziom 
wykształcenia nie różnicuje istotnie przynależności do grup osób o różnym podejściu 
do spożywania alkoholu [11]. W innym badaniu z 2021 roku stwierdzono, że grupą 
najbardziej narażoną na wystąpienie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu 
są osoby, które zgłaszają większe spożycie alkoholu od momentu rozpoczęcia pandemii 
(niespełna 14% ogółu). Jak pokazały przeprowadzone analizy są to osoby które:  
1. intensywniej piły alkohol jeszcze przed rozpoczęciem pandemii (wyższy wynik 
w AUDIT) oraz rzadziej stosują strategię radzenia sobie opartą na pozytywnym prze-
wartościowaniu, a także częściej dopuszczają używanie substancji psychoaktywnych 
w reakcji na stres; 2. charakteryzują się gorszym stanem zdrowia psychicznego, trudno-
ściami w radzeniu sobie z codziennymi aktywnościami, obniżeniem nastroju i obja-
wami depresyjnymi oraz występowaniem myśli samobójczych [12]. 

6. Potencjalne przyczyny częstszego sięgania po alkohol w czasie pandemii  

Przyjmowanie nadmiarowych ilości alkoholu w czasie pandemii może być związane 
z następującymi czynnikami: 1. obniżonym samopoczuciem fizycznym i psychicznym 
oraz wewnętrzną potrzebą łagodzenia objawów lęku, strachu, depresji; 2. wymusze-
niem trybu zdalnego pracy w większości przypadków; 3. ograniczeniem aktywności 
społecznej związanej z dobrowolną lub przymusową kwarantanną lub izolacją; 4. zwięk-
szenie udziału internetowej sprzedaży oraz kupna alkoholu; 5. wprowadzenie restrykcji, 
które ograniczyły wychodzenie m.in. do pubów, klubów, kościołów, kin, teatrów oraz 
innych miejsc publicznych [13]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Instytut ds. Nadużywania Alkoholu 
i Alkoholizmu wykazano, że wzrost spożywania alkoholu związany był z próbą 
radzenia sobie z sytuacjami stresowymi [5]. Trier Social Stress Test przeprowadzony 
wśród 39 osób pijących w towarzystwie wykazał wzrost zachowań związanych 
z głodem alkoholowym wśród osób, które były narażone na stres, w porównaniu z grupą 
kontrolą [14]. W przeglądzie autorstwa Michaela i wsp. omówiono „teorię tłumienia 
reakcji stresowych”, która odnosi się do wzrostu spożycia alkoholu podczas kryzysów 
ekonomicznych, zwłaszcza wśród osób cierpiących na lęki i stres [15]. Podobną sytuację 
zaobserwowano w 2003 roku podczas pandemii ciężkiego ostrego zespołu odde-
chowego (SARS).  

7. Nadużywanie alkoholu a ryzyko infekcji i zakażenia SARS-CoV-2 

Nadużywanie alkoholu jest zaburzeniem przewlekłym i nawracającym, które może 
wiązać się ze zwiększonym ryzykiem występowania infekcji wirusowych, ostrego uszko-
dzenia płuc (ang. ALI – acute lung injury) i zespołu ostrej niewydolności oddechowej 
(ang. ARDS – acute respiratory distress syndrome). Podczas metabolizmu alkoholu 
wytwarzany jest tlenek azotu (NO), którego nagromadzenie może pogarszać funkcję 
śródbłonka, powodować odczulanie rzęsek oraz osłabienie eliminacji patogenów. 
W przestrzeniach pęcherzykowych dochodzi do zaburzenia homeostazy glutationu, co 
implikuje wzrost produkcji wolnych rodników i indukuje stres oksydacyjny w mikro-
środowisku płuc. Co więcej, alkohol może zaburzać funkcje wrodzonej i nabytej odpo-
wiedzi immunologicznej, co jest związane m.in. z osłabieniem zdolności makrofagów 
pęcherzykowych do fagocytozy i eliminacji patogenów [16, 17]. 

Najnowsze doniesienia naukowe sugerują także, że istnieje związek między spo-
życiem alkoholu a ilością enzymu konwertującego angiotensynę-2 (ACE-2) obecnego 
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w układzie oddechowym [18]. Gen ACE2 koduje enzym ACE2, który jest docelowym 
receptorem umożliwiającym wnikanie wirusa SARS-CoV2 do wnętrza komórki [19], 
co może sugerować, że ryzyko wystąpienia COVID-19 będzie większe, a przebieg 
choroby COVID-19 będzie cięższy w grupie pacjentów nadużywających alkoholu. Inni 
badacze twierdzą jednak, że nadużywanie alkoholu nie jest związane ze zwiększeniem 
ryzyka zakażenia bądź hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19. Ko-
nieczna jest zatem dalsza obserwacja oraz badania naukowe w tym zakresie.  

8. Skutki nadużywania alkoholu  

Skutki nadużywania alkoholu można podzielić na społeczne, zdrowotne oraz psy-
chiczne. Alkohol tylko na początku ma działanie uspokajające – efekt ten zanika po 

kilku godzinach. Osoba uzależniona staje się coraz bardziej odizolowana, traci kontakt 

z rodziną, a także z przyjaciółmi. Alkoholizm to jedna z najczęstszych przyczyn roz-
wodów w Polsce. Skutkuje też często utratą pracy w wyniku nagminnego popełniania 

błędów i niewywiązywania się z własnych obowiązków. Osoby uzależnione skłonne są 

do popadania w konflikty z prawem, a także długi. Ponadto wzrasta ryzyko wszelkich 
urazów oraz wypadków. Nierzadko problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu 

dotyka następnych pokoleń. Do szkód społecznych zalicza się także: przedwczesną 

śmierć, permanentny stres, problemy finansowe i bezdomność [20]. 

Alkoholizm oprócz tego, że znacznie zwiększa ryzyko chorób somatycznych, jest 
przyczyną zaburzeń psychicznych, czego przykładem jest psychoza Korsakova. Objawy 

są spowodowane zaburzeniami pamięci świeżej i niepamięcią niedawnych zdarzeń 

(przy jednoczesnym zachowaniu wspomnień sprzed choroby) i obejmują: skłonności 
do konfabulacji, apatię, problemy z jasnym i logicznym rozumowaniem. Mogą wystę-

pować także objawy niespecyficzne, takie jak brak energii, niepokój, czy brak moty-

wacji życiowej. Otępienie alkoholowe to postępująca niewydolność intelektualna, 

w której obserwuje się problemy z zasypianiem oraz jakością snu. Ponadto alkoholizm 
może prowadzić do wielu zaburzeń psychicznych, między innymi do depresji, zaburzeń 

dwubiegunowych, a także zwiększać ryzyko popełnienia samobójstwa [21, 22]. 

9. Konsekwencje zdrowotne 

Stopień uszkodzenia poszczególnych narządów spowodowany spożywaniem alko-
holu zależy m.in. od czynników, takich jak ilość i rodzaj spożywanego alkoholu, a także 

od indywidualnych uwarunkowań osoby uzależnionej oraz stylu picia.  

Część tych uszkodzeń może być odwracalna jeżeli osoba zaprzestanie picia, na przy-
kład stłuszczenie wątroby nie zawsze musi prowadzić do marskości czy alkoholowego 

zapalenia wątroby. Jednak istnieje szereg zmian nieodwracalnych i zwiększających 

ryzyko chorób przewlekłych, między innymi: udar mózgu, otyłość centralna, nad-

ciśnienie tętnicze.  
Skutki nadużywania alkoholu w układzie pokarmowym obejmują m.in.: biegunki, 

nudności, wymioty, wzdęcia, stłuszczenie, zapalenie lub marskość wątroby, czy choroby 

trzustki – przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki. Nierzadko obserwuje się także żylaki 
przełyku, co może prowadzić do krwawienia i wstrząsu hipowolemicznego, któremu 

towarzyszą krwiste lub fusowate wymioty. Jednym z charakterystycznych stanów 

przednowotworowych, który może pojawić się u osób nadmiernie spożywających 
alkohol, jest przełyk Barretta powstający na skutek metaplazji nabłonka wielowarstwo-

wego płaskiego w walcowaty. Spożywanie alkoholu zwiększa także ryzyko zawału 
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mięśnia sercowego, kardiomiopatii rozstrzeniowej, choroby niedokrwiennej serca, zabu-

rzeń rytmu serca oraz nadciśnienia tętniczego. Nadużywanie alkoholu może powo-

dować wiele zaburzeń hormonalnych, a nawet uszkodzenie jąder, impotencję, utratę 
libido, a u kobiet zaburzenia miesiączkowania i owulacji. Alkohol ma hamujący wpływ 

na funkcję tarczycy i przyczynia się do jej niedoczynności, która objawia się zwięk-

szeniem masy ciała, nietolerancją zimna, zaparciami i spowolnieniem pracy serca. 

Przewlekłe spożywanie alkoholu zaburza równowagę wapnia, produkcję witaminy D 
i poziom kortyzolu, przyczyniając się do osłabienia struktury kości i zwiększenia ryzyka 

rozwoju osteoporozy z utratą masy kostnej w późniejszym wieku.  

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) jest wyjątkowo wrażliwy na działanie alkoholu. 
Toksyczny wpływ etanolu oraz wynikające z nadmiernego jego spożywania niedobory 

mineralne i witaminowe powodują postępujące uszkodzenia strukturalne i zaburzenie 

w funkcjonowaniu. U alkoholików obserwuje się także zwiększoną częstość udarów 
mózgu i urazów głowy, a także zanik robaka móżdżku, polineuropatię obwodową 

i zaburzenia czucia. Zespół odstawienny, w przypadku odstawienia alkoholu, również 

wpływa na układ nerwowy i objawia się zwiększoną pobudliwością, lękiem, nudnościami 

i wzmożoną potliwością [23-25].  
Nadużywanie alkoholu może prowadzić do obniżenia nastroju, stanów lękowych, 

depresji i innych zaburzeń psychicznych, może także osłabiać zdolność radzenia sobie 

ze stresem. Dwa badania ankietowe przeprowadzone w Chinach podkreśliły związek 
między zaburzeniami psychicznymi wywołanymi pandemią a wzrostem spożycia alko-

holu w dwóch różnych środowiskach (mieszkańcy Hongkongu, którzy byli narażeni na 

SARS i pracownicy szpitala w Pekinie, którzy byli na kwarantannie albo pracowali 

w oddziałach szpitalnych o wysokim ryzyku zakażenia) [26, 27]. W czerwcu 2020 roku 
przeprowadzono badanie wśród 1074 Chińczyków, u których stwierdzono zwiększone 

ryzyko silnych zaburzeń psychicznych z wyższym wskaźnikiem lęku, depresji, obniżo-

nego samopoczucia psychicznego z powodu wybuchu COVID-19 i masowej izolacji 
u osób spożywających alkohol w sposób ryzykowny [28]. 

10. Podsumowanie 

W czasie pandemii COVID-19 odnotowano wzrost spożycia alkoholu w skali świata 

oraz częściowo w Polsce. Częstsze sięganie po alkohol jest spowodowane prawdopo-
dobnie gorszym samopoczuciem fizycznym i psychicznym, zmianą trybu pracy, ogra-

niczeniem aktywności zawodowej i towarzyskiej. Osoby spożywające alkohol w nad-

miarze mogą mieć zwiększone ryzyko infekcji wirusowych, natomiast związek między 

spożywaniem alkoholu a ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 nie jest jeszcze w pełni 
poznany. Nadużywanie alkoholu prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji spo-

łecznych, somatycznych oraz psychicznych. Alkohol może powodować przejściowe 

lub nieodwracalne uszkodzenia narządów, a także zwiększać ryzyko chorób przewlekłych.  
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Alkoholizm jako choroba społeczna i cywilizacyjna – konsekwencje zdrowotne, 

wyzwania i zagrożenia w dobie pandemii COVID-19 

Streszczenie 
Średnia spożycia alkoholu w Polsce jest wyższa niż średnia w Europie – na jednego mieszkańca przypada 
średnio 10,4 litra czystego alkoholu etylowego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że alkohol 

zajmuje 3. miejsce wśród czynników najbardziej zagrażających zdrowiu populacji. Z najnowszych badań 
wynika, że w czasie pandemii COVID-19 konsumpcja alkoholu i liczba zgonów z tego powodu wzrosła 
o 25,5%. Celem pracy jest przedstawienie danych dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na pogłębienie 
alkoholizmu w populacji oraz przedstawienie konsekwencji zdrowotnych wynikających ze spożywania 
alkoholu. Nadużywanie alkoholu niesie za sobą przykre skutki zdrowotne, psychiczne i społeczne. Alkohol 
w nadmiarze oddziałuje toksycznie na układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy, rozrodczy, gospodarkę 
hormonalną, powoduje zaburzenia neurologiczne i psychiczne. U osób uzależnionych od alkoholu stopień 
uszkodzenia poszczególnych organów zależy od wielu czynników, takich, jak ilość czy rodzaj spożywa-

nego alkoholu. Część tych skutków jest odwracalna, ale niektóre powodują nieodwracalne zmiany w orga-
nizmie człowieka bądź znacząco podnoszą ryzyko chorób śmiertelnych, w tym nowotworów. Pandemia 
COVID-19 zmieniła nawyki społeczne związane ze spożywaniem alkoholu. Wprowadzane „lockdowny” 
podczas pandemii wpłynęły na wzorce picia oraz sprzedaż alkoholu. Choroby i urazy związane z alkoho-
lem pociągają za sobą zagrożenia zdrowotne oraz wysokie koszty społeczne. 
Słowa kluczowe: alkoholizm, COVID-19, konsekwencje zdrowotne  

Alcoholism as a social and civilization disease – health consequences, challenges 

and threats in the time of the COVID-19 pandemic  

Abstract 
The average alcohol consumption in Poland is higher than the average in Europe – on average there is 10.4 
liters of pure ethyl alcohol per one inhabitant. The World Health Organization (WHO) emphasizes that 

alcohol ranks 3rd among the factors which pose the greatest threat to the health of the population. Recent 
studies show that during the COVID-19 pandemic, alcohol consumption and deaths due to alcohol 
increased by 25.5%. The purpose of this paper is to present data on the impact of the COVID-19 pandemic 
on worsening alcoholism and to present the health consequences of alcohol consumption. Alcohol abuse 
carries unpleasant health, mental and social consequences. Alcohol in excess has toxic effects on the 
cardiovascular, gastrointestinal, reproductive, endocrine systems, causes neurological and mental disorders. 
In alcohol-dependent people, the degree of damage to individual organs depends on many factors, such as 
the amount or type of alcohol consumed. Some of these effects are reversible, but some cause irreversible 

changes in the human body or significantly increase the risk of fatal diseases, including cancer. The 
COVID-19 pandemic changed societal habits related to alcohol consumption. The "lockdowns" imple-
mented during the pandemic affected drinking patterns and alcohol sales. Alcohol-related illnesses and 
injuries carry health risks and high social costs. 
Keywords: alcoholism, COVID-19, health consequences 
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1. Wprowadzenie 

Współcześnie nauki związane ze zdrowiem podlegają znacznym przemianom, które 

wynikają nie tylko z postępu technologicznego, ale przede wszystkim ze zmian 
zachodzących w świadomości ludzi. Obecnie coraz częściej podkreśla się wpływ oso-

bistych wyborów i indywidualnych praktyk w odniesieniu do stanu zdrowia. Ponadto 

zdrowie od lat jest postrzegane subiektywnie, jako rodzaj dobrostanu, który może 

ulegać zmianom pod wpływem przeróżnych czynników. 
Zdrowie wraz ze wszystkimi jego wymiarami, powinno być zatem postrzegane nie 

tylko w kategoriach biologicznych i medycznych, ale również kulturowych i społecz-

nych, bowiem kategorie te istotnie zdrowie determinują. Kiedy perspektywy biologiczno-
-medyczne oraz społeczno-kulturowe pojmowania zdrowia, wzajemnie się przenikają 

i uzupełniają, dają specjalistom-lekarzom, pedagogom, promotorom zdrowia, pełen obraz 

czynników warunkujących zdrowie człowieka, a co więcej umożliwiają planowanie 
całościowych działań na rzecz podnoszenia jakości życia oraz wzmacniania potencjału 

zdrowotnego współczesnego społeczeństwa [1]. 

Nie ma wątpliwości, iż współczesna rzeczywistość ulega szybkim przemianom – 

jak pisze Z. Baumann nabiera cech płynności i zmienność [2]. W związku z tym ko-
nieczne wydaje się stałe poszerzanie interdyscyplinarnej refleksji nad pojęciem zdrowia, 

o nowe treści, uwzględniające tło i kontekst współczesnego życia.  

W kontekście omawianego tematu, refleksja teoretyczna służyć ma przede wszystkim, 
jako punkt wyjścia do działań o charakterze praktycznym. Natomiast główny cel stra-

tegii interwencyjnych to rozwijanie świadomości zdrowotnej ludzi i kształtowanie 

osobistej odpowiedzialność za zdrowie. Umacnianie zdrowia jako wartości stałej i uni-
wersalnej, we współczesnym niestabilnym świecie, stanowi dalekosiężną inwestycję, 

która na pewno w przyszłości zaprocentuje, bowiem, jak podają Z. Jakab oraz A.D. 

Tsouros w dokumencie WHO Zdrowie 2020:  

Dobry stan zdrowia i dobrostan to dwa uniwersalne cele ludzkości, które obecnie 
uznaje się za podstawowe prawa człowieka i ważne składniki sprawiedliwego 

rozwoju potencjału ludzkiego, gospodarczego i społecznego, i za zasoby wyko-

rzystywane w życiu codziennym. Oba cele, w coraz większym stopniu, uważane 

są za główne przesłanki rozwoju i bezpieczeństwa człowieka [3]. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, warto wskazać, iż niniejszy artykuł oprócz 

interdyscyplinarnej analizy pojęcia zdrowie, zawiera także element empiryczny – omó-

wienie przeprowadzonych badań własnych, których celem była diagnoza poczucia 
dobrostanu zdrowotnego studentów w czasie pandemii COVID-19.  

 
1 d.gawlik@wsbinoz.pl, Filia w Rybniku, Instytut Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdro-
wiu w Łodzi, www.wsbinoz.edu.pl. 
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2. Interdyscyplinarność pojęcia zdrowie  

Na przestrzeni wieków próby zdefiniowania pojęcia zdrowie przybierały różne 

formy, a pierwsze refleksje sięgają starożytności. Greccy i rzymscy filozofowie anali-

zowali zdrowie pod kątem równowagi lub zaburzenia części organizmu. Platon nato-
miast traktował zdrowie jako funkcję doskonalenia stylu życia, Plutarch zaś za warunek 

zdrowia uznawał aktywność i wolność. Jednym z pierwszych, któremu udało się upo-

rządkować całokształt poglądów na temat zdrowia, był Hipokrates, nazywany ojcem 

medycyny europejskiej. Postrzegał on zdrowie i chorobę w kategoriach dobrego i złego 
samopoczucia. Zależało ono, zdaniem Hipokratesa, od równowagi zewnętrznej między 

człowiekiem a środowiskiem. Hipokrates nadał, więc pojęciu zdrowia subiektywny 

wydźwięk. 
Natomiast w epoce średniowiecza krzewieniem oświaty zdrowotnej zajmował się 

głównie Kościół, wówczas zdrowie ściśle łączono ze zdolnością znoszenia bólu i cier-

pień, jako nieodłącznych elementów ludzkiej egzystencji.  
Poglądy głoszone przez ojca medycyny zostały zanegowane dopiero w momencie 

pojawienia się filozofii kartezjańskiej. Zgodnie z tą filozofią organizm człowieka był 

porównywany do wielkiej maszyny. Teoria ta zapewne przyczyniła się do poznania 

organizmu człowieka, ale równocześnie reakcja na chorego została ograniczona jedynie 
do naprawiania jego zdrowia. Człowiek chory był postrzegany po prostu jako uszko-

dzona maszyna biologiczna, którą należało poddać naprawie. Taki pogląd na zdrowie 

i chorobę redukował wieloaspektowość człowieka jako złożonego bytu, koncentrując 
się wyłącznie na jego fizycznym wymiarze [4]. 

Istotne przejście do ery nowożytnej nastąpiło wraz z wyłonieniem się poglądów 

lekarza i filozofa Paracelsusa, który stworzył doktrynę mikro- i makrokosmosu, pod-

kreślając jednocześnie, iż zdrowie nie jest dane raz na zawsze przez naturę, tylko musi 
być stale zdobywane. Natomiast prawdziwy rozkwit zainteresowania tematyką zdrowia 

w Polsce, miał miejsce w epoce oświecenia, głównie dzięki działalności Komisji 

Edukacji Narodowej. Ta działalność przyczyniła się między innymi do wprowadzenia 
nauk o zdrowiu do szkół. W związku z pogarszającą się sytuacją społeczno-ekono-

miczną na przełomie XIX i XX wieku oraz szerzącymi się chorobami i niskim stanem 

higienicznym społeczeństw, popularyzacją zdrowia zajmowali się nie tylko lekarze, ale 
także pedagodzy i inni działacze społeczni [5]. 

Zatem od drugiej połowy XIX wieku zaczęto postrzegać zdrowie jako jedną z na-

czelnych wartości społecznych. Wówczas jednak zdrowie definiowano głównie 

w oparciu o biomedyczne koncepcje, zgodnie, z którymi zdrowie to stan optymalnego 
funkcjonowania ciała – każdego jego organu i każdej jego komórki, w całkowitej 

harmonii i na optymalnym poziomie [6]. W myśl tej definicji, zdrowie utożsamiać można 

wyłącznie z brakiem choroby, ponieważ to właśnie choroba jawi się jako element za-
grażający harmonii i równowadze organizmu. To podejście do definiowania zdrowia 

charakteryzuje się redukcjonizmem i zdecydowanie nie wyczerpuje złożonej proble-

matyki tego pojęcia.  
Od połowy XX wieku aż po czasy współczesne w centrum zainteresowania stanął 

człowiek i to nie wyłącznie w fizycznym wymiarze, lecz w wymiarze holistycznym, 

czyli wraz ze wszystkimi sferami jego funkcjonowania. W 1941 roku G. Sigerist opubli-

kował autorską koncepcję rozumienia zdrowia, która stanowiła swoistą egzemplifikację 
przejścia od redukcjonizmu biomedycznego ku pozytywnemu, nacechowanemu subiek-
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tywizmem definiowaniu zdrowia. Stwierdził on, iż zdrowie to złożony stan nieograni-

czający się wyłącznie do braku chorób, czy dolegliwości, ponieważ zdrowym może być 

człowiek, który odznacza się harmonijnym rozwojem fizycznym i psychicznym i dobrze 
adaptuje się do otaczającego go środowiska społecznego [7]. Taki człowiek realizuje 

swoje zdolności, dostosowuje się do zmian w otoczeniu i wnosi swój wkład w pomyśl-

ność społeczeństwa – stosownie do swoich osobistych możliwości. W tej koncepcji zdro-

wie to pojęcie pozytywne, warunkujące pełne radości i satysfakcji życie i wypełnianie 
obowiązków, jakie się w nim pojawiają. 

Na bazie koncepcji G. Sigerista w 1947 roku członkowie Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) opracowali nowatorską na ów czas, 
definicję zdrowia, podając, iż jest to stan dobrego samopoczucia (dobrostan – well- 

being) fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa 

i niepełnosprawności [8]. Nowatorski charakter powyższej definicji wynika między innymi 
z faktu, iż zdrowie zaczęto pojmować pozytywnie, jako swego rodzaju dobrostan. 

Ponadto uwzględniono złożoność i wielowymiarowość tego pojęcia, jak i wielo-

aspektowość samej natury człowieka (aspekt fizyczny, psychiczny i społeczny), a także 

zwrócono uwagę na subiektywne poczucie zdrowia, stawiając je tym samym ponad 
mierniki obiektywne. Natomiast w poczet zarzutów powyższej definicji zdrowia, wpisać 

można statyczność oraz nierealistyczne, utopijne ujęcie zdrowia, jako pełnego dobro-

stanu niemożliwego do osiągnięcia. 
Mimo owych zarzutów definicja ta wyznaczyła niejako nowy etap w podejściu do 

definiowania zdrowia, stała się także punktem wyjścia do tworzenia kolejnych ujęć. 

W dyskurs nad pojęciem zdrowia zaangażowali się przedstawiciele różnych dyscyplin, 

dzięki czemu dotychczasowy zakres biomedycznego ujmowania zdrowia został znacznie 
poszerzony i nabrał interdyscyplinarnego charakteru. Szczególnie znamienna w tym 

kontekście jest pierwsza socjologiczna definicja sformułowana przez T. Parsonsa uka-

zująca zdrowie, jako stan optymalnej umiejętności pełnienia przez jednostkę ról i zadań 
wyznaczonych przez proces socjalizacji [9]. 

Innowacyjne dla tej definicje jest wysunięcie na pierwszy plan społecznego aspektu 

funkcjonowania człowieka i podkreślenie, iż zdrowie jest bezpośrednio skorelowane 
z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Doprecyzowaniem takiego rozumienia 

zdrowia jest definicja zaproponowana w 1978 roku na Światowej Konferencji Promocji 

Zdrowia w Ałma Acie, w myśl której zdrowie stanowi zdolność do życia produk-

tywnego, sensownego i twórczego w sferze społecznej i ekonomicznej [10]. Dzięki 
takim ujęciom zdrowie stało się nie tylko domeną sektora medycznego, ale również 

innych nauk, na trwałe wpisało się także w poczet wartości istotnych dla kultury 

określonych społeczeństw. 
Współczesne koncepcje na ogół ujmują zdrowie albo jako właściwość, albo jako 

proces. Z. Słońska i M. Misiuna definiują zdrowie, jako swego rodzaju zdolność czło-

wieka do osiągania pełni możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz 
reagowania na wyzwania środowiska [11]. Zatem w tym ujęciu zdrowie zyskuje status 

dyspozycji umożliwiającej człowiekowi adaptowanie się do określonych warunków 

środowiskowych i wpisuje się w paradygmat rozwojowo-funkcjonalny, w myśl którego 

zdrowie stanowi zasób warunkujący rozwój, ale i umożliwiający radzenie sobie 
z wyzwaniami. Takie ujęcie zdrowia pozwala również dostrzec w nim pewnego rodzaju 
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potencjał jednostek oraz grup, który właściwie ukierunkowany umożliwia radzenie sobie 

z wymaganiami, jakie niesie życie.  

W procesualnych ujęciach zdrowia jest ono rozumiane, jako proces wykorzystywania 
potencjałów człowieka (biologicznych, psychologicznych i społecznych), by móc spro-

stać wymaganiom wewnętrznym i zewnętrznym oraz osiągać cele indywidualne i spo-

łeczne bez permanentnego zaburzenia dynamicznej równowagi organizmu [12].  

Znaczący wkład w takie rozumienie zdrowia wniosły rewolucyjne prace A. Anto-
novsky’ego. Podstawą jego koncepcji jest założenie, iż zdrowie i choroba to dwa 

przeciwlegle bieguny kontinuum, w toku życia człowiek przemieszcza się na owym 

kontinuum i znajduje się raz bliżej krańca zdrowia, a raz bliżej krańca choroby, rzadko 
jednak osiągając pozycje skrajne. Oczywiście pomiędzy tymi biegunami istnieje szereg 

stanów, które należy rozumieć całościowo, jako dynamiczny proces równoważenia 

wymagań i zasobów w toku konfrontacji człowieka ze stresorem. W tej koncepcji 
zdrowie nie jest stanem ani zasobem, lecz dynamicznym procesem przemieszczania się 

po wyimaginowanym kontinuum. Zatem w ciągu życia człowiek musi poszukiwać 

skutecznych sposobów na rozwijanie tkwiących w nim zasobów, by móc radzić sobie 

z pojawiającymi się na jego drodze życiowej stresorami. Procesualne ujęcie zdrowia 
zakłada zatem, iż konieczne jest nieustanne utrzymywanie równowagi wobec wymagań, 

z którymi styka się organizm. Choroba pojawia się w momencie, gdy dochodzi do 

niewydolności tego procesu [13].  
Wpisując się w dynamiczne ujęcie zdrowia, V. Karpowicz postuluje, by pojęcie 

zdrowia zawsze rozważać w kontekście możliwości rozwoju człowieka za pośred-

nictwem potencjałów w nim tkwiących. Z kolei K. Popielski w noetycznej koncepcji 

zdrowia poszerza definiowanie zdrowia o wymiar egzystencjalny, stwierdza bowiem, 
iż zdrowie i choroba powinny być rozpatrywane całościowo jako elementy wpisujące 

się niepodważalnie w egzystencję człowieka. Z kolei za chorobę należy uznać wszelkie 

stany zagrożenia równowagi i potencjału zdrowotnego jednostki [14].  
W 1984 roku WHO uzupełniło sformułowaną 40 lat wcześniej definicję zdrowia, 

uwzględniając pominięte wcześnie elementy. W nowej, rozwiniętej definicji zdrowia 

dostrzeżono dynamikę tego procesu, stwierdzając, iż stanowi ono jeden z zasobów, 
dzięki któremu jednostka lub grupa jest zdolna, z jednej strony spełniać swoje aspiracje 

i zaspokajać potrzeby, z drugiej zaś zmieniać otoczenie lub radzić sobie z otaczającym 

środowiskiem [15]. 

W myśl dokumentów WHO dotyczących promocji zdrowia, zdrowie można także 
pojmować jako swoiste bogactwo społeczeństwa umożliwiające rozwój społeczno- 

ekonomiczny oraz zapewniające odpowiedni poziom życia. Stanowi także środek do 

osiągania lepszej jakości życia, którą należy rozumieć jako sprawne i satysfakcjonujące 
funkcjonowanie do późnej starości. Zdrowie jest także fundamentalnym prawem każdej 

jednostki gwarantowanym konstytucyjnie (Konstytucja RP Art. 58, punkt 1. mówi, iż 

każdemu obywatelowi przysługuje prawo do ochrony zdrowia). Zdrowie może być 
ujmowane w kategorii wartości umożliwiającej realizowanie swoich aspiracji i doko-

nywanie zmian środowiskowych, a także wartości autotelicznej stanowiącej cel owych 

dążeń. Zatem zdrowie jest traktowane jako wartość pozytywna, do której człowiek dąży, 

a jej przeciwieństwo stanowi choroba nacechowana pejoratywnie. Takie rozumienie 
zdrowia okazuje się niezwykle przydatne w edukacji zdrowotnej, gdyż pozwala uzmy-

słowić, dlaczego nawet ludzie zdrowi powinni podejmować działania na rzecz 
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umacniania swego potencjału. Indywidualne pojmowanie zdrowia jako wartości auto-

telicznej, a nie instrumentalnej jest ważne zwłaszcza w momencie zaistnienia konfliktu 

wartości [16].  
W powyższej analizie przedstawiono następujące sposoby ujmowania zdrowia, jako 

stanu, procesu, zasobu, potencjału oraz dyspozycji. Wszystkie omówione sposoby 

wzajemnie się uzupełniają, umożliwiając zrozumienie złożoności owego pojęcia. 

Definicje zdrowia można także sklasyfikować ze względu, na to, który z jego kom-
ponentów aktualnie wysuwa się na pierwszy plan. Zgodnie z tym wyróżniamy definicje 

biologiczne, funkcjonalne i biologiczno-funkcjonalne [9]. Do pierwszych należą te 

traktujące zdrowie wyłącznie jako stan somatyczny, mierzalny za pomocą obiektyw-
nych parametrów medycznych. Zdrowie jest tu więc stanem biologiczno-fizjologicznym 

organizmu – takie ujęcie dominuje głównie w medycynie, epidemiologii i etiologii. Defi-

nicje funkcjonalne z kolei są typowe dla socjologii ujmującej zdrowie jako warunek 
efektywnego uczestnictwa jednostki w życiu społecznym. W ten paradygmat wpisuje 

się przytoczona wcześniej definicja T. Parsonsa. Trzeci typ stanowią nawiązujące do 

tradycji hipokratejskiej definicje biologiczno-funkcjonalne, które syntezują wcześniejsze 

ujęcia. Przykładem jest przeanalizowana już definicja zdrowia WHO.  
Inną, zaczerpniętą z filozofii, typologię definicji zdrowia stanowi podział na definicje 

obiektywizujące i subiektywizujące. Te pierwsze zakładają, iż zdrowie stanowi byt nie-

zależny od ludzkich sądów, natomiast drugi typ definicji czerpie inspiracje z orientacji 
fenomenologicznej i opiera się na subiektywnych wyznacznikach zdrowia, których 

fundament stanowią osobiste doświadczenia jednostek. Opierając się na filozoficznych 

podstawach, J. Domaradzki wyróżnia także podział definicji zdrowia na naturalistyczne 

i normatywne. Te pierwsze ujmują zdrowie w ramach naturalnych procesów zacho-
dzących w organizmie. Natomiast definicje normatywne zakładają, iż nieodłącznym 

elementem zdrowia są zawarte w nim sądy wartościujące, zatem nie może ono być 

terminem neutralnym, lecz zawsze ma charakter kontekstualny [15]. 
Pojęcie zdrowia musi być zatem rozpatrywane zawsze w określonym kontekście, 

bowiem odzwierciedla aktualną sytuację społeczno-kulturową danego społeczeństwa 

oraz zakorzenione w nim wartości, normy i dążenia. M. Sokołowska stwierdza, że:  

nie jest możliwe określenie zdrowia jako pojęcia abstrakcyjnego i oderwanego 

od konkretnych warunków. Kryteria zdrowia są historyczne, zmieniają się wraz 

z sytuacją społeczną, warunkami środowiskowymi, z normami i zwyczajami 

określonych zbiorowości. Są też zależne od dążeń i wartości, jakie kierują 

życiem ludzi [17]. 

Definiowanie zdrowia ma zatem sens tylko wówczas, gdy odnosi się do określonej 

osoby lub grupy przebywającej w określonym środowisku, ma więc, różne znaczenie 
dla różnych ludzi [17]. 

Można zatem rzec, iż w najnowszych ujęciach zdrowia zakłada się, że u jego podstaw 

leży złożony i różnorodny zespół czynników. Zdrowie stanowi wynik interakcji między 
czynnikami biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi, cywilizacyjnymi i kultu-

rowymi. Takie ujęcie implikuje podejście interdyscyplinarne, ukierunkowane na po-

strzeganie zdrowia nie tylko w kategoriach biologicznych i medycznych, ale również 

kulturowych i społecznych, bowiem kategorie te istotnie zdrowie determinują. Współ-
czesne interakcyjne i interdyscyplinarne rozumienie zdrowia, wymaga dogłębnego prze-
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analizowania wszystkich jego wymiarów i modeli, by móc czerpać z nich inspiracje 

zarówno dla teorii, jak i praktyki medycyny, pedagogiki i promocji zdrowia, bowiem 

autentycznym i wspólnym celem wszystkich tych dyscyplin powinno być właśnie 
zdrowie. 

3. Wielowymiarowość zdrowia i przegląd jego głównych modeli 

Na wstępie rozważań nad modelami zdrowia konieczne jest wyjaśnienie samego 

pojęcia model. W „Słowniku Psychologicznym” W. Szewczuk definiuje ten termin, jako 

uproszczoną konstrukcję o charakterze hipotetycznym, która przedstawia w sposób 
schematyczny przedmiot, stan rzeczy lub proces [18]. W kontekście złożoności pojęcia 

zdrowia, model może stanowić swoisty opis jego głównych założeń. 

Tradycyjnym modelem zdrowia stanowiącym podstawę medycyny naukowej końca 
XIX i początku XX wieku jest model biomedyczny. Fundamentem tego modelu jest 

filozofia kartezjańska, czyli mechanistyczna teoria przyrody. Model biomedyczny opiera 

się na kilku głównych założeniach owej filozofii. Istotą teorii Kartezjusza jest dualizm, 
czyli podział świata (oraz człowieka) na dwie odrębne sfery: sferę ducha (przypisaną 

nauką humanistycznym) oraz sferę materii (właściwą dla nauk przyrodniczych). Świat 

materii przypomina maszynę, w związku z czym rządzą nim prawa mechaniki.  

W modelu tym zdrowie jest kategorią zobiektywizowaną, ograniczoną wyłącznie 
do braku dysfunkcji organizmu, jako maszyny, której wszystkie elementy zgodnie funk-

cjonują. Funkcje i procesy biologiczne są znormalizowane przez medycynę, dyspo-

nującą licznymi metodami analizy materiału biologicznego i procesów biochemicz-
nych. Model ten jest przypisany medycynie naprawczej, w której profesjonaliści nie 

zajmują się pojęciem zdrowia ani ludźmi zdrowymi. Tak, więc wyróżnikiem tego mo-

delu jest orientacja patogenetyczna, czyli ukierunkowana wyłącznie na chorobę, zdrowie 

jest zatem rozumiane wyłącznie jako brak choroby – nie ma stanów pośrednich między 
zdrowiem a chorobą. Z kolei w przypadku wystąpienia dysfunkcji organizmu, powrót 

do normalnego funkcjonowania człowieka jest całkowicie uzależniony od profesjona-

listów z zakresu medycyny, jedynym zadaniem chorego jest podporządkowanie się 
zaleceniom. W modelu biomedycznym zdrowie jest skorelowane wyłącznie z wypo-

sażeniem genetycznym i strukturą biologiczną organizmu [19]. 

Podstawowym zarzutem stawianym modelowi biomedycznemu jest redukcjonizm 
w podejściu do człowieka oraz do definiowania zdrowia i choroby. Nie ulega jednak 

wątpliwości, iż model ten przyczynił się do rozwoju wielu istotnych dziedzin i metod 

związanych między innymi z genetyką. Jednak pomija istotne osobowościowe, beha-

wioralne, środowiskowe i kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby, ponadto nie 
uwzględnia złożoności natury człowieka oraz zakłada bierną postawę jednostki wobec 

własnego zdrowia. Na krytyce biomedycznego modelu zdrowia wyrosły kolejne nurty, 

jednak niektóre elementy podejścia biomedycznego są nadal aktualne i uzupełniają 
inne współczesne modele zdrowia. 

W drugiej połowie XX wieku zrodziło się odmienne spojrzenie na człowieka i jego 

rzeczywistość – w centrum zainteresowania stanął człowiek w ujęciu holistycznym, czyli 
całościowym (z gr. hólos – cały, kompletny) [8]. Podstawą holistycznego modelu zdro-

wia jest systemowe podejście do ujmowania zdrowia i choroby system zaś należy 

rozumieć jako swoistą całość, zespół różnych elementów powiązanych ze sobą i na 
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siebie oddziałujących. System nie może być rozpatrywany wyłącznie jako całość będąca 

sumą jej elementów składowych.  

W myśl holistycznego modelu zdrowia człowiek stanowi żywy system, niepodzielną 
całość złożoną z wzajemnie zależnych i oddziałujących na siebie podsystemów. Czło-

wiek wchodzi także w skład szerszych podsystemów będących częściami składowymi 

jego rzeczywistości. Zatem holizm w modelu tym może być rozpatrywany w sposób 

dwojaki – w rozumieniu węższym odnoszącym się do organizmu człowieka jako systemu 
i w rozumieniu szerszym – ujmującym człowieka jako część większego systemu [20]. 

Model holistyczny zakłada istnienie kilku powiązanych ze sobą wymiarów zdrowia 

przypisanych niejako poszczególnym sferom funkcjonowania człowieka, na które 
wskazuje omówiona w poprzednim podrozdziale definicja zdrowia WHO: 

• zdrowie fizyczne (ang. physical health), czyli prawidłowe funkcjonowanie orga-

nizmu człowieka – jego poszczególnych narządów oraz układów;  

• zdrowie psychiczne (ang. mental health), czyli stopień integracji osobowości. W tym 

wymiarze można wyróżnić: zdrowie umysłowe – zdolność do logicznego myślenia; 
zdrowie emocjonalne – zdolność do właściwego rozpoznawania, przeżywania i wy-

rażania uczuć; 

• zdrowie społeczne (ang. social health), czyli zdolność do utrzymywania prawidło-

wych relacji interpersonalnych oraz właściwego pełnienia ról i zadań wyznaczo-

nych w procesie socjalizacji [20]. 
W późniejszym czasie dostrzeżono potrzebę wpisania w poczet wymiarów zdrowia 

kolejnych jego aspektów. Obecnie wymienia się także zdrowie duchowe (ang. spiritual 

health) rozumiane jako doświadczenie wewnętrznego spokoju i zgody ze samym sobą 
oraz wdrażanie w życie zasad i przekonań religijnych lub moralnych. Dla ludzi wie-

rzących związane jest z praktykami i wartościami charakterystycznymi dla określonej 

religii, z kolei dla ludzi niewierzących wynika z praw natury lub osobistego „kredo” [20]. 
Współcześnie podkreśla się również istotność zdrowia seksualnego (ang. sexual health) 

polegającego na prawidłowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych rela-

cjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, wolności od chorób, niedomagań, niemocy 

seksualnej, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z seksualnością. 
W literaturze przedmiotu funkcjonuje także pojęcie zdrowia prokreacyjnego (ang. re-

productive health), które z kolei oznacza, iż ludzie mogą prowadzić bezpieczne, odpo-

wiedzialne i satysfakcjonujące życie seksualne, mają zdolność do prokreacji, jak również 
swobodę w podejmowaniu decyzji związanych z posiadaniem potomstwa [22].  

W psychologii zdrowia funkcjonuje zamiennie holistyczno-funkcjonalny model zdro-

wia, w którym zdrowie jest pojmowane jako proces adaptacyjny zmierzający do zacho-

wania równowagi między systemami (zarówno wąskim, jak i w szerokim sposobie ich 
rozumienia). Ujmowanie zdrowia i choroby zgodne z modelem holistyczno-funkcjo-

nalnym ma swoje egzemplifikacje w konkretnych badaniach dotyczących np. znaczenia 

sfery psychicznej i behawioralnej w etiopatogenezie różnych chorób somatycznych. 
Zdrowie w modelu holistyczno-funkcjonalnym jest efektem relacji poszczególnych 

struktur funkcjonalnych człowieka oraz człowieka z jego otoczeniem, dlatego należy je 

rozumieć, jako proces równoważenia się potrzeb człowieka i wymagań otoczenia. Na 
proces ten mają wpływ również zasoby i deficyty człowieka oraz jego otoczenia. Wyróż-

nikiem tego modelu jest przypisywanie ogromnej roli świadomej aktywności podmiotu 

w zakresie działań na rzecz zdrowia [18]. 
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Istotną cechą odróżniającą model holistyczny od biomedycznego jest salutogeneza, 

czyli pojęcie antagonistyczne do patogenezy. Podejście patogenetyczne zakłada, iż sta-

nem normalnym organizmu jest porządek i homeostaza. Po naruszeniu stanu dyna-
micznej równowagi, organizm uruchamia różne mechanizmy autoregulacyjne, by ten 

stan równowagi przywrócić. Kiedy organizm nie jest w stanie powrócić do stanu ho-

meostazy, pojawia się choroba, a leczenie ma przywrócić lub zastąpić owe mechanizmy 

regulacyjne. Zatem podstawowe pytanie w podejściu patogenetycznym brzmi: Co jest 
przyczyną chorób? Paradygmat salutogenetyczny zaś zakłada, że stanem normalnym 

organizmu jest entropia i nieuporządkowanie w związku z wpływem na organizm zmien-

nych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Zatem w tym podejściu kluczowe py-
tanie brzmi: Dlaczego ludzie mimo działania szkodliwych czynników zachowują zdrowie 

lub w razie choroby powracają do zdrowia? 

Salutogenetyczny model zdrowia został opracowany przez wspomnianego już 
w poprzednim podrozdziale A. Antonovsky’ego – twórcy procesualnego ujęcia zdrowia 

i choroby jako punktów skrajnych kontinuum. W myśl modelu salutogenetyczne istnieją 

pewne czynniki, które pozwalają zachować zdrowie lub przyspieszają proces zdro-

wienia. Do czynników tych A. Antonovsky zalicza uogólnione zasoby odpornościowe, 
rozumiane, jako biologiczne i psychologiczne właściwości jednostki oraz cechy spo-

łeczno-kulturowe, czyli wszystko to, co pomaga radzić sobie ze stresorami. Ponadto 

autor za główną siłę będącą niejako kluczem do zdrowia uznaje poczucie koherencji 
(sense of coherence), czyli pewien konstrukt o charakterze poznawczo-instrumentalno-  

-motywacyjnym stanowiący:  

globalną orientację człowieka wyrażającą stopień, w jakim człowiek ten ma 

dominujące, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że: bodźce napływa-
jące w ciągu życia ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter 

ustrukturalizowany, przewidywalny i wytłumaczalny; ma dostęp do środków, 

które mu pozwolą sprostać wymaganiom, jakie stawiają te bodźce; wymagania 

te są dla niego wyzwaniem wartym wysiłku i zaangażowania [12]. 

Ta globalna orientacja jednostki składa się z trzech komplementarnych elementów: 

zrozumiałość (comprehensibility), mająca charakter poznawczy i stanowiąca trwałą 
zdolnością do rozumienia otaczającego jednostkę świata. Zaradność (manageability) 

będąca składnikiem o charakterze poznawczo-instrumentalnym. Człowiek dzięki ocenie 

poznawczej stwierdza, czy posiadane przez niego zasoby pozwolą mu poradzić sobie 

z sytuacją, w jakiej się znalazł, co ma bezpośredni wpływ na jego postawę. Sensowności, 
czyli element o charakterze emocjonalno-motywacyjnym. Można ją określić, jako 

stopień, w jakim człowiek czuje, że życie ma sens, a przynajmniej część pojawiających 

się w nim wymagań, warta jest wysiłku. Coraz więcej współczesnych badaczy łączy 
ów konstrukt z wieloma aspektami zdrowia człowieka – zarówno z wymiarem fizycznym, 

jak i psychicznym oraz społecznym [12].  

Z kolei doprecyzowaniem ujęcia holistycznego jest funkcjonujący współcześnie, 
a powstały w latach 70. XX wieku, socjoekologiczny (społeczno-ekologiczny) model 

zdrowia, podkreślający znaczenie poszczególnych systemów oraz omawiający ich 

hierarchiczność. Model ten powstał na gruncie socjologii zdrowia, w wyniku dyskursu 

nauk przyrodniczych i społecznych, w związku z rozwijającymi się podstawami pro-
mocji zdrowia. Głównym założeniem modelu socjoekologicznego jest istnienie całego 
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spektrum systemów od tych najbardziej ogólnych, aż po te bardzo szczegółowe. Istot-

nym elementem jest zwrócenie uwagi na hierarchiczność owych systemów, gdzie każdy 

podsystem jest częścią większego i pozostaje z nim we wzajemnym oddziaływaniu. 
Model ten ma ścisły związek z czynnikami warunkującymi zdrowie człowiek, gdyż 

pozwala zrozumieć, iż to właśnie oddziaływanie poszczególnych systemów ma istotny 

wpływ na stan zdrowia człowieka. Model ten jest zatem w pełni holistyczny, bowiem 

poszerza perspektywę biopsychospołeczną o wiele innych podsystemów, zwłaszcza 
związanych ze środowiskiem socjokulturowym i ekologicznym [23]. 

Wszelkie ustalenia i analizy w ramach modelu socjoekologicznego odnoszą się nie 

tylko do grup ryzyka, ale zwłaszcza do ludzi zdrowych, w celu dostarczania informacji 
na temat zdrowia rozpatrywanego w kontekście ich życia codziennego, z uwzględnie-

niem całego spektrum czynników warunkujących zdrowie. 

Kształtowanie się socjoekologicznego modelu zdrowia i koncepcji holistycznej, 
miało związek z odejściem od biomedycznego i prosomatycznego definiowania zdrowia, 

w którym to jedynie medycynie naprawczej przypisywano możliwość walki z choro-

bami. Pojawiające się, w związku z rozwojem idei promocji zdrowia, nowe koncepcje 

zdrowia podkreślają, iż nie jest ono stanem danym raz na zawsze, a ponadto dobre 
zdrowie może przyczynić się do osiągnięcia satysfakcji życiowej i sukcesu. Zauważono 

zatem, iż zdrowie ma zwłaszcza wymiar jednostkowy – budowanie zdrowia całych po-

pulacji, należy rozpocząć od wzmacnia zdrowia poszczególnych jej członków i uświa-
damiania osobistej odpowiedzialności za zdrowie. Ponadto w XX wieku zauważono 

znaczące zmiany w obrazie chorób w populacjach wysokorozwiniętych. Otóż dominu-

jące niegdyś choroby zakaźne zostały zastąpione chorobami przewlekłymi, warunkowa-

nymi głównie rozwojem cywilizacyjnym i niekorzystnymi zmianami środowiskowymi. 
Zaczęto zatem poszukiwać pozamedycznych metod ochrony zdrowia [1].  

Momentem przełomowym dla zmiany postrzegania czynników warunkujących 

zdrowie ludzi, był raport ministra zdrowia Kanady M. LaLonde (1974 r.), w którym to 
przeniesiono akcent z działań medycznych na szerszy kontekst społeczny i wskazano na 

konkretne zmiany, jakie należy poczynić w zakresie prowadzenia polityki zdrowotnej. 

W raporcie tym M. LaLonde zaakcentował potrzebę radykalnej zmiany w podejściu do 
postrzegania uwarunkowań zdrowia i konieczność współpracy międzysektorowej 

w celu jego ochrony. Wskazał zatem na szersze rozumienie zdrowia jako stanu, który nie 

może być osiągany tylko przez koncentrację funduszy dla poszerzania infrastruktury 

i świadczeń medycyny naprawczej, ponieważ zdrowie to wynik działania wielu czynni-
ków, między innymi czynników związanych z dziedziczeniem genetycznym, środowi-

skiem, stylem życia i opieką medyczną. Promowanie zdrowego stylu życia może 

wpłynąć na poprawę stanu zdrowia i ograniczyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną. 
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, M. LaLonde zaproponował koncepcję pól 

zdrowia (zwanych też kołem LaLonde’a) opartych o cztery grupy czynników determi-

nujących zdrowie jednostki i odnoszących się do krajów wysokorozwiniętych: 

• styl życia (ok. 50-60% wpływu): sposób życia obrany przez jednostkę, który może 
ona modyfikować; 

• środowisko (ok. 20%): wszystkie jego elementy, zewnętrzne w odniesieniu do ciała 

ludzkiego, na które jednostka ma ograniczony wpływ (w tym czynniki chemiczne, 

fizyczne, psychospołeczne); 
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• biologia człowieka (ok. 20%): wszystkie cechy związane z biologią organizmu 
ludzkiego, na które jednostka nie ma wpływu (w tym czynniki genetyczne, rozwój, 

dojrzewanie, starzenie, czynniki adaptacyjne, regulacje homeostatyczne); 

• organizacja opieki medycznej (10-15%): dostępność, jakość, organizacja opieki 

medycznej [23]. 
Widać zatem wyraźnie, iż styl życia obierany przez daną jednostkę w największym 

stopniu determinuje jej zdrowie (aż 50-60% wpływu). Z kolei opieka medyczna, sta-

wiana niegdyś na piedestale i postrzegana, jako jedyna broń w walce z chorobami, 

determinuje zdrowie człowieka zaledwie w 10-15%.  

4. Dobrostan zdrowotny – raport z badań 

Wspomniana wcześniej definicja zdrowia WHO wyznaczyła niejako nowy kie-

runek w ujmowaniu zdrowia. Zdrowie rozważane w kontekście interdyscyplinarnym 

jest traktowane subiektywnie, jako rodzaj dobrostanu człowieka. Zaś dobrostan można 
zdefiniować, jako:  

stan fizyczny, społeczny, psychiczny oznaczający satysfakcjonującą egzystencję, 

którą cechuje zdrowie, szczęście, powodzenie; dobrostan fizyczny oznacza 
prawidłowe funkcjonowanie ciała; dobrostan społeczny oznacza satysfakcjo-

nujący poziom relacji interpersonalnych; Na dobrostan psychiczny składa się 

poczucie własnej skuteczności, subiektywne samopoczucie, adaptacja spo-

łeczna [24]. 

Jak wykazano wcześniej, zdrowie człowieka jest konstruktem wieloaspektowym, 

zatem i poczucie dobrostanu musi odnosić się do wszystkich wymiarów funckjonowa-

nia (fizycznego, psychicznego, społecznego, seksualnego, duchowego). Najlepszym 
miernikiem dobrostanu jest ocena własna człowieka. Człowiek dokonuje oceny na 

podstawie analizy faktów, jak i tego, co sam czuje. Wpływ na poczucie dobrostanu 

w dużej mierze ma styl życia człowieka i podejmowane przez niego zachowania.  
Ponadto, biorąc pod uwagę przytoczone w części teoretycznej niniejszego artykułu 

przesłanki, przemawiające za tym, że zdrowie ma charakter kontekstualny, można 

wnioskować również o dynamice poczucia dobrostanu. Jest to oczywiście zbieżne 

z omówioną koncepcją salutogenetyczną, w myśl której człowiek w ciągu życia prze-
mieszcza się niejako po kontinuum zdrowia i choroby. Zatem poczucie dobrostanu 

zdrowotnego może zmieniać się w ciągu życia i ma na nie wpływ szereg czynników 

stanowiących kontekst aktualnego egzystowania danej jednostki.  
Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja pandemii przez długi czas stanowiła (i nadal 

stanowi) istotne tło funkcjonowania współczesnego człowieka. Można więc wnioskować, 

iż w znaczący sposób wpłynęła na poczucie dobrostanu zdrowotnego młodych ludzi. 

Zatem dalsza część artykułu stanowić będzie omówienie badań własnych przeprowa-
dzonych w roku 2021 w województwie śląskim, na grupie 384 studentów kierunku 

pedagogika. Ilość osób do próby badawczej została określona przy użyciu wzoru na 

niezbędną wielkość próby J. Grenia.  
Badania miały charakter diagnostyczny i pomiarowy z wykorzystaniem autorskiej 

skali poczucia dobrostanu zdrowotnego. Główny problem badawczy przeprowadzonych 

badań miał postać pytania: Jakie jest poczucie dobrostanu zdrowotnego studentów 
w czasie pandemii COVID-19?  
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Skala pomiarowa została skonstruowana na podstawie zebranego materiału empi-

rycznego (przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza ankiety). Kwestionariusz 

ten dotyczył wybranych zachowań, postaw i przekonań zdrowotnych związanych 
z obszarem fizycznym, psychicznym, społecznym, seksualnym i duchowym. Następnie 

dokonano rangowania poszczególnych odpowiedzi kwestionariusza według przyjętego 

klucza – kierowano się zasadą, że im wyższa ranga, tym wyższy poziom danej skali 

(poczucia dobrostanu zdrowotnego w danym obszarze). W następnej kolejności odpo-
wiedzi poddane rangowaniu zostały zsumowane i otrzymano skale ilościowe badanych 

obszarów (zmienne agregacyjne). Założono, że im więcej punktów w ramach danej 

podskali otrzymał respondent – tym większym natężeniem poczucia dobrostanu w danym 
obszarze się charakteryzował. Autorska skala składała się zatem z pięciu podskal, dzięki 

czemu pozwoliła zmierzyć subiektywne poczucie dobrostanu zdrowotnego w nastę-

pujących wymiarach: 

• dobrostan fizyczny; 

• dobrostan psychiczny; 

• dobrostan społeczny; 

• dobrostan seksualny; 

• dobrostan duchowy. 
Próba badawcza charakteryzowała się wewnętrznym zróżnicowaniem: 66% bada-

nych to kobiety, a 34% – mężczyźni. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 

20-35 lat (73%). 23% respondentów należało do grupy wiekowej 36-50 lat, zaś 4% –  

51-65 lat. Większość badanych zamieszkuje małe miasteczka i wsie (54%). Ponadto 
43% próby badawczej stanowią mieszkańcy dużych miast, a tylko 4% zamieszkuje 

średnie miasta.  

Uzyskany materiał empiryczny został poddany analizie statystycznej głównie 
z wykorzystaniem statystyk opisowych.  

4.1. Wymiar fizyczny poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów 

Pytania diagnozujące poczucie dobrostanu zdrowotnego studentów w wymiarze fi-

zycznym, dotyczyły między innym ogólnej oceny ich stanu zdrowia somatycznego, 
odczuwanych dolegliwości fizycznych. Ponadto analizowano także zachowania zdro-

wotne związane ze zdrowiem somatycznym, takie jak: właściwe odżywanie, aktywność 

fizyczna, dbałość o ciało, które to stanowią element chroniący przed wieloma chorobami 

i zagrożeniami oraz wzmacniający odporność organizmu. Dane liczbowe i procentowe 
obrazuje tabela 1.  

Wartości statystyk opisowych dla ogółu respondentów wskazują na względnie wy-

soki poziom poczucia dobrostanu w wymiarze fizycznym. Wyższy poziom (o czym 
świadczą wartości mediany i średniej) reprezentują kobiety – w porównaniu z mężczy-

znami. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do osób z najstarszej grupy wiekowej – 

ich poziom poczucia dobrostanu fizycznego jest wyższy niż w wypadku osób młod-

szych. Jest to ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, iż wraz z wiekiem rośnie ilość oraz natę-
żenie odczuwanych dolegliwości fizycznych. Być może respondenci w starszym wieku 

nauczyli się radzić sobie z tymi dolegliwościami oraz angażują się w liczne aktywności 

związane z dbałością o zdrowie somatyczne. Natomiast, biorąc pod uwagę miejsce 
zamieszkania respondentów – średnia oraz mediana osiągają najwyższe wartości w od-

niesieniu do mieszkańców średnich miast.  
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Tabela 1. Dobrostan fizyczny badanych – charakterystyki statystyczne  

 N Średnia Odch. 

std. 

Bł. 

std. 

Min. Q25 Mediana Q75 Maks. 

Płeć: 
- kobieta 

- mężczyzna 

 
252 
120 

 
15,19 
14,81 

 
1,97 
2,03 

 
0,12 
0,18 

 
9,00 
10,00 

 
14,00 
13,00 

 
15,00 
15,00 

 
17,00 
17,00 

 
18,00 
18,00 

Wiek: 
- 20-35 lat 
- 36-50 lat 
- 51-65 lat 

 
272 
85 
15 

 
15,47 
13,68 
15,60 

 
1,69 
2,34 
1,64 

 
0,10 
0,25 
0,42 

 
11,00 
9,00 
12,00 

 
14,00 
12,00 
15,00 

 
16,00 
14,00 
16,00 

 
17,00 
15,00 
17,00 

 
18,00 
18,00 
18,00 

Miejsce 
zamieszkania: 
- Wieś/ małe 

miasto 
- Średnie miasto 
- Duże miasto 

 
 

200 
 

11 
161 

 
 

15,17 
 

15,55 
14,91 

 
 

2,08 
 

1,29 
1,93 

 
 

0,15 
 

0,39 
0,15 

 
 

9,00 
 

13,00 
10,00 

 
 

14,00 
 

15,00 
14,00 

 
 

15,00 
 

14,00 
15,00 

 
 

17,00 
 

17,00 
16,00 

 
 

18,00 
 

17,00 
18,00 

Ogółem: 372 15,07 2,00 0,10 9,00 14,00 15,00 17,00 18,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Jak wskazują wyniki testu U Manna Whitneya dla kategorii płci oraz Kruskalla 
Wallisa dla wieku i miejsca zamieszkania, kategorię różnicujące poziom poczucia 
dobrostanu w wymiarze fizycznym stanowi wiek, natomiast w wypadku kategorii płci 
można mówić tylko o tendencji do różnic.  

4.2. Wymiar psychiczny poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów 

Pytania diagnozujące poczucie dobrostanu zdrowotnego studentów w wymiarze psy-
chicznym, dotyczyły między innym ogólnej oceny ich stanu psychicznego i emocjonal-
nego. Ponadto pytano także o zdolności poznawcze, umysłowe, samopoczucie, nastrój 
oraz o zachowania odnoszące się do jakości i higieny snu, odpoczynku, relaksu, ra-
dzenia sobie ze stresem.  

Tabela 2. Dobrostan psychiczny badanych – charakterystyki statystyczne  

 N Średnia Odch. 
std. 

Bł. 
std. 

Min. Q25 Mediana Q75 Maks. 

Płeć: 
- kobieta 

- mężczyzna 

 
253 
129 

 
28,47 
25,30 

 
5,77 
6,03 

 
0,36 
0,53 

 
12,00 
13,00 

 
24,00 
21,00 

 
29,00 
25,00 

 
32,00 
29,00 

 
45,00 
42,00 

Wiek: 

- 20-35 lat 
- 36-50 lat 
- 51-65 lat 

 
280 
87 
15 

 
27,07 
27,59 
32,60 

 
6,04 
5,38 
7,64 

 
0,36 
0,58 
1,97 

 
12,00 
17,00 
18,00 

 
22,00 
24,00 
25,00 

 
27,00 
27,00 
36,00 

 
31,00 
32,00 
37,00 

 
45,00 
40,00 
43,00 

Miejsce 

zamieszkania: 
- Wieś/ małe miasto 

- Średnie miasto 
- Duże miasto 

 
 

206 
11 
165 

 
 

27,86 
24,36 
26,99 

 
 

6,09 
5,33 
5,97 

 
 

0,42 
1,61 
0,46 

 
 

12,00 
15,00 
13,00 

 
 

23,00 
21,00 
22,00 

 
 

28,00 
23,00 
27,00 

 
 

32,00 
28,00 
31,00 

 
 

45,00 
33,00 
41,00 

Ogółem: 382 27,40 6,04 0,31 12,00 23,00 27,00 32,00 45,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Statystyki opisowe dla ogółu respondentów, a zwłaszcza wartość mediany oraz 
średniej wskazują na raczej umiarkowany poziom poczucia dobrostanu psychicznego 
studentów. Wyższe wartości owych statystyk zaobserwowano w wypadku kobiet 
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(w porównaniu z grupą badanych mężczyzn). Co może być zgodne z wieloma donie-
sieniami z badań, wskazującymi, iż mężczyźni bardzo często borykają się z proble-
mami psychicznymi, ale niestety rzadko korzystają ze specjalistycznej pomocy. 

Ponadto najwyższe wartości badanej zmiennej dotyczą także osób w wieku 51-65 lat. 

Zaś w kategorii miejsca zamieszkania, wartość mediany oraz średniej wskazuje na 

najwyższe wyniki mieszkańców wsi i małych miast. 
Wyniki uzyskane za pomocą testów U Manna Whitneya oraz Kruskalla Wallisa 

wskazują, iż kategorią różnicującą zachowania związane z odżywianiem jest płeć oraz 

wiek. W wypadku tych kategorii bowiem wartość p < 0,05.  

4.3. Wymiar społeczny poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów 

Pytania pozwalające zdiagnozować poczucie dobrostanu zdrowotnego studentów 

w wymiarze społecznym dotyczyły między innymi korzystania ze wsparcia społecznego, 

spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, relacje z płcią przeciwną, nawią-
zywanie i utrzymywanie relacji, komunikacji interpersonalnej. 

Tabela 3. Dobrostan społeczny badanych – charakterystyki statystyczne 

 N Średnia Odch. 

std. 

Bł. 

std. 

Min. Q25 Mediana Q75 Maks. 

Płeć: 

- kobieta 
- mężczyzna 

 
255 
129 

 
14,58 
15,24 

 
2,50 
3,30 

 
0,16 
0,29 

 
8,00 
9,00 

 
13,00 
13,00 

 
14,00 
15,00 

 
16,00 
18,00 

 
21,00 
22,00 

Wiek: 

- 20-35 lat 
- 36-50 lat 
- 51-65 lat 

 
282 
87 
15 

 
15,03 
14,03 
14,93 

 
2,86 
2,52 
2,81 

 
0,17 
0,27 
0,73 

 
8,00 
8,00 
8,00 

 
13,00 
12,00 
14,00 

 
15,00 
14,00 
15,00 

 
17,00 
15,00 
17,00 

 
22,00 
21,00 
19,00 

Miejsce 

zamieszkania: 

- Wieś/ małe miasto 
- Średnie miasto 
- Duże miasto 

 
 

208 
11 
165 

 
 

15,04 
14,00 
14,55 

 
 

2,72 
2,41 
2,92 

 
 

0,19 
0,73 
0,23 

 
 

8,00 
10,00 
8,00 

 
 

13,00 
13,00 
13,00 

 
 

15,00 
14,00 
14,00 

 
 

17,00 
16,00 
17,00 

 
 

21,00 
18,00 
22,00 

Ogółem: 384 14,80 2,81 0,14 8,00 13,00 15,00 17,00 22,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Wartości mediany oraz średniej dla ogółu respondentów wskazują na umiarkowany 
poziom poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów w wymiarze społecznym. Biorąc 

pod uwagę płeć – nieco wyższe wyniki uzyskali badani mężczyźni. Z kolei w kategorii 

wieku, grupą wiekową, w której poziom dobrostanu jest najwyższy, są osoby z prze-

działu 20-35 lat (zgodnie z wartościami statystyk opisowych). Zatem najmłodsza grupa 
wiekowa również w czasie pandemii podtrzymywała relacje interpersonalne. Miesz-

kańcy wsi i małych miast uzyskali najwyższe wyniki w ramach omawianej podskali. 

Co może wskazywać na wyższy poziom integracji mieszkańców wsi i małych miast.  
Wyniki testu U Manna Whitneya wskazują, iż w ramach omawianego wymiaru, dla 

kategorii płci nie występuje zależność, a jedynie tendencja do różnic w odpowiedziach. 

Zaś pozostałe zmienne sprawdzono testem Kruskalla Wallisa, wyniki tego testu wska-
zują, iż wiek istotnie różnicuje poziom poczucia dobrostanu zdrowotnego w wymiarze 

społecznym. 
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4.4. Wymiar seksualny poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów 

Pytania pozwalające dokonać diagnozy poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów 

w wymiarze seksualnym dotyczyły między innymi: poczucia spełnienia w sferze sek-

sualnej, posiadania stałego partnera seksualnego, bezpiecznych zachowań seksualnych, 
powiązania sfery seksualnej z psychospołeczną. 

Tabela 4. Dobrostan seksualny studentów – charakterystyki statystyczne 

 N Średnia Odch. 

std. 

Bł. 

std. 

Min. Q25 Mediana Q75 Maks. 

Płeć: 

- kobieta 
- mężczyzna 

 

255 
129 

 

7,16 
6,82 

 

0,76 
1,28 

 

0,05 
0,11 

 

3,00 
3,00 

 

7,00 
7,00 

 

7,00 
7,00 

 

8,00 
8,00 

 

8,00 
8,00 

Wiek: 

- 20-35 lat 
- 36-50 lat 
- 51-65 lat 

 
282 
87 
15 

 
6,93 
7,37 
7,33 

 
0,99 
0,81 
1,18 

 
0,06 
0,09 
0,30 

 
3,00 
4,00 
4,00 

 
7,00 
7,00 
7,00 

 
7,00 
7,00 
8,00 

 
7,00 
8,00 
8,00 

 
8,00 
8,00 
8,00 

Miejsce 

zamieszkania: 

- Wieś/małe miasto 
- Średnie miasto 
- Duże miasto 

 

 
208 
11 
165 

 

 
7,01 
7,09 
6,98 

 

 
0,90 
0,83 
1,07 

 

 
0,06 
0,25 
0,08 

 

 
3,00 
6,00 
3,00 

 

 
7,00 
6,00 
7,00 

 

 
7,00 
7,00 
7,00 

 

 
8,00 
8,00 
8,00 

 

 
8,00 
8,00 
8,00 

Ogółem: 384 7,04 0,98 0,05 3,00 7,00 7,00 8,00 8,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych.  

Wartość mediany oraz średniej dla ogółu respondentów wskazuje na wysoki poziom 
dobrostanu zdrowotnego w wymiarze seksualnym. Natomiast biorąc pod uwagę wartości 

tych statystyk w podziale ze względu na płeć respondentów – kobiety przejawiają 

wyższy poziom w porównaniu z mężczyznami. Zaś uwzględniając wiek respondentów 

wartość statystyk opisowych wskazuje na najwyższy poziom dobrostanu w wymiarze 
seksualnym, w przedziale 35-50 lat oraz 51-65 lat. Podobnie mieszkańcy wsi i małych 

miast oraz średnich miast charakteryzują się nieco wyższym poziomem dobrostanu 

w omawianym zakresie, aczkolwiek we wszystkich kategoriach różnice te są minimalne. 
Wyniki testu U Manna Whitneya wskazują, że kategorię różnicującą wymiar stanowi 

wiek badanych (p = 0,000).  

4.5. Wymiar duchowy poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów 

Pytania diagnozujące poczucie dobrostanu zdrowotnego w wymiarze duchowym 
dotyczyły między innymi kwestii, takich jak: posiadanie określonego światopoglądu, 

uczęszczanie na spotkania religijne, osobista praktyka religijna, życiowa filozofia.  

Tabela 5. Dobrostan duchowy studentów – charakterystyki statystyczne 

 N Średnia Odch. 

std. 

Bł. 

std. 

Min. Q25 Mediana Q75 Maks. 

Płeć: 

- kobieta 
- mężczyzna 

 
254 
128 

 
12,74 
11,45 

 
2,33 
2,66 

 
0,15 
0,24 

 
5,00 
5,00 

 
12,00 
9,50 

 
14,00 
12,00 

 
14,00 
13,50 

 
15,00 
15,00 

Wiek: 

- 20-35 lat 
- 36-50 lat 
- 51-65 lat 

 
218 
86 
15 

 
12,18 
12,64 
12,80 

 
2,48 
2,70 
2,01 

 
0,15 
0,29 
0,52 

 
5,00 
6,00 
7,00 

 
11,00 
11,00 
13,00 

 
13,00 
14,00 
14,00 

 
14,00 
14,00 
14,00 

 
15,00 
15,00 
14,00 
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Miejsce 

zamieszkania: 

- Wieś/ małe miasto 

- Średnie miasto 

- Duże miasto 

 

 

208 

11 

163 

 

 

12,53 

11,36 

12,09 

 

 

2,37 

2,25 

2,70 

 

 

0,16 

0,68 

0,21 

 

 

5,00 

8,00 

5,00 

 

 

12,00 

9,00 

10,00 

 

 

13,00 

11,00 

13,00 

 

 

14,00 

13,00 

14,00 

 

 

15,00 

15,00 

15,00 

Ogółem: 382 12,31 2,52 0,13 5,00 11,00 13,00 14,00 15,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Statystyki opisowe dla ogółu respondentów w ramach podskali związanej z poczu-

ciem dobrostanu duchowego wskazują, iż badani studenci reprezentują względnie pra-

widłowy poziom dobrostanu zdrowotnego w wymiarze duchowym. Nieco lepsze wyniki 

(na co wskazuje wartość średniej oraz mediany) uzyskały kobiety w porównaniu z męż-

czyznami. Zatem można wnioskować, iż kobiety chętniej angażowały się w praktyki 

o charakterze religijnym lub parareligijnym.  

Kategoryzacja statystyk opisowych z uwzględnieniem wieku respondentów wskazuje 

na najwyższy poziom poczucia dobrostanu duchowego, u osób w wieku 51-65 lat. Po-

dobnie rzecz się ma w odniesieniu do wartości mediany oraz średniej dla mieszkańców 

wsi i małych miast – u tych osób wartości statystyk są wyższe w porównaniu z pozo-

stałymi grupami. Natomiast przeprowadzone testy statystyczne wskazują, iż zarówno 

wiek, jak i płeć stanowią kategorie różnicujące poziom poczucia dobrostanu zdrowotnego 

w wymiarze duchowym (p < 0,05).  

5. Wnioski/Podsumowanie  

W części teoretycznej niniejszego artykułu wykazano, iż pojęcie zdrowia ma cha-

rakter interdyscyplinarny, może być w różny sposób rozumiane i definiowane. Jest zatem 

pojęciem wysoce subiektywnym. Począwszy od momentu powstania definicji zdrowia 

WHO rozpoczął się nowy wymiar pojmowania zdrowia, jako swoistego dobrostanu 

odnoszącego się do poszczególnych wymiarów funkcjonowania człowieka. 

W badaniach dotyczących zdrowia różnych grup populacji należy więc uwzględ-

niać te czynniki i brać pod uwagę kontekst życia współczesnego człowieka oraz jego 

wpływ na subiektywne poczucie zdrowotnego dobrostanu.  

Nie ulega wątpliwości, iż od roku 2020 kontekst życia współczesnego człowieka 

znacząco się zmienił. Pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na funkcjonowanie wszyst-

kich – bez wyjątku. Przeprowadzone badania własne pozwoliły dokonać diagnozy 

dobrostanu zdrowotnego studentów w czasie pandemii. Na konieczność prowadzenie 

tego typu działań, wskazuje model planowania zaprezentowany przez M.B. Dignana 

i P.A. Carra, gdzie etap początkowy stanowi diagnoza potrzeb – analiza sytuacji populacji 

(społeczności), w której realizowany będzie program [25]. 

E. Syrek określa diagnozę, jako rozpoznawanie w poszczególnych przypadkach 

przyczyn badanego stanu, ocenę jego objawów i możliwości przemian [26]. Jest to 

zatem kluczowa metoda różnych dyscyplin o charakterze ingerencyjnym i praktycznym. 

Właściwa diagnoza daje bowiem możliwość interpretacji zjawiska i sformułowania 

wniosków w zakresie poprawy zaistniałego stanu rzeczy. Z punktu widzenia oddziały-

wań edukacyjnych jest więc elementem o znaczeniu fundamentalnym. 

Badania własne wykazały, iż badana grupa w czasie pandemii charakteryzowała się 

względnie wysokim poziom dobrostanu zdrowotnego w wymiarze fizycznym, seksual-
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nym i duchowym. Natomiast poziom dobrostanu zdrowotnego w wymiarze psychicznym 

i społecznym znajdował się na poziomie umiarkowanym. Można wnioskować, iż te 

aspekty najbardziej ucierpiały w wyniku pandemicznych restrykcji, związanych chociażby 

z lockdownem, ograniczeniem spotkań towarzyskich, czy zdalną lub hybrydową edu-

kacją. Te wymiary mogłyby, zatem stanowić obszary oddziaływań edukacyjnych i profi-

laktycznych skierowanych do zbadanej grupy docelowej.  
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Dobrostan zdrowotny studentów w czasie pandemii COVID-19  

Streszczenie 
W najnowszych ujęciach zdrowia zakłada się, że u jego podstaw leży złożony i różnorodny zespół czynni-

ków. Zdrowie stanowi wynik interakcji między czynnikami biologicznymi, psychologicznymi, społecz-
nymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi. Takie ujęcie implikuje podejście interdyscyplinarne, ukierunkowane 
na postrzeganie zdrowia nie tylko w kategoriach biologicznych i medycznych, ale również kulturowych 
i społecznych, bowiem kategorie te istotnie zdrowie determinują. Pojęcie zdrowia musi być rozpatrywane 
zawsze w określonym kontekście, bowiem odzwierciedla aktualną sytuację społeczno-kulturową, a nawet 
gospodarczą danego społeczeństwa oraz zakorzenione w nim wartości, normy i dążenia. Nie jest zatem 
możliwe określenie zdrowia, jako pojęcia abstrakcyjnego i oderwanego od konkretnych warunków. Kryteria 
zdrowia są historyczne, zmieniają się wraz z sytuacją społeczną, warunkami środowiskowymi, z normami 

i zwyczajami określonych zbiorowości. Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja pandemii przez długi czas 
stanowiła kontekst życia współczesnych ludzi.  
Przygotowany artykuł stanowi zatem syntezę interdyscyplinarnych rozważań nad pojęciem zdrowia, które 
od lat jest postrzegane w sposób holistyczny – jako rodzaj dobrostanu biopsychospołecznego o charakterze 
relacyjnym i systemowym. Rozważaniom teoretycznym towarzyszy analiza badań własnych dotyczących 
poczucia dobrostanu zdrowotnego studentów pedagogiki w czasie pandemii COVID-19. 
Słowa kluczowe: zdrowie, dobrostan, pandemia, holistyczna koncepcja zdrowia 

Health well-being of students during the COVID-19 pandemic  

Abstract 
The most recent approaches to health assume that it is based on a complex and diverse set of factors. 
Health is the result of the interaction between biological, psychological, social, civilization and cultural 
factors. This approach implies an interdisciplinary approach, focused on the perception of health not only 
in biological terms and medical, but also cultural and social, because these categories significantly 
determine health. The concept of health must always be considered in a specific context, because it reflects 
the current socio-cultural and even economic situation of a given society and the values, norms and aspira-
tions rooted in it. Therefore, it is not possible to define health as an abstract concept and detached from 

specific conditions. Health criteria are historical, they change with the social situation, environmental con-
ditions, norms and customs of specific communities. There is no doubt that the pandemic situation has long 
constituted the context of modern people's lives. The prepared article is therefore a synthesis of interdisci-
plinary considerations on the concept of health, which for years has been perceived holistically as a kind of 
biopsychosocial well-being of a relational and systemic nature. The theoretical considerations are accom-
panied by an analysis of own research on the sense of health well-being of pedagogical students during the 
COVID-19 pandemic. 
Keywords: health, well-being, pandemic, holistic health concept 
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Choroby cywilizacyjne XXI wieku:  

Wpływ ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 

na występowanie objawów depresyjnych u studentów 

1. Cel publikacji 

Celem pracy jest omówienie zagadnienia wpływu pandemii COVID-19 (ang. coro-
navirus disease 2019) na występowanie objawów depresyjnych i innych problemów 

natury psychicznej wśród studentów, omówienie czynników, które mogą mieć wpływ 

na występowanie ww. zaburzeń, a także przedstawienie ich możliwych konsekwencji. 

2. Metodyka 

Praca na charakter przeglądowy. Przegląd piśmiennictwa naukowego został doko-

nany z zastosowaniem bazy PubMed NCBI (National Centre of Biotechnological Infor-

mation). Użyto również innych źródeł i materiałów, związanych z tematem pracy 

w sposób pośredni lub bezpośredni. Uwzględniono nowe doniesienia naukowe z uwzględ-
nieniem tych, które wskazują na pogłębiający się problem depresji wśród studentów 

w czasie pandemii COVID-19. Wyszukiwanie w bazie PubMed NCBI przeprowadzono, 

wpisując hasła, takie jak: „depression AND genetics”, „depression AND student AND 
COVID-19” oraz kombinację słów z frazy „COVID-19 mental health depression influence 

of COVID-19 on students social distancing stress disorder”. 

3. Depresja – definicja, objawy, statystyki 

Depresja zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych o rosnącym rozpowszechnieniu. 

Definiowana jest jako zaburzenie psychiczne, objawiające się obniżeniem nastroju, 
zmniejszeniem energii oraz aktywności, które utrudnia prawidłowe funkcjonowanie 

i ogranicza zdolności adaptacyjne. Związana jest z pogorszeniem jakości życia, wzrostem 

zachorowalności na inne choroby oraz śmiertelności. Występowanie depresji i brak 
odpowiedniego leczenia przyczyniają się do wzrostu ryzyka występowania chorób 

somatycznych, które – szczególnie gdy mają charakter przewlekły – zwiększają ryzyko 

wystąpienia depresji [1]. 
Depresja zaliczana jest do grupy tak zwanych zaburzeń afektywnych, które cechują 

się okresowym występowaniem zaburzeń nastroju, emocji i aktywności. 

Zaburzenia depresyjne upośledzają funkcjonowanie, nierzadko mają charakter na-

wracający, a manifestują się często już w młodym wieku. Z tych powodów depresja jest 
jedną z głównych przyczyn utraconych lat życia wskutek niesprawności zdrowotnej 
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Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, https://wmcm.uksw.edu.pl/. 
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(wskaźnik DALY 2, ang. disability-adjusted life years – „lata życia skorygowane nie-

sprawnością”). 

Objawy zespołu depresyjnego dzieli się na afektywne, poznawcze, behawioralne 
i dotyczące funkcjonowania fizycznego. 

Objawy afektywne, takie jak smutek, przygnębienie, poczucie samotności oraz 

obniżenie samooceny są podstawą tej jednostki chorobowej. Pacjenci zgłaszają także 

rozdrażnienie i anhedonię, czyli utratę zainteresowań, brak umiejętności cieszenia się 
sytuacjami, które zwykle wywoływały pozytywne emocje. Konsekwencją tego jest 

obniżone poczucie motywacji oraz satysfakcji z wykonywanych czynności.  

Objawy poznawcze mają postać negatywnych myśli o najbliższym otoczeniu, o pla-
nach na przyszłość, a nawet o sobie samych. Prowadzi to do obniżenia samooceny, 

braku wiary w swoje możliwości i nasilonej samokrytyki. Ujawnia się nieracjonalne 

poczucie winy oraz nieuzasadnione wyrzuty sumienia. Ponadto, osłabiona jest zdolność 
koncentracji oraz sprawności pamięciowej, nawet w codziennych czynnościach. Poja-

wiają się myśli samobójcze.  

Objawy behawioralne charakteryzują się samowolną izolacją społeczną wynikającą 

z braku zainteresowania rzeczywistością. Zauważalne jest spowolnienie mimiczne, 
monotonny głos oraz problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. Jednak u pacjen-

tów cierpiących na depresję, którzy doświadczają objawów lękowych, obserwuje się 

pobudzenie psychoruchowe.  
Objawy somatyczne, dotyczące zaburzeń w funkcjonowaniu fizycznym, obejmują 

najczęściej problemy ze snem, energią oraz apetytem. Pacjenci odczuwają zwiększone 

lub zmniejszone łaknienie i towarzyszące temu zmiany masy ciała. Poziom energii jest 

znacznie obniżony, prowadzi to do odczuwania apatii, małej ruchliwości spowodo-
wanej szybszą męczliwością i zmian wzorca snu – jego niedosytu lub nadmiaru [2].  

Objawy zaburzeń depresyjnych u poszczególnych pacjentów są odmienne, zależne 

od nasilenia i różnych postaci choroby. Przy rozpoznaniu należy rozważyć współwy-
stępowanie zaburzeń lękowych, odżywiania, osobowości, nadużywania substancji 

psychotycznych i innych [2, 3].  

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 (z ang. International Classifi-
cation of Diseases) wyróżniono następujące postaci zaburzeń depresyjnych: epizod de-

presyjny, zaburzenia depresyjne nawracające, epizod depresyjny w przebiegu zaburzeń 

afektywnych dwubiegunowych, grupę przewlekłych zaburzeń nastroju, depresja 

poschizofreniczna, organiczne zaburzenia depresyjne [4]. 
Do rozpoznania epizodu depresyjnego konieczne jest występowanie przez co naj-

mniej dwa tygodnie co najmniej dwa spośród trzech objawów: obniżenie nastroju, utrata 

zainteresowań i zdolności do odczuwania radości (anhedonia) i/lub zmniejszenie energii 
oraz dwa lub więcej spośród następujących objawów: osłabienie uwagi i koncentracji, 

niska samoocena i słaba wiara w siebie, poczucie niskiej wartości/poczucie winy, 

pesymistyczne widzenie przyszłości, myśli i czyny samobójcze, zaburzenia snu, słaby 
apetyt [5, 6]. 

Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 ze względu na nasilenie objawów i cech wyróżnia 

się depresję łagodną, depresję umiarkowaną, depresję ciężką, której mogą towarzyszyć 

objawy psychotyczne [6]. 
Klasyfikacja DSM-5 uwzględnia osiem różnych zaburzeń depresyjnych, posiadają-

cych własne kryteria diagnostyczne w tym: dezorganizujące zaburzenie regulacji nastroju, 
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większe zaburzenie depresyjne (w tym epizod większego zaburzenia depresyjnego), 

uporczywe zaburzenie depresyjne (dystymia), przedmenstruacyjne zaburzenie dysfo-

ryczne, zaburzenie depresyjne wywołane substancją lub lekiem, zaburzenie depresyjne 
spowodowane stanem ogólnomedycznym, inne określone zaburzenie depresyjne oraz 

nieokreślone zaburzenie depresyjne [7]. 

Przyczyny depresji nadal nie są dokładnie sprecyzowane, ale rozważa się współ-

działanie czynników endogennych (m.in.: genetycznych, metabolicznych, hormonal-
nych), czynników egzogennych (uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych 

i leków, a także obecność chorób współistniejących), a także czynników psychogennych 

(wpływ stresujących wydarzeń życiowych, dysfunkcjonalnych schematów poznawczych, 
dysregulacji rytmu dobowego i innych stresorów) [3, 8]. 

Depresja to jedna z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych XXI wieku. 

Według szacunków, przypuszcza się, że do 2030 roku będzie ona najczęściej diagno-
zowaną jednostką chorobową na świecie. Przyjmuje się, że prawidłowo rozpoznawana 

jest jedynie w 30-50% przypadków. Do rozpoznania niezbędne jest stwierdzenie przy-

najmniej dwóch objawów, utrzymujących się przez minimum dwa tygodnie. Według 

WHO na depresję cierpi około 350 milionów ludzi, a w Polsce odnotowano ponad 4 
miliony przypadków. Nawet 20-60% chorych podejmuje próby samobójcze, a 15% 

odbiera sobie życie [8, 9]. 

Rozwija się niezależnie od wieku, jednak najczęściej pierwszy epizod występuje 
pomiędzy 20. a 35. rokiem życia. Kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni. 

Wyróżnia się kilka czynników ryzyka długotrwałości epizodu depresyjnego: płeć żeńska, 

starszy wiek, niższe wykształcenie, niestabilne relacje społeczne [8].  

Celem leczenia depresji jest ustąpienie objawów, przejście w stan remisji i zapo-
bieganie nawrotom. Wskazane jest leczenie kompleksowe łączące psychoterapię wraz 

z farmakoterapią, ale także na postępy ma wpływ utrzymanie prawidłowej diety oraz 

odpowiedniej aktywności fizycznej [10].  

4. Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania depresji 

Patogenezę depresji można rozpatrywać na wielu płaszczyznach z wykorzystaniem 

wiedzy z licznych dziedzin biomedycyny, w tym genetyki i epigenetyki. Jedno z badań 

miało na celu zbadanie wpływu czynników genetycznych i społecznych na objawy 
depresyjne i depresję na przestrzeni czasu. Oceniono również czy czynniki społeczne 

łagodzą u osób w wieku podeszłym związek między objawami depresyjnymi, a ich 

podłożem genetycznym. Analizowano dane genetyczne w skali całego genomu oraz 

dane z kwestionariuszy. Obliczano wskaźniki PRS (ang. polygenic risk score – poli-
geniczne wskaźniki ryzyka) oparte na 23 032 polimorfizmach pojedynczego nukleo-

tydu (ang. single nucleotide polymorphism, SNP), które były związane z poważną 

depresją, aby określić obciążenie genetyczne depresją wśród osób badanej populacji. 
Okazało się, że wyższy wskaźnik PRS nie był powiązany z czynnikami społecznymi, 

wykluczono możliwość korelacji między genem a środowiskiem i potencjalne efekty 

takiej interakcji. Poligeniczne wskaźniki ryzyka miały jednak związek  z nasileniem 
objawów depresyjnych. Zatem czynniki genetyczne i społeczne są związane z ryzy-

kiem depresji u osób starszych w sposób niezależny od siebie [11].  

Jeśli chodzi o genetyczne uwarunkowania depresji – w badaniu, dotyczącym gene-

tycznych determinant depresji oraz migreny, wykazano istnienie dwukierunkowego 
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związku między tymi schorzeniami, co pozwala przypuszczać, że mogą mieć one wspólne 

mechanizmy biologiczne. Wyniki badań wskazują, że przynajmniej częściowo współ-

występowanie migreny i depresji można wyjaśnić wspólnymi mechanizmami gene-
tycznymi. W badaniach bliźniąt oraz w badaniach rodzin nie udało się zidentyfikować 

genów silnie związanych z etiologią zarówno migreny, jak i depresji, ale geny z ukła-

dów: serotoninergicznego, dopaminergicznego, gabaergicznego oraz warianty genów: 

reduktazy metylenotetrahydrofolianowej: MTHFR (ang. methylenetetrahydrofolate 
reductase) i neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego BNDF (z ang. brain-

derived neurotrophic factor) wciąż są uważane za tzw. geny kandydujące, których 

polimorfizm może być związany z migreną i depresją [12].  
Ryzyko wystąpienia poważnej depresji można rozpatrywać również przez pryzmat 

czynników epigenetycznych, nieobejmujących zmian w sekwencji DNA, ale związa-

nych z procesami wpływającymi na ekspresję i translację genów (metylacja DNA, 
metylacja/acetylacja i inne modyfikacje histonów). Wykazano również, że czynniki 

środowiskowe modulują przebieg procesów epigenetycznych. Do takich czynników 

należą: stres i narażenie na trudne doświadczenia życiowe, które są jednymi z głów-

nych czynników ryzyka wystąpienia poważnej depresji. W badaniu doświadczalnym 
wykazano zmiany we wzorcach metylacji N-acetylocysteiny u zwierząt poddanych 

chronicznemu stresowi w związku z porażką społeczną (porażka w walce, niska pozycja 

w hierarchii społecznej). Inne badanie przeprowadzone z wykorzystaniem komórek 
progenitorowych hipokampa wykazało indukowanie długotrwałych zmian w metylacji 

DNA pod wpływem ekspozycji na glikokortykoidy podczas różnicowania i proliferacji. 

Zatem czynniki środowiskowe, w tym związane z oddziaływaniem stresu i hormonów 

stresu, mogą się przyczyniać do zmian epigenetycznych, które mogą mieć znaczenie 
w patogenezie depresji [13]. 

5. Objawy depresji podczas pandemii COVID-19 

Pandemia COVID-19 w ciągu kilkunastu miesięcy rozpowszechniła się na całym 

świecie i stwarza wiele nowych wyzwań dla populacji. W ramach prewencji rozprze-
strzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono między innymi izolację społeczną 

i nauczanie zdalne. Ta sytuacja spowodowała pojawienie się większej liczby stresorów 

i wpłynęła na pogłębienie stanów depresyjnych oraz lęków. Młodzi ludzie – w tym 
studenci – w większości znoszą fizyczne objawy choroby znacznie lepiej niż pozostałe 

grupy wiekowe – natomiast choroba silniej wpływa na ich zdrowie psychiczne [14].  

Wyróżnia się kilka grup objawów szczególnie nasilonych wśród studentów podczas 

pandemii COVID-19. Pierwsza z nich to tzw. objawy natrętne, dotyczące najczęściej 
ciągłego śledzenia informacji o epidemii, rozpamiętywania zagrożeń, towarzyszących 

im koszmarów sennych oraz obsesyjnie wykonywanych zabiegów higienicznych, takich 

jak dezynfekcja rąk oraz otaczających przedmiotów. Przyczynia się to do zmiany rytmu 
dnia, a nawet planów na przyszłość. Objawy zaburzeń nastroju to nasilony smutek, 

niezdolność do wyrażania pozytywnych uczuć z powodu koncentracji na przekonaniu 

o ciągłym zagrożeniu infekcją. Objawy natrętne pojawiają się często wśród pacjentów 
doznających utrudnień w leczeniu wcześniej istniejących chorób somatycznych, co 

może u nich prowadzić do wystąpienia zachowań autodestrukcyjnych i myśli samobój-

czych. Objawy dysocjacyjne obejmują między innymi amnezję dysocjacyjną (trudności 

z zapamiętywaniem pewnych aspektów traumatycznych wydarzeń). Charakterystyczne 
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dla osób, u których występują te objawy, jest także odczuwanie spowolnienia upływu 

czasu. Wśród badanych odnotowano także objawy unikania – ucieczki od myśli, uczuć 

i wspomnień związanych z pandemią i jej skutkami. Są one próbą odcięcia się od traumy. 
Ostatnia grupa to objawy nadmiernego pobudzenia, wyrażające się w trudnościach 

z zaśnięciem, utrzymaniem snu oraz brakiem poczucia odpoczynku po śnie, a także 

zaburzoną koncentracją i wzmożoną reaktywnością na bodźce zewnętrzne [15-17]. 

Przewlekły stres, związany z pandemią, doprowadził także do pojawienia się różnych 
fizycznych objawów, między innymi problemów trawiennych, chronicznego zmęczenia 

i bólów głowy [18].  

6. Objawy depresyjne i inne problemy natury psychicznej wśród studentów 

w czasie pandemii 

Pandemia COVID-19 pogłębiła problemy natury zdrowia mentalnego studentów, 

o czym świadczą liczne publikacje przedstawiające dane zgromadzone w wyniku badań 

przeprowadzonych w różnych krajach. Poniżej przedstawione zostaną wyniki wybra-
nych prac, w tym publikacje autorów z Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Chin, 

Iranu i Polski. 

Odriozola-González i wsp. przeprowadzili badanie, którego celem była analiza 
wpływu COVID-19 na stan psychiczny społeczności Uniwersytetu w Valladolid 

w Hiszpanii. Badanie przeprowadzono w oparciu o ankietę internetową, wzięło w nim 

udział 2530 osób. Wyniki badań wskazują na to, że epidemia spowodowała problemy 
natury psychicznej o charakterze łagodnym lub poważnym u ok. 50,43% respondentów. 

W badaniu przeprowadzonym po dwóch tygodniach izolacji społecznej spowodowanej 

pandemią 34,19% uczestników zgłosiło umiarkowane do skrajnie ciężkich objawów 

depresji; 21,34% uczestników zgłaszało objawy lęku o nasileniu od umiarkowanego do 
bardzo silnego; a 28,14% zgłosiło objawy stresu o nasileniu od umiarkowanego do bardzo 

silnego. Rodzaj problemów i częstość ich występowania wykazywały zróżnicowanie 

w zależności od kierunku studiów. Studenci kierunków artystycznych i humanistycznych 
wykazywali wyższy poziom lęku, większe nasilenie objawów depresyjnych i silniejsze 

odczuwanie stresu niż studenci inżynierii i architektury. Różnice w zakresie wpływu 

izolacji związanej z pandemią na występowanie problemów natury psychicznej zależnie 

od specjalizacji naukowej były również obserwowane w grupie kadry akademickiej: 
w skali nasilenia subiektywnego cierpienia wynikającego z traumatycznego wydarzenia 

życiowego (the Impact of Event Scale, IES) średnie i wysokie wartości były odno-

towane u 60,31% studentów i 45,07% wykładowców i pracowników naukowych kie-
runków humanistycznych i społecznych oraz u 40,42% studentów i 23,86% pracowników 

naukowych kierunków inżynierskich i architektonicznych. 

Odnotowano również różnicę pomiędzy studentami a pracownikami uniwersytetu. 
Wśród pracowników skutki pandemii na poziomie psychologiczny, wyrażające się 

w postaci depresji, lęku i stresu, nie były tak wyraźne, jak wśród studentów [19].  

W międzynarodowym badaniu ankietowym przeprowadzonym w Belgii wzięło udział 

ponad 134 tysięcy respondentów z wielu krajów. Celem badania było m.in. określenie 
społeczno-emocjonalnych konsekwencji, jakie wywołały w życiu studentów zmiany 

spowodowane pandemią COVID-19. Uczestnicy badania doświadczyli nagłego odwo-

łania zajęć i musieli opuścić akademiki. Utracona została aktywność społeczna. Wyniki 
badania pokazują, że studenci zostali dotknięci przez sytuację pandemii COVID-19 na 
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wielu poziomach. Zanotowano często występujący strach związany z przekonaniem 

o możliwości zarażenia siebie lub kogoś, ze zmianami dotyczącymi przeprowadzania 

zajęć czy niejasnymi wytycznymi co do postępowania w tej sytuacji. Pojawiło się po-
czucie samotności. Zauważono też problemy związane z motywacją czy z zaburze-

niami snu, a nawet pojawiły się objawy lękowe i depresyjne [20]. 

Inne badanie, dotyczące podobnej problematyki, przeprowadzono w Wielkiej Bry-

tanii. Dokonano w nim porównania danych poziomu bazowego (jesień 2019 r.) z danymi 
z okresu kwiecień/maj 2020 (czas lockdown’u). W badaniu odnotowano wzrost częstości 

występowania objawów depresji wśród uczestników badania w czasie lockdown’u; 

pogorszeniu uległo również ogólne samopoczucie uczestników badania. Na początku 
badania u 15% osób odnotowano przygnębienie – w czasie lockdownu objaw ten 

dotyczył ponad jednej trzeciej uczestników badania. W całej próbie jakość snu nie 

uległa zmianie, ale nasilenie objawów depresji było silnie skorelowane z pogorszeniem 
jakości snu. Młodzi ludzie podobnie jak w poprzednich przytaczanych badaniach 

obawiali się zakażenia [21].  

W badaniu Ma i wsp. wykazano, że wsparcie psychospołeczne ze strony rodziny, 

przyjaciół czy innych osób odgrywa istotną rolę w kontekście występowania objawów 
depresyjnych. Osoby doświadczające niskiego wsparcia społecznego były 4,84-5,98 

razy bardziej narażone na występowanie lęku i objawów depresyjnych w porównaniu 

z osobami posiadającymi takie wsparcie. Wyniki te uzyskano w dużym przekrojowym 
badaniu dotyczącym chińskich studentów (udział wzięło ponad 800 tysięcy osób, a do 

analizy ostatecznie włączono ponad 700 tysięcy respondentów). W badaniu uwzględ-

niono też rolę mediów w kształtowaniu odbioru pandemicznej rzeczywistości. Ponad 

3-godzinna ekspozycja na relacje medialne o COVID-19 każdego dnia zwiększała ryzyko 
wystąpienia ostrego stresu. Około 45% uczestników wykazywało klinicznie prawdopo-

dobnie ostre objawy stresu, depresji lub lęku, które miały powiązanie z COVID-19. To 

szerokie badanie wskazuje, że zdrowie psychiczne studentów wiąże się z czynnikami 
psychospołecznymi; w czasie pandemii COVID-19 głównym obciążającym czynnikiem 

była świadomość zakażenia członków rodziny, krewnych czy przyjaciół [22]. 

Inne chińskie badanie poszerzyło wiedzę o występowanie PTSD (zespół stresu 
pourazowego) wśród studentów poddanych kwarantannie domowej. W badanej grupie 

problem depresji dotyczył 9% uczestników, a PTSD – 2,7%. Odczuwanie skrajnego 

strachu było najważniejszym subiektywnym czynnikiem ryzyka stresu psychicznego. 

Mediatorem między ekspozycją a problemami ze zdrowiem psychicznym był czas snu. 
U osób z krótkim czasem snu (poniżej 6 godzin snu w ciągu nocy) stwierdzono 

częstsze występowanie PTSD i objawów depresyjnych [23].  

Interesująca jest obserwacja, zgodnie z którą pandemia wpłynęła w inny sposób na 
studentów, a w inny na studentki. Takie wyniki badań ankietowych otrzymali naukowcy 

przeprowadzający badanie na Uniwersytecie Medycznym w Teheranie. Wyższy poziom 

lęku wystąpił u płci żeńskiej. Silny niepokój wystąpił u 8,3% kobiet i 0,6% mężczyzn. 
Odnotowano również związek między częstością występowania objawów depresyjnych 

a ocenami. Objawy depresyjne częściej występowały u osób z niższą średnią ocen 

(GPA). GPA był negatywnie skorelowany z poziomem lęku i nasileniem depresji (współ-

czynnik Spearmana wynosił odpowiednio – 0,273 (P < 0,001) i 0,179 (P < 0,001)). 
Taki wynik oznacza, że osoby z wyższym GPA doświadczały lęku o niższym nasileniu 

i rzadziej wykazywały objawy depresyjne [24] .  
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Problem samopoczucia psychicznego podjęto również w polskim badaniu obejmu-

jącym różne grupy osób, w tym studentów. W badaniu tym wykazano, że w porów-

naniu z okresem przed pandemią – wyższe deklarowane spożycie alkoholu wiąże się 
z wyższą częstością występowania depresji Becka. Wśród pracowników zwiększone 

spożywanie alkoholu w czasie pandemii zgłosiło 23% respondentów (wynik sprzed 

pandemii to 17,4%); wśród studentów odsetek osób nadużywających alkoholu w czasie 

pandemii wynosił 33% – podczas gdy przed pandemią nadużywanie alkoholu doty-
czyło 9,7% osób. Wyższy odsetek osób, spożywających nadmierne ilości alkoholu lub 

spożywających alkohol ze zwiększoną częstością, odnotowano w grupie osób, które 

w okresie przed pandemią były aktywne zawodowo, niż wśród grupy studentów, którzy 
nie podejmowali pracy. Wyniki tego badania wskazują na to, że konsekwencje pandemii 

mogą dotyczyć problemu wzrostu spożycia alkoholu. Okazuje się zatem, że nie tylko 

walka z chorobą COVID-19 stanowi wyzwanie – problemem są też skutki izolacji do-
mowej i społecznej, które mogą być związane z występowaniem szeregu konsekwencji 

społecznych natury zdrowia psychicznego [25]. 

Już na podstawie wyników tych kilku przytoczonych badań można wnioskować, że 

problemy psychologiczne, w tym depresja, związane z pandemią COVID-19, dotyczą 
populacji studentów. Pandemię COVID-19 należy więc rozpatrywać w szerszej per-

spektywie, z uwzględnieniem konsekwencji zdrowotnych, dotyczących zdrowia psychicz-

nego. Konsekwencje tej natury mogą być istotnym problemem w dłuższej perspektywie 
czasu. 

7. Podsumowanie  

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Częstość 

jej występowania stale rośnie. Choroba dotyka osób ze wszystkich grup wiekowych. 

Zidentyfikowano wiele czynników ryzyka wystąpienia depresji, w tym genetycznych, 
epigenetycznych, środowiskowych i społecznych. Ważnym czynnikiem, związanym 

z ryzykiem depresji, jest długotrwały stres psychologiczny. Pandemia COVID-19 zwią-

zana była z wprowadzeniem wielu ograniczeń, między innymi wymuszonej izolacji 
społecznej, czy ze zmianą sposobu realizacji zajęć dydaktycznych, co nierzadko powo-

dowało utrudnienia w nauce i/lub zmianę rytmu dnia. Towarzyszyło jej długotrwałe 

poczucie zagrożenia zdrowia i życia. Dotyczyło to wszystkich grup społecznych, 
w tym również studentów i było związane z utrzymującym się stresem psychologicznym. 

Mimo tego, że infekcja u osób w tej grupie wiekowej miała najczęściej łagodny przebieg, 

to stres, związany z pandemią, wywarł negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. 

Był on tym silniejszy, im dłużej trwała ekspozycja na relacje mediów dotyczące 
COVID-19. Objawami natury psychicznej, których nasilenie wzrosło w okresie pan-

demii, były m.in. natręctwa – związane z nieustannym śledzeniem informacji o pandemii 

czy obsesyjnym wykonywaniem zabiegów higienicznych; zaburzenia nastroju – nasi-
lony smutek, trudności z wyrażaniem pozytywnych emocji; zaburzenia w zakresie 

motywacji; objawy dysocjacyjne – m.in. trudności z zapamiętywaniem niektórych 

aspektów traumatycznych zdarzeń. Obserwowano również objawy unikania czy nad-
miernego pobudzenia związanego z zaburzeniami snu, koncentracji czy reaktywności 

na bodźce zewnętrzne. Zauważalnie wzrosła częstość zaburzeń lękowych i depresyj-

nych, które częściej występowały u kobiet, u osób z niższą średnią ocen, a także u osób 

doświadczających niskiego wsparcia społecznego. W czasie pandemii wzrosła też 
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częstość nadużywania alkoholu, co może pozostać problemem w dłuższej perspektywie 

czasowej. Inne długoterminowe skutki, związane z wpływem pandemii na zdrowie psy-

chiczne studentów, będą zapewne analizowane w ramach przyszłych badań naukowych. 

8. Wnioski  

Doniesienia naukowe wskazują na to, że problemy natury psychicznej, w tym zabu-

rzenia lękowe, depresyjne, społeczno-emocjonalne, mają związek z pandemią wywołaną 

SARS-CoV-2. Dotyczy to studentów, a także innych grup społecznych. Jest prawdo-

podobne, że konsekwencje pandemii w tym zakresie będą odczuwane przez wiele lat 
po zakończeniu pandemii, a problem zaburzeń psychicznych, w tym depresji, urośnie 

w najbliższych latach do rangi kolejnej pandemii. 

Podziękowania  

Praca powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Wydziału Medycznego. Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  
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Choroby cywilizacyjne XXI wieku: Wpływ ograniczeń związanych z pandemią 

COVID-19 na występowanie objawów depresyjnych u studentów 
Streszczenie  

Depresja to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Infekcja zwana COVID-19 w ciągu kilkunastu 

miesięcy rozpowszechniła się na skalę światową i stwarza wiele nowych wyzwań dla populacji. W ramach 

prewencji rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 odgórnie wprowadzono izolację, dystans społeczny, 

a w obszarze szkolnictwa – alternatywne nauczanie zdalne. Wszystkie te zmiany pojawiały się bardzo szybko, 

a ludzie byli zmuszeni się do nich dynamicznie dostosowywać. Ta trudna sytuacja spowodowała pojaw-

ienie się większej liczby stresorów i wpłynęła na wzrost częstości występowania stanów depresyjnych oraz 

lęków. Przewlekły stres, związany z pandemią, doprowadził także do pojawienia się różnych fizycznych 

objawów, między innymi problemów trawiennych, chronicznego zmęczenia i bólów głowy. Negatywne 

efekty pandemii szczególnie zauważalne są wśród studentów. Badania wykazują, że u tej grupy szcze-

gólnie zwiększył się poziom stresu, wzrosła częstość występowania stanów depresyjnych. Studenci w czasie 

pandemii i związanego z nią lockdown’u częściej odczuwają lęk, poczucie samotności i obawę o zdrowie 

swoje i bliskich. Szczególnie wysoki poziom lęku odnotowano u studentek, a także u osób z niską średnią 

ocen. Wpływ sytuacji pandemii na występowanie problemów natury psychologicznej jest też zróżnicowany 

wśród studentów różnych kierunków studiów. Wydaje się prawdopodobne, że skutki pandemii COVID-19 

i nałożonych na społeczeństwo „obostrzeń”, w tym dotyczących izolacji społecznej, mogą wywołać i/lub 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17446198/2021/56/1
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pogłębić problemy natury psychologicznej. Niewykluczone, że konsekwencje pandemii w tym zakresie 

będę odczuwane przez wiele lat po zakończeniu pandemii, a problem depresji urośnie w najbliższych 

latach do rangi kolejnej pandemii. 

Słowa kluczowe: depresja, COVID-19, zdrowie psychiczne, studenci, niepokój 

Civilizationdiseases of the 21
st
 century: The impact of limitationsrelated  

to the COVID-19 pandemic on the incidence of depressivesymptoms in students 

Abstract 
Depressionis one of the civilization diseases of the 21st century. The infection called COVID-19 has spread 
on a global scale within a dozen or so months and creates many new challenges for the population. As part 

of the prevention of the spread of the SARS-CoV-2 virus, isolation and social distance were introduced 
top-down, and in the area of education – alternative distance learning. All these changes happened very 
quickly and people were forced to dynamically adapt to them. This difficult situation resulted in the 
emergence of a greater number of stressors and increased the frequency of depression and anxiety. The 
chronic stressas sociated with the pandemic has also led to a variety of physical symptoms, including 
digestive problems, chronic fatigue and headaches. The negative effects of the pandemic are particularly 
notice able among students. Research shows that in this group the level of stress has increased in particular, 
and the incidence of depression has increased. During the pandemic and the related lockdown, students 

more often feel anxiety, loneliness and fear for their own and their relatives' health. A particularly high 
level of anxiety was noted in female students, as well as in people with a low average grade. The impact of 
the pandemic situation on the occurrence of psychological problems is also diversified among students of 
various fields of study. It seem slikely that the effects of the COVID-19 pandemic and the "restrictions" 
imposed on society, including those related to social isolation, may cause and / or aggravate psychological 
problems. It is possible that the consequences of a pandemic in this regard will be felt for many years after 
the end of the pandemic, and that the problem of depression will grow into another pandemic in the coming years. 
Keywords: depression, COVID-19, mentalhealth, students, anxiety 
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Piotr Juda1, Łukasz Wójcik2, Mateusz W. Wylaź3 

Trudne emocje w dobie pandemii COVID-19 – 

kwarantanna, izolacja, ograniczenie kontaktów 

1. Wprowadzenie 

Jedenastego marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, ang. World 

Health Organization) ogłosiła stan pandemii COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), 
po tym jak przypadki zachorowania w wyniku infekcji SARS-CoV-2 (ang. severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2) zarejestrowano w 114 krajach świata. Miało to 

miejsce niespełna 4 miesiące po odnotowaniu pierwszych przypadków zapalenia płuc 

u mieszkańców miasta Wuhan, w prowincji Hubei, w Środkowych Chinach [1]. To 
wydarzenie praktycznie natychmiast skłoniło wielu naukowców z całego świata do 

analizy wpływu tej sytuacji oraz jej implikacji, na stan psychiczny społeczeństw. 

Celem niniejszej pracy było zgłębienie wiedzy dotyczącej występowania trudnych 
emocji u osób objętych kwarantanną, izolacją oraz ograniczeniem kontaktów w dobie 

pandemii COVID-19, jak również omówienie kluczowych dla wystąpienia wspomnia-

nych zaburzeń czynników ryzyka. 
Do „trudnych emocji”, z jakimi muszą mierzyć się osoby poddane izolacji w związku 

z otrzymaniem pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 lub kwarantannie, 

której podlegają osoby, mające wcześniej bliski kontakt z chorym, należą przede wszyst-

kim zaburzenia depresyjne, lękowe, jak również ostre zaburzenie stresowe (ASD, ang. 
acute stress disorde), zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD, ang. posttraumatic stress 

disorder) oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD, ang. obsessive-compulsive 

disorder). Należy jednak pamiętać, że istnieje swego rodzaju płynne przejście pomiędzy 
przykrymi emocjami mającymi charakter adaptacyjny a zaburzeniami psychicznymi 

rozumianymi jako rozpoznanie kliniczne. Stąd na uwagę zasługują wszystkie te od-

czucia jednostki, pojawiające się w odpowiedzi na wprawiające ją w poczucie zagro-
żenia wydarzenia, a posiadające z nimi negatywne konotacje [2]. 

2. Odosobnienie a zdrowie psychiczne – analiza literatury  

Przymusowe odosobnienie związane z pandemią SARS-CoV-2 ograniczyło kontakty 

międzyludzkie do minimum i przeniosło relacje w dużej mierze do przestrzeni interne-

towej. Zgodnie z archiwalnymi informacjami, jakie odnaleźć można na stronie Mini-
sterstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia dowiadujemy się, iż izolacji bądź 

kwarantannie podlegała każda osoba, u której stwierdzono pozytywny wynik w teście 

w kierunku SARS-CoV-2, przekraczała granicę RP w czasie obowiązujących obostrzeń, 
mieszkała z osobą zakażoną oraz tymczasowo do momentu wykonania zleconego 

 
1 piotr.juda@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział Lekarski, 
Kierunek Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
2 lukasz.konrad.wojcik@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział 
Lekarski, Kierunek Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
3 mateuszl.wylaz@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Humanistyki Medycznej, Wydział Lekarski, 
Kierunek Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. 
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przez lekarza testu w kierunku koronawirusa [3]. Podobne warunki separacji chorych 

lub podejrzanych o chorobę obowiązywały w innych krajach, przybierając na rygorze 

w krajach dotkniętych chorobą w sposób znaczny, np. w Chinach [4]. 
Odosobnieniu ludzie poddawani byli często przymusowo, zgodnie z przyjętym na 

tę szczególną okoliczność, prawem [5]. Niemniej jednak izolacja przyjmowała również 

charakter fakultatywny i nie należeli do mniejszości ci, którzy z własnej woli zamykali 

się w domach, separując się od otoczenia, często prowadząc do nasilenia u siebie istnie-
jących już wcześniej zaburzeń [6]. Jednak niezależnie od formy, jaką odosobnienie 

przyjmowało, sprowadzało się ono ostatecznie do osamotnienia, które wraz z wydłuża-

jącą się izolacją, prowadziło do rozwinięcia się istotnych z punktu widzenia psychiatrii 
i psychologii, psychicznych zaburzeń [7].  

Analizując poprzednie epidemie o zasięgu globalnym, takie jak pandemie SARS, 

MERS i wirusa Ebola, zaobserwowano korelacje stanów depresyjnych oraz paniki wśród 
społeczeństwa, ze wzrostem śmiertelności, jaki nastąpił podczas zarazy. Opisywano 

również powszechne występowanie lęku, bezsenności, zwiększonego spożycia alkoholu 

oraz spadku energii witalnej [8]. Najczęstszymi objawami przymusowej kwarantanny 

w trakcie epidemii były: depresja, strach, wyczerpanie emocjonalne, frustracja, splątanie, 
niepokój oraz gniew i drażliwość. Stwierdzono również obecność takich zachowań, jak: 

izolacja społeczna, unikanie zatłoczonych miejsc, nadmierne skupienie na objawach 

somatycznych, PTSD, wzrost przypadków przemocy w rodzinie oraz wzrost wystę-
powania myśli czy prób samobójczych [9]. 

Pojawiający się w odpowiedzi na izolację lęk jest fizjologicznym zjawiskiem adap-

tacyjnym do sytuacji stresowej, jednak przedłużone jego trwanie, czy nieadekwatna 

siła do bodźca może niestety w konsekwencji skutkować przejściem w depresję lub 
agresję [10, 11]. Do objawów lękowych należą m.in. permanentne uczucie zdenerwo-

wania oraz zwiększonej czujności, wzmożone napięcie mięśniowe, tachykardia [11, 

12]. Ważne jest więc, aby zarówno członkowie rodziny, jak i lekarze pierwszego 
kontaktu zwracali uwagę czy fizjologiczny lęk w trakcie izolacji czy kwarantanny nie 

zaczyna przybierać postaci patologicznej. 

Podobnie jak w przypadku lęku, depresja jest częścią naturalnej odpowiedzi na 
pogorszenie się sytuacji życiowej [10]. Objawia się ona m.in. obniżonym nastrojem, 

utratą zainteresowań, niemożnością doświadczania przyjemności (anhedonią), znaczącą 

utratą masy ciała bez stosowania diety lub przyrostem masy ciała [11, 12]. Ze względu 

na fakt, że izolacja i kwarantanna trwają stosunkowo krótko, to objawy depresji, które 
pojawią się w tym czasie u pacjenta, zazwyczaj będą miały charakter zaburzeń adap-

tacyjnych i nie wymagają wtedy farmakologicznego leczenia przeciwdepresyjnego 

(przynajmniej w czasie trwania izolacji czy kwarantanny) [10]. Jednak w przypadku 
przedłużającej się izolacji lub kwarantanny może wystąpić epizod depresyjny wymaga-

jący wdrożenia adekwatnego leczenia. Zwiększenie występowania częstości zaburzeń 

depresyjnych w przypadku przedłużającej się izolacji obserwowano już wielokrotnie 
we wcześniejszych badaniach, dotyczących innej choroby zakaźnej, gruźlicy [13, 14]. 

W szczególnych okolicznościach u poddanego izolacji może wystąpić ostre zabu-

rzenie stresowe, spowodowane narażeniem na groźbę śmierci, skorelowane z wystąpie-

niem nagłego stresora o niewyobrażalnych konsekwencjach lub innego wywołującego 
lawinę zdarzeń prowadzących do postępującej dekompensacji psychicznej, której osoba 

jej doświadczająca nie jest w stanie przeciwdziałać [8, 15]. W przypadku poddania 
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pacjenta kwarantannie lub izolacji takim stresorem mogą być na przykład: ograniczenie 

swobody działania czy deficyt wsparcia medycznego w schorzeniach niepandemicznych. 

Wzrost natężenia odczuwanego lęku i niepokoju może dodatkowo być powodowany 
dezinformacją docierającą do pacjenta za pośrednictwem mediów społecznościowych 

[8, 16]. Na obraz kliniczny pandemicznego ostrego zaburzenia stresowego składają się 

m.in. objawy natrętne, zaburzenia nastroju, dysocjacyjne (np. retrospekcje), unikania, 

czy nadmiernej pobudliwości [12, 16]. 

3. Materiały i metody  

Pandemia COVID-19 odcisnęła wielkie piętno na praktycznie wszystkich aspektach 

życia ludzi na całym świecie. Celem niniejszej publikacji było przedstawienie obecnego 

stanu wiedzy w tematyce negatywnych psychologicznych skutków, działań zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz odpowiedź na pytanie: jakie czynniki 

i w jaki sposób mogą wpływać na ryzyko wystąpienia wspomnianych zaburzeń? 

Podczas zbierania danych do niniejszego opracowania wykorzystywano wyszukiwarkę 
PubMed oraz wyszukiwarkę Google Scholar. W skład opracowania włączono artykuły 

oryginalne oraz przeglądy systematyczne. Strategia wyszukiwania obejmowała nastę-

pujące słowa kluczowe, „COVID-19”, „SARS-CoV-2”, „pandemic” „pandemia”, „qua-

rantine”, „kwarantanna”, „isolation”, „izolacja” w połączeniu z „mental health”, „zdrowie 
psychiczne” „quality of life”, „jakość życia”, „stress”, „stres”, „depression”, „depresja”, 

„zaburzenia depresyjne” „anxiety”, „lęk”, „zaburzenia lękowe”, „PTSD”, „risk factors”, 

„czynniki ryzyka”. Wszystkie artykuły zarchiwizowano w formie elektronicznej – jako 
pliki w formacie PDF. Nie ustalono kryterium czasowego publikacji artykułów. Wyszu-

kiwanie i archiwizację artykułów ostatecznie zakończono po uwzględnieniu uwag 

recenzenckich w maju 2022 roku. Podczas analiz brano pod uwagę piśmiennictwo 

dostępne w języku polskim oraz języku angielskim. 

4. Kwarantanna, ograniczenie kontaktów w czasie pandemii COVID-19 – 

analiza wyników badań empirycznych  

Wraz z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii COVID-19 
w marcu 2020 roku, zaczęły ukazywać się wyniki badań poświęconych zaburzeniom 

psychicznym, będącym skutkiem wdrożonych rozwiązań mających na celu zapobie-

ganie, przeciwdziałanie i zwalczanie następstw infekcji SARS-CoV-2. W sytuacji nagłej 

izolacji możliwe jest pojawienie się reakcji, takiej jak lęk, czy depresja [10]. Nie 
zaskakuje zatem fakt odnotowania wzrostu występowania zaburzeń lękowych, depre-

syjnych oraz wzrostu poziomu stresu wraz z początkiem pandemii COVID-19 i wpro-

wadzeniem przez rządy kolejnych krajów obostrzeń sanitarnych. Badania przeprowa-
dzone w Chinach między 31 stycznia a 2 lutego 2020, na niedługi czas przed ogłoszeniem 

przez Światową Organizację Zdrowia stanu pandemii, wskazują, że objawy lękowe 

występowały u 28,8% respondentów, objawy depresyjne u 16,5%, a u 8,1% występo-
wał podwyższony poziom stresu [17]. Taka skala tego typu zaburzeń psychiatrycznych 

powiązana jest z wprowadzeniem w tym kraju szczególnie ostrych obostrzeń [4]. 

W badaniu wpływu izolacji domowej na dobrostan psychiczny w trakcie pandemii 

COVID-19 przeprowadzonym poprzez kwestionariusz Google Forms wzięło udział 
471 osób. Stwierdzono w nim, że aż 86% badanych cierpi na ostrą lub przewlekłą bez-

senność. W Skali Zmęczenia Życiem Codziennym (DLF, ang. Daily Life Fatigue scale) 
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badani uzyskali średni wynik 7,541, w skali depresji Becka (BDA, ang. Beck Depression 

Inventory) 14,161, w Zrewidowanej Skali Samotności Uniwersytetu Kalifornijskiego 

w Los Angeles (R-UCLA, ang. Revised UCLA Loneliness Scale) 42,041, a w Skali 
Nasilenia Bezsenności (ISI, ang. Insomnia Severity Index) 15,781 [18]. Podobne wyniki 

przedstawiono w raporcie z pierwszej fali badania podłużnego uwarunkowania obja-

wów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii COVID-19 

opracowanego przez jedną z grup badawczych, pracujących w ramach Psychological 
aspects of the Epidemic – research aliance, gdzie zestawiono nasilenie objawów de-

presyjnych oraz lękowych u osób poddanych izolacji lub kwarantannie w porównaniu 

do badanych nieprzebywających wcześniej w przymusowej izolacji. Osoby, które były 
w kwarantannie lub izolacji domowej, przejawiały zwiększone nasilenie objawów 

depresji i lęku uogólnionego niż osoby, które nie miały takich doświadczeń [15]. 

Przeprowadzone między marcem a kwietniem 2020 badanie na grupie 7228 
studentów wykazało nasilanie się zaburzeń psychicznych w związku z zaostrzeniem 

restrykcji – lockdownem. Początkowo wyniki u obu płci były podobne i wynosiły: 

12,11 pkt. (SD = 9,69) u studentów i 12,18 pkt. (SD = 10,06) u studentek. Z czasem 

oceny punktowe zaczęły pogarszać się odpowiednio: 12,63 pkt. (SD = 10,27) do 13,24 
pkt. (SD = 10,75) u studentów i 13,82 pkt. (SD = 10,41) do 15,57 pkt. (SD = 11,08) 

u studentek. Zaobserwowano również silniejsze oddziaływanie obostrzeń na psychikę 

u osób w wieku 18-24 lat w porównaniu ze studentami w wieku 25 lat i starszych. Do 
oceny depresji, zaburzeń lękowych i stresu wykorzystano Skalę Depresji, Lęku i Stresu 

(DASS, ang. Depression Anxiety and Stress Scale), natomiast do oceny ideacji i chęci 

samobójczych użyto narzędzia Indeks Objawów Depresyjnych – Podskala Samobójstw 

(DSI-SS, ang. Depressive Symptom Index – Suicidality Subscale) [19]. 
W badaniu przekrojowym przeprowadzonym we wczesnej fazie pandemii COVID-

19 w Szwecji oceniono objawy lęku i depresji u poddanej badaniu grupie 1503 osób. 

Uczestnikom polecono wypełnienie ankiety internetowej za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. Kolejno 22,2% i 28,3% badanych osób zgłosiło klinicznie istotne 

nasilenie objawów depresyjnych (PHQ-9 ≥ 10, ang. Patient Health Questionnaire-9) 

i lękowych (GAD-7 ≥ 8, ang. Generalised Anxiety Disorder Assessment). W przypadku 
10,9% osób algorytm PHQ-9 wskazywał na występowanie dużej depresji, a u 9,7% 

wykazano występowanie silnego lęku i możliwego zaburzenia lękowego uogólnionego 

(GAD-7 ≥ 15) [20]. 

Wyniki od 254 studentów z Wielkiej Brytanii zostały ujęte w badaniu S. Evans, 
E. Alkan, J.K. Bhangoo, H. Tenenbaum i T. Ng-Knight. Studentów badano ze względu 

na spożycie alkoholu (AUDIT-C, ang. Alcohol Use Disorders Identification Test – 

Consumption), porę najwyższej czujności w ciągu doby (rMEQ, ang. Reduced Mor-
ningness-Eveningness Questionnaire), jakość snu (PSQI, ang. Pittsburgh Sleep Quality 

Index), występowanie objawów lękowych i depresyjnych (HADS, ang. Hospital Anxiety 

and Depression Scale), poziom dobrostanu psychicznego (WEMWBS, ang. Warwick-
Edinburgh Mental Wellbeing Scale) oraz stopień samotności (De Jong Gierveld 

Loneliness Scale). Analiza otrzymanych wyników wykazała znaczący wzrost objawów 

depresji i obniżenie samopoczucia w czasie lockdownu. Ponad 33% badanych mogła 

zostać sklasyfikowana jako cierpiąca na kliniczną depresję, w porównaniu z 15% 
w okresie z początku nakładania obostrzeń. Nasilenie objawów depresji było silnie 

skorelowane z pogorszeniem jakości snu. W badanej grupie zaobserwowano również 
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zmniejszenie spożycia alkoholu oraz przesunięcie pory najwyższej czujności w ciągu 

doby w kierunku godzin wieczornych [21]. 

W badaniu przeprowadzonym na grupie studentów polskich uniwersytetów badano 
zmiany w stanie zdrowia psychicznego w kontekście trwającej pandemii. Badanie 

prowadzone było w trzech falach, a łącznie włączono do niego 1961 osób. Średnia 

wieku osób badanych wynosiła 23,23 lata (SD = 3,16). Studenci wypełnili internetowe 

ankiety skonstruowane w oparciu o Kwestionariusz Lęku Uogólnionego (GAD-7), 
Skalę Odczuwanego Stresu (PSS-10, ang. Perceived Stress Scale), Ogólną Samoocenę 

Stanu Zdrowia (GSRH, ang. General Self-Reported Health) i Skalę Satysfakcji z Życia 

(SWLS, ang. Satisfaction with Life Scale), a także zmienne socjodemograficzne. 
Częstości występowania wysokiego odczuwania lęku i stresu, gorszego poczucia zdro-

wia i niskiego zadowolenia z życia zmieniały się istotnie na przestrzeni kolejnych fal 

pandemii. Stwierdzono nasilanie się objawów lękowych z każdą kolejną falą oraz 
większe nasilenie tych objawów u kobiet. Występowały również istotne statystycznie 

zmiany w odczuwaniu stresu pomiędzy falami pandemii (fala 1 > fala 2, fala 1 > fala 3) 

i płcią (odczuwanie stresu bardziej nasilone u kobiet). Wraz z występowaniem kolejnych 

faz pogorszeniu ulegały również samoocena stanu zdrowia i poziom satysfakcji z życia. 
Tak jak w przypadku nasilenia objawów lękowych i odczuwanego poziomu stresu, tak 

i samoocena stanu zdrowia była istotnie gorsza u kobiet w porównaniu z mężczyznami. 

Nie wykazano natomiast różnicy ze względu na płeć w przypadku oceny poziomu 
satysfakcji z życia. Wysokie ryzyko zaburzenia lękowego uogólnionego występowało 

dwukrotnie częściej u kobiet i u osób, które oceniały swój stan zdrowia jako zły, 

trzykrotnie częściej u osób wskazujących na niezadowolenie z życia i siedmiokrotnie 

częściej u osób z wysokim poziomem odczuwanego stresu [22]. 
Ze względu na możliwy traumatyzujący wpływ pandemii COVID-19 na osoby jej 

doświadczające przeprowadzono badanie mające na celu pomiar natężenia objawów 

lękowych oraz objawów zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Do badania 
włączono 1195 osób (851 kobiet i 342 mężczyzn), którzy wypełnili opracowaną na po-

trzeby badania ankietę. Zawierała ona standaryzowane włoskie wersje Zrewidowanej 

Skali Wpływu Zdarzeń (IES-R, ang. Impact of Event Scale – Revised) i Kwestiona-
riusza Lęku Uogólnionego (GAD-7) oraz pytania o reakcje i zachowania pojawiające 

się w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii oraz związaną z nią kwarantanną 

i izolacją. Badana populacja doświadczała wysokiego poziomu odczuwanego lęku (średni 

wynik w GAD-7 = 6,89, SD = 5,08, a średni wynik w IER-R = 27,86, SD = 17,46), 
wskazując odpowiednio na łagodną obecność objawów lękowych i wysoki poziom obja-

wów zaburzenia stresowego pourazowego. Wykazano również, że kobiety uzyskują 

istotnie wyższe wyniki zarówno w przypadku objawów lękowych, jak i objawów stresu 
pourazowego w porównaniu z mężczyznami. Dodatkowo wyniki z badania wskazują 

na wyższe ryzyko rozwoju PTSD u osób młodszych [23]. 

Ograniczenie kontaktu ze znajomymi i przyjaciółmi w czasie izolacji, kwarantanny 
czy lockdownu wpływa również na zachowania żywieniowe. W badaniu przeprowa-

dzonym na grupie 720 młodych osób w wieku 22-27 lat stwierdzono częstsze występo-

wanie zaburzeń odżywiania. Prace wykonane po miesiącu największych obostrzeń 

ukazują, że 14% badanych wykazywało napadowe objadanie się, w porównaniu do 12% 
w roku wcześniejszym. Ukazano, że gorsze wyniki uzyskane przez poddanych badaniu 
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związane są z gorszym zarządzaniem stresem oraz nasilającymi się w czasie pandemii 

zaburzeniami depresyjnymi [24]. 

W badaniu przekrojowym przeprowadzonym na populacji polskiej, dotyczącym 
wyborów i zachowań żywieniowych podczas lockdownu uzyskano następujące wyniki. 

Ponad 43% i niemal 52% spośród 1097 ankietowanych, zgłosiło fakt spożywania 

większej ilości pokarmów oraz zwiększonego podjadania w czasie dnia. Zjawiska te 

występowały z większą częstością u osób z nadwagą lub otyłością. Zaobserwowano 
również zmianę masy ciała u badanych osób. U około 30% zaobserwowano wzrost 

masy ciała, a u ponad 18% jej spadek. Osoby z nadwagą, otyłością i starsze (36-45 lat 

i >45 lat) częściej przybierały na wadze, w przeciwieństwie do osób z niedowagą, które 
częściej na wadze traciły. Dodatkowo posiadanie większej wartości wskaźnika masy 

ciała (BMI, ang. Body Mass Index) wiązało się z rzadszym spożywaniem warzyw, 

owoców i roślin strączkowych podczas kwarantanny, a większym spożyciem mięsa, 
nabiału i fast foodów [25]. Podobne badanie ankietowe, którym tym razem objęto 1071 

osób dorosłych z Polski (n = 407), Austrii (n = 353) i Wielkiej Brytanii (n = 311), 

również ukazało zmianę w zwyczajach żywieniowych ankietowanych. Uzyskane dane 

ujawniły zwiększenie częstotliwości spożywania produktów z górnych pięter piramidy 
żywienia, co w połączeniu ze spadkiem aktywności fizycznej badanych, znajdowało 

odzwierciedlenie w zmianie masy ciała [26]. 

W czasie pandemii badano też wpływ kwarantanny i izolacji na zwyczaj konsumpcji 
alkoholu w Polsce. W jednej z prac poświęconych temu zjawisku stwierdzono, iż 

ponad 30% respondentów zmieniło swoje nawyki spożywania alkoholu – 16% spośród 

nich podało zmniejszone, a 14% zwiększone spożycie alkoholu w porównaniu z czasem 

sprzed pandemii [27]. W innym badaniu autorstwa A. Bartoszek, D. Walkowiak, 
A. Bartoszek i G. Kardas stwierdzono większe spożycie alkoholu w czasie pandemii 

przez aktywnych zawodowo w porównaniu ze studentami [18]. Wykazano również, że 

osoby regularnie spożywające alkohol, w szczególności większe jego ilości, narażone 
były na wyższe prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń depresyjnych oraz miały gorsze 

sposoby radzenia sobie ze stresem [27]. W badaniu przeprowadzonym w Kanadzie 

zaobserwowano natomiast wzrost spożycia alkoholu o 20% w populacji w wieku 15-49 
lat [9]. 

Profilaktyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zakłada szczególną dbałość o higienę, 

zgodnie z zasadą rozpowszechnianą w mediach „DDM” (dystans, dezynfekcja, ma-

seczka). W pracy Kacar A.S. badano występowanie objawów zaburzeń obsesyjno-
kompulsyjnych (OCD, ang. obsessive-compulsive disorder), składających się na obraz 

kliniczny ostrego zaburzenia stresowego, a pojawiających się w związku z zaleceniami 

sanitarnymi dotyczącymi COVID-19. Występowanie natrętnego mycia rąk i całego 
ciała wykazano u około 50% badanych osób. Zaobserwowano również, że 80% pa-

cjentów z OCD wykazuje zachowania, takie jak zaprzestanie wychodzenia z domu (nie-

przymusowa samoizolacja społeczna), pogłębiając tym samym występujące u nich inne 
zaburzenia depresyjne i lękowe, poprzez ograniczenie bezpośrednich relacji między-

ludzkich [6]. 

Między 3 a 10 lutego 2020 przeprowadzono w Chinach badanie na studentach uczelni 

wyższych. Spośród 821 218 studentów, którzy wzięli udział w badaniu do analizy 
włączono wyniki 746 217 osób. Uczestnikom przedłożono kwestionariusze, których 

zadaniem była ocena czynników psychospołecznych oraz ocena zdrowia psychicznego 
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badanych osób. Nasilenie stresu, objawy depresyjne i objawy lękowe mierzono za 

pomocą chińskiej wersji Skali Wpływu Zdarzeń (IES-6), Kwestionariusza Zdrowia Pa-

cjenta (PHQ-9) i Kwestionariusza Lęku Uogólnionego (GAD-7). Około 45% uczestni-
czących w badaniu studentów wykazywało odchylenia od stanu zdrowia psychicznego. 

Rozpowszechnienie objawów ostrego stresu, objawów depresji i objawów lęku wynosiły 

odpowiednio 34,9%, 21,1% i 11,0%. Czynniki ryzyka, których powiązanie ze zwięk-

szonym ryzykiem wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym wykazano, to 
posiadanie zakażonych krewnych lub przyjaciół (skorygowany iloraz szans = 1,72-2,33). 

Studenci, którzy mieli kontakt z przekazem medialnym na temat COVID-19 przez ≥3 

godziny dziennie, 2,13 razy częściej wykazywali ostre objawy stresu niż studenci, 
którzy mieli kontakt z przekazem medialnym przez <1 godzinę dziennie [28]. Podobny 

związek zaobserwowały autorki M. Malesza i M.K. Kaczmarek w jednym ze swoich 

badań. Osoby, które narażone były na szum medialny o treści pandemicznej, wykazywały 
zwiększone nasilenie doświadczanych negatywnych emocji. Podobna współzależność 

była obserwowana w trakcie epidemii ptasiej grypy w 2005 roku, gdy osoby bardziej 

narażone na doniesienia medialne wykazywały wyższy poziom lęku [16]. Osoby, które 

postrzegały wsparcie społeczne jako niskie były od 4,84 do 5,98 razy bardziej narażone 
na wystąpienie objawów lękowych i depresyjnych niż osoby, które wsparcie społeczne 

oceniały jako wysokie. Ponadto ostatni rok studiów i wcześniejsze problemy ze 

zdrowiem psychicznym również istotnie wiązały się z występowaniem objawów lęku 
lub objawów depresyjnych [28]. 

Innym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi zaburzeń psychicznych jest występo-

wanie u osób poddanych izolacji lub kwarantannie chorób niepandemicznych. Poddanie 

takich osób zamknięciu w domu może stanowić „wyzwalacz” zaburzeń psychicznych, 
takich jak zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD, ang. posttraumatic stress disorder) [29]. 

W badaniu przeprowadzonym przez Zhang Y. i Ma Z.F. ukazano związek między 

poziomem stresu związanym z ograniczeniem relacji towarzyskich a kulturowymi 
uwarunkowaniami badanych społeczności. W przypadku społeczeństw kolektywi-

stycznych, takich jak Chiny, wskazuje się na możliwość ochronnego wpływu bliskich 

i bezpośrednich relacji rodzinnych (gdzie te są szczególnie zażyłe) na występowanie 
stresu i zaburzeń lękowych pojawiających się w czasie pandemii [30]. Związek warun-

ków życia ze zdrowiem psychospołecznym, zadowoleniem z życia i jakością życia, 

badany był również przez zespół złożony z pracowników Chińskiego Uniwersytetu 

w HongKongu i szpitala pediatrycznego w Toronto. Anonimowe badanie ankietowe 
przeprowadzono w lutym 2020 roku na 1245 dorosłych Chińczykach. Osoby, które 

deklarowały „mieszkanie z partnerem i dziećmi” lub „mieszkanie z partnerem, dziećmi 

i rodzicami” częściej uzyskiwały lepsze wyniki w kategoriach zdrowia psychicznego, 
zdrowia społecznego, jakości życia i zadowolenia z życia w porównaniu z innymi ukła-

dami zamieszkania. Uczestnicy ankiety, którzy „mieszkają z rodzicami lub dziadkami” 

lub „mieszkają z partnerem” częściej cieszyli się lepszym zdrowiem w porównaniu 
z tymi, którzy „mieszkają z dziećmi” lub „mieszkają sami”. Stąd czynnik w postaci miesz-

kania z partnerem, rodzicami lub dziadkami może być czynnikiem chroniącym przed 

wystąpieniem zaburzeń psychicznych pomimo trwającej kwarantanny lub izolacji [31]. 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez M. Babickiego i A. Mastalerz-
Migas, między 17 a 24 kwietnia 2020 roku, które obejmowało grupę 2457 respon-

dentów z Polski, stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy liczbą rozpoznanych 
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przypadków zaburzeń lękowych a płcią. Szczególnie narażoną na zaburzenia lękowe 

w dobie pandemii COVID-19 grupą są kobiety. Do podobnych wyników dochodzili 

również niezależnie inni badacze [16, 18, 32, 33]. Badacze wykazali również związek 
między możliwościami zarobkowymi badanych a doświadczanym przez nich poczuciem 

niepokoju. Analiza wyników Kwestionariusza Lęku Uogólnionego (GAD-7) wykazała, 

że osoby, które utraciły zdolności zarobkowe w wyniku pandemii, otrzymywały wyniki 

średnio 1,31 punkta wyższe niż te, które były w stanie stabilności ekonomicznej. Wraz 
z wprowadzaniem lockdownu wiele miejsc pracy na całym świecie zostało zamknię-

tych, a tym samym część pracowników straciła często jedyne źródło dochodów, co 

mogło znacząco wpłynąć na pogorszenie się psychiki zarówno ich samych, jak i człon-
ków ich rodziny [34]. 

W pracy M. Maleszy oraz M.K. Kaczmarek badano między innymi związek wieku, 

posiadanego wykształcenia, statusu socjoekonomicznego, prawnego stanu cywilnego 
oraz posiadania dzieci ze zwiększeniem poziomu lęku w badanej populacji. Poziom 

wykształcenia nie stanowił istotnego czynnika predykcyjnego dla pojawiającego się 

u badanych lęku. Zaobserwowano natomiast, że poziom lęku był dodatnio związany 

z wiekiem, co sugeruje, że starsi uczestnicy badania byli świadomi gorszego rokowania 
w przypadku zakażenia [16, 33]. Ponadto posiadanie dzieci i pozostawanie w związku 

małżeńskim lub konkubinacie wiązało się z występowaniem większego niepokoju. 

Wyniki te mogą odzwierciedlać zwiększoną troskę o zdrowie dzieci i partnerów [16]. 
W związku z negatywnym wpływem kwarantanny i izolacji na samopoczucie fi-

zyczne i psychiczne, istnieje również zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie i pomoc 

psychologiczną. Badanie przeprowadzone we Włoszech na 53 osobach w czasie pierw-

szej fazy włoskiego lockdownu dostarczyło przesłanek na zasadność upowszechniania 
poradnictwa psychologicznego online. W porównaniu grupy osób, która uczestniczyła 

w sesji online (n = 26) z grupą osób, która w poradnictwie nie uczestniczyła (n = 27) 

odnotowano w Skali Pozytywnego i Negatywnego Afektu (PANAS, ang. Positive and 
Negative Affect Schedule) i w skali STICSA (ang. State–Trait Inventory for Cognitive 

and Somatic Anxiety) kolejno spadek negatywnego afektu (18,04 ±6,30 u osób 

w grupie badanej w porównaniu z 30,26 ±8,61 u osób w grupie kontrolnej) i lęku 
(36,65 ±8,35 u osób w grupie badanej w porównaniu z 48,04 ±11,51 u osób w grupie 

kontrolnej) [35]. Pozytywny wpływ w przeciwdziałaniu wystąpieniu zaburzeń psychicz-

nych mają również regularne ćwiczenia fizyczne [33, 36, 37], jak i zdrowa dieta, które 

po części wpływały na stan psychicznego zdrowia. Należy jednak zachować ostrożność, 
ponieważ wielkość tych efektów, choć istotna, w badaniu były niewielka [33]. 

5. Wnioski/Podsumowanie  

Działania prewencyjne, jakie podejmowane były celem ograniczenia ekspansji 

pandemii COVID-19 nie pozostały obojętne dla psychiki osób nimi objętych. Pozosta-
wanie w kwarantannie, izolacji, czy ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, w kon-

sekwencji często wiązało się ze zwiększeniem częstości występowania zaburzeń depre-

syjnych, czy lękowych oraz nasileniem występujących już przed pandemią zaburzeń 
natury psychicznej, np. nasilenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Prowadzą one 

również do zaburzenia zdrowych, wypracowanych wcześniej przyzwyczajeń, jak właściwe 

nawyki żywieniowe, czy ograniczone spożycie alkoholu. W skrajnych przypadkach 

stan zwiększonej mobilizacji psychicznej może w przyszłości skutkować odległymi 
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psychicznymi skutkami traumy w postaci zaburzenia stresowego pourazowego. Jak 

pokazują wcześniejsze badania nad PTSD, mogą one obejmować więcej jak 20% po-

pulacji zderzonej z pandemią [38]. Istnieje również szereg czynników mogących mody-
fikować wpływ kwarantanny i izolacji na dobrostan psychiczny. Badania wskazują 

ochronny wpływ między innymi takich czynników, jak poczucie społecznego wsparcia, 

bliskie rodzinne relacje, przebywanie w izolacji razem z bliskimi osobami, takimi jak 

życiowy partner, rodzice, czy dziadkowie, posiadanie możliwości zarobkowania, wsparcie 
psychologa, ćwiczenia fizyczne, czy stosowanie zdrowej diety. Z kolei posiadanie 

zakażonych krewnych, czy przyjaciół, kontakt z medialnym szumem o treści pande-

micznej, wcześniejsze problemy natury psychicznej, współwystępowanie chorób nie-
pandemicznych, mogą sprzyjać występowaniu psychicznej dekompensacji. Ponadto 

zaburzenia psychiczne w następstwie kwarantanny lub izolacji częściej obserwuje się 

u kobiet w porównaniu z mężczyznami.  
Minimalizacja skutków emocjonalnych epidemii wymaga wszechstronnego podej-

ścia i działania osób wielu specjalności w pomocy potrzebującym. Duże znaczenie 

przypisuje się świadomości ludzi co do psychospołecznych aspektów pandemii. Wiedzę 

na ten temat dostarczać mogą kampanie w mediach tradycyjnych lub mediach społecz-
nościowych. Edukacja w tym zakresie umożliwi wcześniejsze wykrywanie nieko-

rzystnych zjawisk psychicznych u siebie lub u osób bliskich. Niemałe znaczenie przy-

pisuje się również jakości kontaktu pacjent-lekarz. Konieczne jest, aby lekarz kierujący 
pacjenta na badania diagnostyczne, a później na ewentualną izolację, dokonał wstępnej 

analizy czynników ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych i potencjalnie uchronił 

swojego podopiecznego przed nasileniem negatywnych emocji. Badacze zalecają też, 

aby włączyć środki zapobiegania zakażeniom do już istniejących programów promocji 
zdrowia, co w konsekwencji lepiej przygotuje społeczeństwo pod względem psychicz-

nym na ewentualną przyszłą pandemię [29]. Ze względu na to, że psychiatria, stanowi 

w Polsce jedną z najmniej dofinansowanych specjalności w Polsce, a negatywne 
psychospołeczne skutki pandemii dotyczą znacznej części populacji, jak sugeruje 

w swojej analizie Joanna Dymecka, korzystne wydaje się być przeznaczenie większych 

środków finansowych na tę dziedzinę medycyny [39].  
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Trudne emocje w dobie Pandemii COVID-19 – kwarantanna, izolacja, 

ograniczenie kontaktów 

Streszczenie 
Wyniki badań prowadzonych w ostatnich 2 latach dostarczają jasnych wniosków, iż obostrzenia związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwiększają ryzyko pojawienia się zaburzeń 
psychicznych. Istnieje również szereg czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia 
psychicznej dekompensacji. Celem pracy było przybliżenie najważniejszych psychicznych problemów 
związanych z kwarantanną, izolacją oraz ograniczeniem kontaktów, które miały miejsce w czasie stanu 
pandemii COVID-19 oraz omówienie kluczowych dla wystąpienia wspomnianych zaburzeń czynników 
ryzyka. Do najczęstszych zaburzeń pojawiających się w związku z ograniczeniami sanitarnymi należą 
zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, ostre zaburzenie stresowe, zaburzenie stresowe pourazowe oraz 

zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Istnieje również szereg czynników mogących modyfikować wpływ 
kwarantanny i izolacji na dobrostan psychiczny. Kluczowe z punktu widzenia ochrony przed psychiczną 
dekompensacją są bliskie rodzinne relacje, możliwość zarobkowania oraz posiadanie psychologicznego 
wsparcia terapeuty. Z kolei ekspozycja na szum medialny dotyczący pandemii, wcześniejsze problemy 
natury psychicznej, czy współwystępowanie chorób niepandemicznych, mogą sprzyjać występowaniu 
niekorzystnych psychicznych następstw. Ponadto zaburzenia psychiczne pojawiające się w konsekwencji 
odbywania kwarantanny lub izolacji częściej obserwuje się u kobiet w porównaniu z mężczyznami. Celem 
przeciwdziałania pogarszania się stanu zdrowia psychicznego w czasie pandemii konieczne jest dalsze 

zgłębianie wiedzy na temat czynników ryzyka wspomnianych zaburzeń w sytuacji kwarantanny lub izo-
lacji oraz zwiększanie świadomości na temat wpływu przymusowego odosobnienia na dobrostan psychiczny 
izolowanych osób, a także bliższy kontakt pomiędzy lekarzem rodzinnym lub psychiatrą a pacjentem 
poddanym przymusowej separacji. 
Słowa kluczowe: COVID-19, kwarantanna, izolacja, choroby, zapobieganie 

Difficult emotions in the era of Pandemic COVID-19 – quarantine, isolation, 

limiting contacts 

Abstract 
Research findings over the past 2 years provide clear conclusions that the strictures of preventing, 
countering, and combating COVID-19 increase the risk of the onset of psychiatric disorders. There are also 
a number of risk factors that increase the likelihood of mental decompensation. The purpose of this study 

was to provide an overview of the major psychiatric problems associated with the quarantine, isolation, and 
contact restrictions that occurred during the COVID-19 pandemic state and to discuss key risk factors for 
the onset of these disorders. The most common disorders that occur due to sanitary restrictions include 
depressive disorders, anxiety disorders, acute stress disorder, posttraumatic stress disorder, and obsessive-
compulsive disorder. There are also a number of factors that may modify the effects of quarantine and 
isolation on psychological well-being. Close family relationships, the ability to earn an income, and having 
the psychological support of a therapist are key in protecting against psychological decompensation. 
Conversely, exposure to media hype about the pandemic, pre-existing mental health problems, or 

nonpandemic comorbidities may promote adverse psychological sequelae. In addition, psychiatric disorders 
occurring as a consequence of quarantine or isolation are more common in women compared to men. In order 
to prevent the deterioration of mental health during a pandemic, there is a need for further understanding of 
the risk factors for these disorders in a quarantine or isolation situation, increased awareness of the impact 
of forced isolation on the mental well-being of isolated individuals, and closer contact between the family 
physician or psychiatrist and the patient undergoing forced separation. 
Keywords: COVID-19, quarantine, isolation, disorders, prevention 
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Konrad Bagiński5 

Wpływ zakażenia SARS-CoV-2  

na funkcjonowanie układu gastroenterologicznego 

1. Wprowadzenie  

COVID-19 bardzo szybko stał się problemem globalnym, od 11 marca 2020 roku Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) określa go mianem pandemii. Choroba powodowana 

jest przez drugi koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2), 

który cechuje się wysoką zakaźnością. Na dzień 27 kwietnia 2022 roku potwierdzonych 

zostało 508 827 830 przypadków zachorowań [1]. Powszechnie wiadomo, że do zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2 dochodzi najczęściej drogą kropelkową lub powietrzną. 

Przeprowadzone badania wskazują także drogę fekalno-oralną jako potencjalne źródło 

transmisji, zaznaczając, że wirusowe RNA wykrywane jest w kale około 41% pacjen-
tów [2]. Chociaż COVID-19 dotyczy głównie układu oddechowego, znaczna część pa-

cjentów zgłasza dolegliwości żołądkowo-jelitowe, do których należą: jadłowstręt, bie-

gunka, nudności, wymioty oraz ból brzucha [3]. Kluczowym receptorem związanym 
z zakażeniem SARS-CoV-2 jest enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2), za 

pomocą którego wirus wnika do komórek. Wykazuje on szczególnie silną ekspresję na 

powierzchni enterocytów, nabłonka dróg żółciowych, a także w przewodach trzustko-

wych [4-6]. Warto zaznaczyć, że mechanizmy związane z pozapłucnym uszkodzeniem 
tkanek nadal stanowią przedmiot wielu prac badawczych. Zajęcie układu pokarmo-

wego przez SARS-CoV-2 wiąże się z licznymi odległymi konsekwencjami, dlatego tak 

ważne jest zwiększanie świadomości dotyczącej potencjalnych objawów oraz posze-
rzenie wiedzy o możliwych ciężkich powikłaniach, co w rezultacie pozwoli na szybsze 

ograniczenie transmisji wirusa, lepsze monitorowanie pacjentów obciążonych oraz 

poprawę działań prewencyjnych. W tym artykule przedstawiamy powikłania dotyczące 
przewodu pokarmowego oraz prowadzące do nich mechanizmy wynikające z infekcji 

SARS-CoV-2.  
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2. Patomechanizm powstawania objawów gastroenterologicznych 

w przebiegu COVID-19 

Według metaanaliz około 17% pacjentów chorych na COVID-19 doświadcza 

objawów gastroenterologicznych, takich jak: biegunka, nudności i wymioty czy ból 
brzucha [2, 7]. Wykazano również, iż pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2 z współ-

występującą biegunką częściej wymagają intensywnej opieki, w tym wentylacji me-

chanicznej płuc [8]. Na ciężki przebieg choroby wskazują także podwyższone para-
metry stanu zapalnego, takie jak kalprotektyna oraz stężenie IL-6 (pl. interleukina-6), 

które są wyższe u pacjentów, u których wystąpiła biegunka. Związek pomiędzy zaka-

żeniem wirusem SARS-CoV-2, a układem pokarmowym jest wciąż badany, a na jego 
bezpośrednią obecność wskazują wykrywane fragmenty RNA patogenu w biopsji jelita 

cienkiego i grubego pacjentów [9]. Prawdopodobny patomechanizm objawów gastro-

enterologicznych u pacjentów z COVID-19 jest związany z wnikaniem wirusa do 

komórek poprzez przyłączenie Białka S (ang. spike) do receptora ACE2 (pl. enzymu 
konwertującego angiotensynę II) [10]. ACE2 jest receptorem zlokalizowanym w błonie 

komórkowej, występującym powszechnie na komórkach ludzkich, między innymi na 

komórkach nabłonka dróg oddechowych, na cewkach nerkowych, komórkach śród-
błonka, kardiomiocytach czy też enterocytach. Jest on odpowiedzialny za przekształcanie 

angiotensyny I do angiotensyny (1-9) oraz angiotensyny II do angiotensyny (1-7). Jego 

rolą jest zatem negatywna regulacja RAA (pl. układ renina-angiotensyna-aldosteron), 
co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi oraz regulacji układu kalikreina-

kinina, który moduluje wewnątrzpochodny szlak krzepnięcia [11, 12]. Co istotne, naj-

większą ekspresją receptorów ACE2 cechują się między innymi jelito cienkie, dwu-

nastnica, jelito grube czy też odbyt [13]. Glikoproteina S wirusa SARS-CoV-2 musi 
być proteolitycznie aktywowana, by dzięki zmianie konformacji móc swobodnie ulec 

fuzji. Do tego procesu wirus wykorzystuje TMRPSS2 (ang. transmembrane protease 

serine 2) – enzym, który występuje na komórkach jelita cienkiego [10, 14]. Wniknięcie 
kompleksów ACE2 – SARS-CoV-2 do wnętrza komórek gospodarza prowadzi do 

spadku poziomu enzymu ACE2 i w konsekwencji do nasilenia niekorzystnych dla 

organizmu działań angiotensyny II. Zwiększa także podatność jelit na stan zapalny. 

W układzie pokarmowym rolą RAA jest regulacja transportu glukozy, aminokwasów, 
płynów, wchłaniania i sekrecji elektrolitów, przepływu krwi oraz perystaltyki, zatem 

zaburzenie tego układu może przyczynić się do występowania objawów, takich jak 

biegunka czy wymioty. Co więcej, do wyzwolenia tych objawów przyczyniają się zabu-
rzenia mikroflory jelit w przebiegu COVID-19. ACE2 bierze udział w lokalnym trans-

porcie aminokwasów, co ma kluczowe znaczenie dla homeostazy mikrobioty. Zaburzenia 

ekspresji lub funkcji receptorów prowadzą do dysbiozy i pojawienia się gastroentero-
logicznych dolegliwości [15, 16]. Należy zwrócić uwagę, iż pacjenci doświadczający 

dolegliwości trawiennych mają średnio dłuższy czas oczekiwania na przyjęcie do 

szpitala od początku wystąpienia objawów (9 dni) w porównaniu do pacjentów bez 

takich objawów (7,3 dni). Istotne jest zatem, aby odpowiednio wcześnie kierować 
takich chorych do specjalistów, gdyż jak wykazano, objawy z układu pokarmowego są 

skorelowane z ciężkością przebiegu choroby [17]. Postępowanie z pacjentami doświad-

czającymi dolegliwości gastroenterologicznych, szczególnie pod postacią biegunki 
i wymiotów, powinno opierać się na odpowiednim nawodnieniu oraz monitorowaniu 

stężenia potasu. Ze względu na znaczenie zaburzeń mikrobioty, lekarze powinni także 
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przyglądać się roli probiotyków jako nowemu celowi terapeutycznemu. Innym intere-

sującym celem leczenia mogą być inhibitory TMPRSS2 czy przeciwciała monoklo-

nalne blokujące wiązanie glikoproteiny S oraz ACE2 [18].  

3. Ostre uszkodzenie wątroby i podwyższona transaminaza  

Mechanizmy związane z uszkodzeniem wątroby w przebiegu zakażenia COVID-19 

są wieloczynnikowe i wciąż nie w pełni poznane. Za możliwe przyczyny uszkodzenia 

wątroby uznaje się między innymi bezpośredni cytotokstyczny efekt wirusa, uszkodzenie 

wątroby związane z nadmierną aktywacją układu immunologicznego, hepatotoksycz-
ność leków oraz niedotlenienie wątroby związane z hipoperfuzją [19]. U pacjentów 

z COVID-19 uszkodzenie wątroby jest spotykane często, zwłaszcza u chorych w cięż-

kim stanie [20]. Zwiększone ryzyko infekcji u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby 
nie jest pewne. Natomiast przeprowadzone badania sugerują związek między istniejącą 

wcześniej chorobą wątroby a cięższym przebiegiem i śmiertelnością związaną 

z COVID-19 [21, 22]. Wśród dominujących przyczyn wymienia się niealkoholową 
chorobę wątroby (NAFLD), niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), 

a także dekompensację funkcji wątroby w przebiegu marskości [21, 23]. Za bioche-

miczne wskaźniki uszkodzenia wątroby opisywane jako najczęstsze nieprawidłowości 

uznaje się podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy 
asparaginianowej (AST), gamma-glutamylotransferazy (GGT), dehydrogenazy mle-

czanowej (LDH) oraz obniżony poziom albumin (ALB). Spadek poziomu ALB jest 

najbardziej widoczny u pacjentów z ciężkim COVID-19 [20]. Z analiz wynika, że 
podwyższona aktywność ALT i/lub AST dotyczy od 3,75% do 61,1% pacjentów 

przyjmowanych do szpitala. Wzrost wymienionych enzymów u większości z nich 

stanowi <2-krotność górnej granicy normy. Sugeruje to łagodne uszkodzenie wątroby 

w przebiegu infekcji COVID-19 u przeważającej części pacjentów [20]. Jednocześnie 
badania pokazują, że stopień podwyższenia poziomu transaminaz jest markerem cięż-

kości choroby i odrębnym predyktorem śmiertelności. U blisko dwóch trzecich chorych 

z ciężkim COVID-19 obserwuje się podwyższoną aktywność tych enzymów [22, 24, 25]. 

4. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego  

Innym prawdopodobnym powikłaniem związanym z zakażeniem SARS-CoV-2 jest 

ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, które w szczególności dotyczy pacjentów bę-

dących w stanie krytycznym. Etiologia zapalenia nadal pozostaje niejasna, u większości 
pacjentów obserwuje się zapalenie niekamicze, które stanowi około 10% przypadków 

ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Warto jednak zaznaczyć, że cechuje się ono 

wyższą śmiertelnością niż zapalenie pęcherzyka żółciowego na tle kamiczym [26, 27]. 

Zgłaszana śmiertelność w zależności od stanu klinicznego pacjenta wynosi 30-50% 
[28]. Patogeneza związana jest ze zmniejszoną ruchliwością pęcherzyka żółciowego, 

co prowadzi do koncentracji żółci i wzrostu ciśnienia w świetle narządu, ostatecznie 

powodując niedokrwienie. Zmniejszona perystaltyka w świetle pęcherzyka żółciowego 
predysponuje także do wtórnych infekcji bakteryjnych. Dodatkowo na upośledzenie 

motoryki pęcherzyka żółciowego wpływ ma wentylacja mechaniczna oraz długie ży-

wienie pozajelitowe. W zakażeniu COVID-19 ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego 
może mieć śmiertelne powikłania, takie jak martwica i perforacja, które w dalszym 

przebiegu prowadzą do sepsy [28].  
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5. Ostre zapalenie trzustki  
Związek pomiędzy infekcją COVID-19 i ostrym zapaleniem trzustki jest w dalszym 

ciągu przedmiotem badań i nie został jeszcze potwierdzony. Retrospektywne badanie 
pediatryczne z Nowego Jorku wykazało zwiększoną częstość występowania OZT 
u pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, niż u pacjentów bez takiego rozpoznania. 
Badania wskazują też, że sama infekcja nie zwiększa częstości występowania OZT, 
natomiast przebieg infekcji wymagający hospitalizacji – tak [29]. Domniemana pato-
geneza takiej współzależności obejmuje ogólnoustrojowy stan zapalny oraz upośledzenie 
mikrokrążenia predysponujące do martwicy komórek trzustki. Ponadto, komórki gro-
niaste mogą ulegać uszkodzeniu, ponieważ na ich powierzchni obserwujemy wysoką – 
wyższą nawet od tej występującej w nabłonku pęcherzyków płucnych – ekspresję 
ACE2. Nie bez znaczenia jest też stosowana podczas infekcji farmakoterapia. Tocili-
zumab, który jest lekiem stosowanym u hospitalizowanych pacjentów z SARS-CoV-2 
może powodować podwyższenie parametrów lipidowych, szczególnie hipertrójglice-
rydemię, co predysponuje do wystąpienia OZT [30]. Istnieją także badania wiążące 
zwiększoną częstość OZT z rozwijającym się podczas pandemii uzależnieniem od 
alkoholu oraz jedzenia [31].  

6. Niedrożność jelit oraz ostra rzekoma niedrożność jelit  
Innym potencjalnym powikłaniem infekcji SARS-CoV-2 jest niedrożność jelit, 

której etiologia jest wieloczynnikowa. Prawdopodobnie wynika z wewnętrznego tro-
pizmu SARS-CoV-2 dla przewodu pokarmowego oraz/lub z zaburzenia motoryki 
u pacjentów w stanie krytycznym. Wiąże się to wtedy ze stosowaniem dużych dawek 
środków uspokajających i opioidów, które spowalniają perystaltykę [32].  

Ostra rzekoma niedrożność jelit skojarzona z COVID-19 jest bardzo rzadkim po-
wikłaniem. Do tej pory opisano jedynie 6 przypadków w pracach naukowych typu case. 
Rozwijała się ona głównie u mężczyzn, zwykle w szóstej dekadzie życia. Najczęst-
szymi objawami były rozwijające się w ciągu tygodnia wzdęcia oraz ból brzucha, 
a następnie kolejno: wymioty, zaburzenia perystaltyki oraz uwidocznione radiologicznie 
rozdęcie okrężnicy. Przypuszczalny patomechanizm wiąże się z zakrzepicą małych 
naczyń i upośledzeniem regulacji autonomicznej jelit bądź z wysoką koekspresją 
ACE2 komórek nabłonka przewodu pokarmowego. Nie można też wykluczyć wpływu 
działań niepożądanych leków oraz zaburzeń elektrolitowych [33-36].  

7. Nietolerancja pokarmowa  

U pacjentów krytycznie chorych na COVID-19 częstym powikłaniem jest 
nietolerancja pokarmowa. Objawia się ono najczęściej dużą objętością zalegającą 
żołądka; w mniejszym stopniu także wzdęciami brzucha i wymiotami. Według badania 
na Oddziale Intensywnej Terapii w Massachusetts General Hospital to powikłanie 
rozwinęło się u 56% chorych [37]. Co interesujące, pacjenci, u których wystąpiła nie-
tolerancja pokarmowa mają wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań hema-
tologicznych oraz ze strony układu krążenia, nerek czy wątroby [38].  

8. Krwawienia z przewodu pokarmowego w przebiegu infekcji COVID- 19  

Na podstawie przeglądu oraz analizy danych z 10 prac badawczych oceniających 
częstość krwawień z przewodu pokarmowego u pacjentów z SARS-CoV-2 udowod-
niono ogólną częstość krwawień na poziomie 2% [39]. Wymieniono czynniki, które 
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najprawdopodobniej były przyczyną krwawień, należą do nich między innymi wrzody 
żołądkowo-dwunastnicze, wrzody odbytnicy, a także nadżerkowe zapalenie żołądka, 
krwawienie z żylaków, zapalenie żołądka i dwunastnicy, wrzód trawienny czy krwo-
toczny nieżyt żołądka [39]. Z uwagi na zwiększone ryzyko zdarzeń zakrzepowo-
zatorowych wśród pacjentów z COVID-19, często do terapii dołączane są środki prze-
ciwzakrzepowe, które ze względu na swoje właściwości mogą zwiększać ryzyko 
wystąpienia krwawienia [40]. Z przeprowadzonych badań przez Spyropoulos et al. 
wynika, iż ryzyko krwawienia podczas terapii heparyną drobnocząsteczkową w dawce 
profilaktycznej pacjentów z COVID-19 wynosi 1,6%, zaś u pacjentów otrzymujących 
dawkę terapeutyczną ryzyko to wyniosło aż 4,7% [41]. Trindade AJ, et al. w swoich 
badaniach porównujących taką samą liczbę pacjentów z SARS-Cov-2, u których 
wystąpiło krwawienie, jak i u których ono nie wystąpiło nie wykazał zależności między 
stosowanymi lekami przeciwpłytkowymi, przeciwkrzepliwymi, IPP, steroidami, bloke-
rami receptora H2 oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, a wystąpieniem 
krwawienia [42]. Zatem wpływ terapii pacjenta zakażonego SARS-CoV-2 na ryzyko 
wystąpienia powikłań krwotocznych nie jest oczywisty.  

Stosowanymi metodami w celu uniknięcia powikłań w postaci krwawień z prze-

wodu pokarmowego u pacjentów w przebiegu infekcji COVID-19 jest między innymi 
przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej w szczególności przez pacjentów zaka-

żonych dodatkowo Helicobacter Pylori, z wrzodami trawiennymi czy przyjmujących 

długotrwale leki przeciwpłytkowe bądź niesteroidowe leki przeciwzapalne. U osób 

przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne cierpiących z powodu wrzodów 
trawiennych, również można zastosować antagonistów receptora histaminowego-2, 

a także nitraty [43, 44]. Ważne jest także, aby w czasie terapii antykoagulantami dobrać 

odpowiednią dawkę, biorąc pod uwagę wiek pacjenta, funkcje nerek oraz masę ciała. 
Wskazane jest również monitorowanie poziomu płytek krwi w trakcie terapii heparyną 

w celu uniknięcia małopłytkowości wywołanej przez heparynę.  

9. Podsumowanie  

Mimo że pandemia COVID-19 w ogólnej świadomości utrwaliła się jako infekcja 
płuc, dotyka większości układów i narządów, w tym przewodu pokarmowego. Objawy 

żołądkowo-jelitowe stanowią pierwszą manifestację u 1/3 pacjentów, natomiast 3/4 

krytycznie chorych rozwija powikłania ze strony tego układu. Jest to powód, dla 

którego należy rozwijać świadomość w społeczeństwie i przekonywać o konieczności 
testów wymazowych w kierunku SARS-CoV-2 w przypadku wystąpienia infekcji 

gastroenterologicznej. Istotne jest też zebranie dokładnego wywiadu – u pacjentów 

z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz historią krwawień z górnego odcinka 
przewodu pokarmowego rośnie ryzyko krwawienia w trakcie terapii przeciwkrzepliwej. 

Pacjenci narażeni powinni więc szczególny nacisk położyć na profilaktykę przeciw-

wirusową, a jeśli już zostaną zarażeni, powinni być poddani uważnemu monitorowaniu. 

Należy jednak uważnie weryfikować wskazania do stosowania IPP, celem prewencji 
krwawienia z przewodu pokarmowego, ponieważ – mimo że zmniejszają ryzyko krwa-

wienia – zwiększają częstość występowania zespołu SIBO bądź zakażenia Clostri-

dioides difficile. Kolejny wniosek dotyczy zwiększonego ryzyka rozwoju choroby 
wrzodowej żołądka, spowodowanej nadużywaniem niesteroidowych leków przeciw-

zapalnych bądź infekcją Helicobacter pylori. Konieczna jest dalsza edukacja pacjentów 

w tym zakresie i skuteczna eradykacja patogenu u już zakażonych. Wszystkie przyto-
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czone aspekty skłaniają do jeszcze szerzej zakrojonej profilaktyki przeciwwirusowej 

pod postacią szczepień, chroniących przed ciężkimi powikłaniami, również tymi gastro-

enterologicznymi. 
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Wpływ zakażenia SARS-CoV-2 na funkcjonowanie układu gastroenterologicznego  

Streszczenie 
Trwająca pandemia COVID-19 skłania badaczy do wysuwania coraz to nowych hipotez dotyczących 
wirusa SARS-COV-2. Infekcja kojarzona jest głównie z dolegliwościami ze strony układu oddechowego, 
jednak może dotyczyć większości układów i narządów, w tym przewodu pokarmowego. Celem pracy było 
ukazanie aktualnego stanu wiedzy na temat częstości oraz przebiegu objawów i powikłań gastroentero-
logicznych w przebiegu COVID-19. W celu znalezienia najnowszych badań i danych statystycznych, 

przeszukano elektroniczne bazy danych PubMed oraz ScienceDirect. Z dotychczasowych doniesień wynika, 
iż ogólne objawy żołądkowo-jelitowe występują u ok. 17% pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2. 
Najczęstszymi objawami są biegunki, nudności i bóle brzucha, a jako powikłanie choroby również mogą 
wystąpić: ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, trzustki, uszkodzenie wątroby, niedrożność jelit czy 
krwawienia z przewodu pokarmowego. Przyczyny wystąpienia wyżej wymienionych symptomów są wielo-
czynnikowe, jest to m.in. wysoka ekspresja enzymu konwertującego angiotensynę II w enterocytach jelita 
cienkiego, za pomocą którego wirus wnika do ich wnętrza, wynikająca z tego dysbioza jelitowa czy wcześniej 
obecne schorzenia układu pokarmowego zwiększające ryzyko powikłań, jak w przypadku wrzodów predyspo-

nujących do krwawień. Mimo iż objawy ze strony przewodu pokarmowego nie są kojarzone z infekcją 
COVID-19, często pojawiają się przed wystąpieniem objawów z układu oddechowego. W związku z tym 
rozpoznanie ich może pomóc w zahamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa, a właściwa opieka nad hospi-
talizowanymi pacjentami ułatwi szybkie wdrożenie procedur leczniczych w momencie pojawienia się 
powikłań. Temat ten powinien być przedmiotem dalszych badań zgłębiających dokładniejszą etiopatogenezę 
objawów gastroenterologicznych oraz możliwe zapobieganie im.  
Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, powikłania, krwawienie, objawy żołądkowo-jelitowe 

The impact of SARS-CoV-2 infection on the functioning of the gastroenterological 

system  

Abstract 
The ongoing COVID-19 pandemic prompts researchers to put forward new hypotheses about the SARS-

COV-2 virus. The infection is mainly associated with respiratory ailments, but it can affect most systems 
and organs, including the gastrointestinal tract. The aim of the study was to present the current state of know-
ledge about the frequency and course of gastroenterological symptoms and complications in the course of 
COVID-19. Electronic databases of PubMed and ScienceDirect were searched for the latest research and 
statistics. Previous reports show that general gastrointestinal symptoms occur in approximately 17% of 
patients infected with the SARS-COV-2 virus. The most common symptoms are diarrhea, nausea and 
abdominal pain, and a complication of the disease may also include acute inflammation of the gallbladder, 
pancreas, liver damage, intestinal obstruction or gastrointestinal bleeding. The reasons for the occurrence 
of the above-mentioned symptoms are multifactorial, including high expression of the angiotensin II 

converting enzyme in enterocytes of the small intestine, by means of which the virus enters them, the 
resulting intestinal dysbiosis or previously existing digestive system diseases increasing the risk of compli-
cations, such as in the case of ulcers predisposing to bleeding. Although gastrointestinal symptoms are not 
associated with COVID-19 infection, they often appear before respiratory symptoms appear. Therefore, 
recognizing them may help to inhibit the spread of the virus, and proper care of hospitalized patients will 
facilitate the rapid implementation of treatment procedures when complications occur. This topic should be 
the subject of further research exploring a more detailed etiopathogenesis of gastroenterological symptoms 
and their possible prevention.  

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, complications, bleeding, gastrointestinal symptoms 
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Zaburzenia rytmu serca u pacjentów  

z infekcją SARS-CoV-2 

1. Wprowadzenie 

Trwająca od 2019 roku pandemia COVID-19 stanowi poważne wyzwanie dla 
systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Ponad 485 milionów potwierdzonych 

przypadków i ponad 6,1 miliona zgonów zostało udokumentowanych przez Światową 

Organizację Zdrowia w raporcie z dnia 31 marca 2022 roku [1]. Przebieg infekcji 

SARS-CoV-2 jest bardzo zróżnicowany – może mieć postać łagodną lub bezobjawową, 
jak i powodować rozwój ciężkich powikłań. Najczęściej zgłaszanymi przez pacjentów 

dolegliwościami są gorączka, kaszel, bóle mięśni i ogólne osłabienie, które są typo-

wymi odpowiedziami organizmu na infekcję wirusową. Jednak niektóre symptomy, 
takie jak bóle głowy, biegunka, nudności i wymioty czy utrata smaku i zapachu, są mniej 

charakterystyczne [2]. W części przypadków dochodzi do rozwoju krytycznej reakcji 

zapalnej z towarzyszącą dusznością i hipoksemią, aż do zagrażających życiu zaburzeń 
narządowych, między innymi zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), czy 

wstrząsu [3]. 

Infekcja SARS-CoV-2 wiąże się głównie z zajęciem układu oddechowego, jednak 

dosyć powszechne są również powikłania sercowo-naczyniowe. Jednymi z najczęściej 
spotykanych komplikacji są zaburzenia rytmu serca [4]. Wang i wsp. [5] opisali je po 

raz pierwszy i stwierdzili częstość ich występowania na poziomie 17% wśród pacjentów 

z COVID-19. Kolejne publikowane prace potwierdziły wstępne szacunki i powagę 
tego zagadnienia – Lei i wsp. [6] w swojej retrospektywnej analizie stwierdzili obecność 

arytmii u 24% pacjentów. Następne doniesienia na ten temat zwróciły także uwagę na 

pewną zależność – u krytycznie chorych z COVID-19 zaburzenia rytmu serca wystę-
pują zdecydowanie częściej (tj. na poziomie 48%) niż u pacjentów stabilnych klinicznie 

[7, 8]. W związku z tym należy uznać arytmię za jedno z głównych powikłań zaka-

żenia SARS-CoV-2 i tym samym przyjrzeć się bliżej manifestacjom oraz potencjalnym 

mechanizmom jej rozwoju. 
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2. Najczęstsze arytmie u pacjentów z COVID-19 

W wykonywanych rutynowo badaniach elektrokardiograficznych u chorych z in-
fekcją SARS-CoV-2 głównie obserwowano nadkomorowe, a znacznie rzadziej komo-
rowe zaburzenia rytmu o charakterze tachyarytmii [9]. 

Warto także zwrócić uwagę na kilka nieprawidłowości w zapisie EKG, które wiążą 
się ze zwiększonym ryzykiem zgonu oraz z koniecznością zastosowania wentylacji 
mechanicznej u pacjentów z COVID-19. Przeprowadzono badania, które wykazały, iż 
wyżej wymienione skutki są przede wszystkim powodowane przez migotanie bądź 
trzepotanie przedsionków, a także częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór [10, 11]. 
Dodatkowo stwierdzono, że ponad 8% zgonów może być spowodowanych arytmiami 
towarzyszącymi zakażeniu SARS-CoV-2 [12] – z tego powodu temat ten powinien być 
szczególnie monitorowany przez klinicystów. 

2.1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu 

Częstoskurcz zatokowy i migotanie przedsionków to dwa najczęstsze nadkomorowe 
zaburzenia rytmu występujące u chorych z COVID-19 [13]. Tachykardia zatokowa 
w tym przypadku wynika z typowych przyczyn, takich jak gorączka, niedotlenienie, 
zaburzenia hemodynamiczne, ból oraz lęk. Migotanie przedsionków może natomiast 
objawiać się na wiele sposobów – między innymi jako nowo powstała arytmia, nawrót 
wcześniej istniejącego zaburzenia, a także utrzymujące się stałe migotanie przedsionków 
z nową, szybką akcją komór. Publikacja Bermana i wsp. [14], zestawiająca konsultacje 
kardiologiczne przeprowadzone podczas szczytu pandemii w Nowym Jorku w Centrum 
Medycznym Uniwersytetu Columbia u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2, potwierdza 
wspomniane wcześniej doniesienia – najczęstszym powodem wizyt było migotanie 
przedsionków (31%), przy czym tylko 13% chorych miało w historii wcześniejsze 
epizody tego zaburzenia rytmu. Natomiast żaden z pacjentów z nowo rozpoznaną tachy-
arytmią przedsionkową nie miał w wywiadzie operacji kardiochirurgicznej, ablacji, 
kardiowersji ani stosowania leków antyarytmicznych. 

2.2. Komorowe zaburzenia rytmu 

W sytuacji ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego bądź ostrego zapalenia mięśnia 
sercowego u pacjentów z COVID-19 mogą wystąpić poważne komorowe zaburzenia 
rytmu [15]. W raporcie obserwacyjnym z Chin, obejmującym 187 hospitalizowanych 
pacjentów, Guo i wsp. [16] podali ogólną częstość występowania częstoskurczu komo-
rowego i migotania komór na poziomie 7%. Taki sam wynik uzyskano w amerykańskiej 
pracy, gdzie arytmie komorowe stanowiły 7% konsultacji w Centrum Medycznym 
Uniwersytetu Columbia [14]. 

Częstoskurcz komorowy jednokształtny jest najczęstszą postacią częstoskurczu 
komorowego obserwowaną u pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 [17]. U podłoża 
tej arytmii leżą przede wszystkim strukturalne choroby serca, do których należy między 
innymi ostry zespół wieńcowy ze STEMI. U chorych z istniejącą wcześniej strukturalną 
chorobą serca może dojść do powstania częstoskurczu komorowego jednokształtnego – 
głównie ze względu na okres skrajnego stresu fizjologicznego związanego z zachoro-
waniem na COVID-19. Natomiast polimorficzny częstoskurcz komorowy, w tym podtyp 
torsades de pointes (TdP), wynika z czynnościowej (tj. niestrukturalnej) choroby serca 
i jest mniej powszechny w tej grupie pacjentów. Najczęściej rozwija się w sytuacjach 
toksyczności leków – zwłaszcza przy stosowaniu terapii skojarzonych potencjalnie 
proarytmicznych, jak również w przypadku zaburzeń elektrolitowych [18]. 
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3. Mechanizmy rozwoju arytmii w przebiegu COVID-19 

Liczne potencjalne mechanizmy zwiększają ryzyko rozwoju arytmii podczas in-

fekcji SARS-CoV-2. Obejmują one różnego rodzaju uszkodzenia mięśnia sercowego, 

a także procesy pozasercowe, które mogą nasilać istniejące zaburzenia rytmu lub je wy-
woływać u pacjentów predysponowanych. W dostępnej literaturze powtarza się jednak 

stwierdzenie, iż arytmie nie są tylko spowodowane bezpośrednim działaniem COVID-19, 

ale są raczej wynikiem ogólnoustrojowej choroby organizmu [19]. Potencjalne mecha-

nizmy rozwoju arytmii w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 zostały przedstawione na 
rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Potencjalne mechanizmy rozwoju zaburzeń rytmu serca w przebiegu COVID-19, 

opracowanie własne na podstawie [4] 

Główną przyczyną arytmii jest bezpośrednie uszkadzanie kardiomiocytów przez 

wirusa SARS-CoV-2. Po związaniu z receptorem enzymu konwertującego angiotensynę 
2 (ACE2) obecnym na błonach komórkowych, może być on w całości internalizowany 

do komórek serca [20]. Według publikacji Vaduganathan M. i wsp., gdy koronawirus 

przyłącza się do receptorów ACE2 – dochodzi do ich regulacji w dół, czyli zmniej-
szenia ich dostępności, co skutkuje akumulacją angiotensyny II, prowadząc do nieko-

rzystnej przebudowy mięśnia sercowego poprzez jej działanie na receptory dla angio-

tensyny II typu 1 [21]. Wewnątrzkomórkowa obecność wirusa SARS-CoV-2 hamuje 
również tworzenie ziarnistości stresowych za pośrednictwem jego białka pomocniczego, 

promując jego replikację – do której wykorzystuje szereg mechanizmów molekularnych 

gospodarza, takich jak szlak NF-κB [22] – powodując tym samym dalsze uszkadzanie 

kardiomiocytów, co sprzyja występowaniu arytmii. 
Kolejnym czynnikiem patogenetycznym są cytokiny prozapalne, których poziom 

często wzrasta u pacjentów z COVID-19. Zalicza się do nich przede wszystkim inter-

leukinę 6, czynnik martwicy nowotworów α oraz interleukinę 1 – które oprócz bezpo-
średniej roli w uszkadzaniu mięśnia sercowego, mogą modulować ekspresję i funkcję 

kanałów potasowych i wapniowych, co powoduje wydłużenie potencjału czynnościo-

wego komór [23]. Cytokiny prozapalne są dobrze zbadanym czynnikiem wyzwalającym 
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arytmię – głównie ze względu na nadmierną aktywację układu współczulnego, przez 

odruch zapalny zależny od podwzgórza i obwodową aktywację szlaku zwojów gwiaź-

dzistych, prowadząc do wydłużenia odstępu QT [24]. 
Ostra niewydolność oddechowa w przebiegu infekcji SARS-CoV-2 może prowadzić 

do niedotlenienia. W dostępnym piśmiennictwie na temat uszkodzenia kardiomiocytów 

wywołanego hipoksją autorzy sugerują następującą po hipoksji aktywacji glikolizy 

beztlenowej, zmniejszającej wewnątrzkomórkowe pH, czego następstwem jest zwięk-
szony poziom wapnia w cytozolu. Może to powodować wczesne i późne depolaryzacje 

następcze oraz zmiany czasu trwania potencjału czynnościowego [25]. Niedotlenienie 

sprzyja również wzrostowi pozakomórkowego poziomu potasu, co obniża próg depolary-
zacji i przyspiesza przewodnictwo elektryczne – tym samym promując arytmogenezę [25]. 

U pacjentów z COVID-19 obserwowane są także zaburzenia elektrolitowe, mające 

również znaczący wpływ na rozwój zaburzeń rytmu serca. W serii przypadków u pa-
cjentów z Chin, zaburzenia elektrolitowe wystąpiły u 7,2% z 416 hospitalizowanych 

pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 [26]. Zostały one przypisane głównie biegunce 

lub uszkodzeniu nerek, towarzyszącym COVID-19. Natomiast zaburzenia wewnątrz-

naczyniowej równowagi płynowej można wiązać z posocznicą spowodowaną ARDS 
bądź niewydolnością serca. Najczęściej spotykaną arytmią w warunkach intensywnej 

opieki, która może być spowodowana wyżej opisanymi mechanizmami, jest migotanie 

przedsionków [27]. 
Dodatkowo przyjmowanie niektórych leków może wpływać na właściwości 

elektrofizjologiczne mięśnia sercowego. Wiele pozarejestrowych terapii COVID-19, 

w tym (hydroksy)chlorochina i azytromycyna, wiąże się ze znanym lub możliwym 

ryzykiem TdP ze względu na powodowanie przez nie wydłużenia odstępu QT [28]. 
(Hydroksy)chlorochina i azytromycyna hamują kanał hERG-K+, co powoduje wydłu-

żenie potencjału czynnościowego, a to wraz z nieprzeciwstawnymi wewnętrznymi 

prądami Na+ i Ca2+ powoduje wczesne wyzwolenia po depolaryzacji, co może pro-
wadzić do TdP. W badaniu kohortowym 90 hospitalizowanych pacjentów z infekcją 

SARS-CoV-2 podawanie hydroksychlorochiny z azytromycyną lub bez niej wiązało 

się ze zwiększonym ryzykiem wydłużenia odstępu QT i wystąpieniem TdP [29]. Co 
więcej, azytromycyna sprzyjała wytwarzaniu reaktywnych form tlenu w kardiomiocytach 

oraz uszkodzeniu mitochondriów [30] – wywołując dysfunkcję serca i ostatecznie pro-

wadząc do arytmii. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej aspekty, można stwierdzić, iż 
COVID-19 ma niekorzystny wpływ na wiele kanałów jonowych, co prowadzi do zmian 

we właściwościach przewodnictwa i depolaryzacji serca, a także w gospodarowaniu 

wapniem – co łącznie z bezpośrednim działaniem wirusa na kardiomiocyty, może 
predysponować do arytmogenezy. 

4. Podsumowanie 

Zrozumienie wpływu COVID-19 na rozwój zaburzeń rytmu serca wciąż ewoluuje 

wraz z pojawianiem się nowych danych. Aktualne doniesienia sugerują, że arytmie są 
częstsze u krytycznie chorych pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. 

Rosnące ryzyko arytmii związane z zakażeniem SARS-CoV-2 jest prawdopodobnie 

wynikiem ogólnoustrojowej choroby organizmu, a nie tylko bezpośrednim skutkiem 

infekcji wirusowej. W celu radzenia sobie z zaburzeniami rytmu serca w tej grupie 
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chorych – niezbędne jest zwiększenie świadomości o potencjalnych interakcjach leko-

wych, monitorowanie rytmu serca i ewentualnego wydłużenia odstępu QT podczas 

leczenia COVID-19 oraz zwrócenie szczególnej uwagi na pacjentów z dziedzicznymi 
zespołami arytmii. Kluczowe jest również zminimalizowanie narażenia na zakażenie 

SARS-CoV-2 poprzez właściwą edukację społeczeństwa oraz zachęcanie do korzy-

stania z telemedycyny. Ze względu na ciągły rozwój pandemii COVID-19 – potrzebna 

jest większa liczba danych i nieustanne monitorowanie tematu, aby lepiej zrozumieć 
patofizjologię tej choroby i zweryfikować strategie postępowania. 
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Zaburzenia rytmu serca u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2 

Streszczenie 
Pandemia COVID-19 nieustannie stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy i naukowców na całym świecie. 

Cały czas relacjonuje się obecność różnych powikłań związanych z zakażeniem SARS-CoV-2. Z powodu 
wpływu wirusa zarówno na układ oddechowy, jak i sercowo-naczyniowy oraz wywoływania ogólnoustro-
jowego stanu zapalnego, pojawia się także coraz więcej pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Najczęściej 
w tej grupie chorych rozwijają się tachyarytmie nadkomorowe, gdzie głównymi przedstawicielami są 
częstoskurcz zatokowy oraz migotanie przedsionków. Dodatkowo arytmogenność zwiększają niektóre far-
makoterapie stosowane w leczeniu COVID-19 – powodując wydłużenie odstępu QT, które może prowa-
dzić do wielokształtnego częstoskurczu komorowego w postaci torsades de pointes i nagłej śmierci 
sercowej. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione aspekty, konieczne jest ciągłe monitorowanie elektro-

kardiogramu w trakcie hospitalizacji z powodu infekcji SARS-CoV-2, jak również dokładne i szybkie 
rozpoznawanie arytmii. 
Słowa kluczowe: COVID-19, SARS-CoV-2, zaburzenia rytmu serca, arytmie nadkomorowe i komorowe 

Cardiac arrhythmias in patients with SARS-CoV-2 infection  

Abstract 
The COVID-19 pandemic is a serious challenge for doctors and scientists worldwide. Various compli-
cations related to SARS-CoV-2 infection are constantly being reported. The influence of the virus on the 
respiratory and cardiovascular systems, as well as the induction of systemic inflammation, causes an 

increasing number of patients with cardiac arrhythmias. The most common in this group of patients is 
supraventricular tachyarrhythmia, and the main representatives are sinus tachycardia and atrial fibrillation. 
In addition, some pharmacotherapies used to treat COVID-19 increase arrhythmogenicity – causing QT 
prolongation that can lead to polymorphic ventricular tachycardia in the form of „torsades de pointes” and 
sudden cardiac death. Taking into account all the above-mentioned aspects, it is necessary to constantly 
monitor the electrocardiogram during hospitalization due to SARS-CoV-2 infection, as well as to accurately 
and quickly recognize arrhythmias. 
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, cardiac arrhythmias, supraventricular and ventricular arrhythmias 
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Kamil Borowski1 

Wpływ pandemii COVID-19  

na rynek nieruchomości w Polsce 

1. Wprowadzenie 

Pandemia COVID-19 wywołała duże zmiany w gospodarce i w funkcjonowaniu 

społeczeństwa. Wraz z pojawieniem się pandemii w Polsce w marcu 2020 roku istotnie 
wzrosła także niepewność co do rynku nieruchomości. Zaczęto obserwować zmiany 

dotyczące zmniejszenia liczby transakcji kupna-sprzedaży i stopniowe zmniejszania 

zainteresowania klientów rynkiem najmu. Z drugiej strony niski poziom stóp pro-

centowych i nasilający się proces inflacji zachęcał do podejmowania aktywności na rynku 
nieruchomości. Po początkowym spadku popytu, pod koniec 2020 roku zaczęto obserwo-

wać na rynku zwiększenie liczby transakcji, choć sprzedaż nie osiągnęła rozmiarów 

z lat poprzednich. 
Celem artykułu jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości 

w Polsce i konsekwencji wynikających z tego procesu. Pierwsza część artykułu dotyczy 

kwestii samej pandemii i jej uwarunkowań. Druga część zawiera analizę występu-
jących zjawisk i ich wpływu na rynek nieruchomości w Polsce. 

2. COVID-19 i zjawiska towarzyszące pandemii 

Choroba o nazwie COVID-19 jest wywoływana przez wirus SARS-CoV-2, którego 

nazwa nawiązuje do innego wirusa, takiego jak SARS-CoV, do którego jest bardzo 
podobny. Wcześniejszy wirus wywołał epidemię w latach 2002-2003 jednak nie miała 
ona takiego wpływu i skali oddziaływania jak obecny SARS-CoV-2 [1]. Pierwsze przy-

padki infekcji COVID-19 wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku [2]. 
Pandemia COVID-19 rozpoczęła się na początku 2020 roku w Chinach, a następnie prze-
niosła się na cały świat. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa, WHO podjęła 
decyzję o ogłoszeniu stanu pandemii w dniu 11 marca 2020 roku [3]. Wirus SARS-

CoV-2 stał się czynnikiem zaburzającym funkcjonowanie systemu gospodarczego. Wymu-
sił zmianę podejścia, co do sposobu kontaktu i prowadzenia operacji gospodarczych. 
Jego skutkiem jest zmiana zachowań rynkowych i kształtowanie się nowego porządku 
[4]. Pandemia i jej kolejne fale i związane z nimi okresowe i selektywne ,,lockdowny” 

determinowały w dużym stopniu określoną koniunkturę gospodarczą. Pomimo że 
COVID-19 to nie pierwsza pandemia, która wystąpiła w XXI wieku, obecne jednak jej 
skutki są najbardziej widoczne dla sytuacji społeczno-gospodarczej na świecie i w Polsce. 
Wynika to w dużej mierze z faktu globalizacji i zwiększonej mobilności ludności oraz 

samej specyfiki wirusa, który okazał się mocno zaraźliwy. W całym świecie, a także 
w Polsce wystąpiły z różnym natężeniem ograniczenia rządowe. Wprowadzano dystans 
społeczny, ograniczenia w podróżach i handlu, co skutkowało istotnymi zmianami 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Obostrzenia szczególnie 
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mocno dotknęły: handel, gastronomię i hotelarstwo. W Polsce zostało zakażonych 
niemal 6 mln obywateli, z czego odnotowano ponad 115 tys. przypadków śmiertelnych 
[5]. Gwałtowny wzrost zachorowań obywateli wymagał zwiększenia wydatkowania 
środków na opiekę zdrowotną. Jednocześnie sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw 

domowych oraz przedsiębiorstw uległa pogorszeniu. Do tego nałożyły się problemy 
społeczne i psychiczne wynikające z ograniczania relacji interpersonalnych. Ta sytuacja 
ze względu na długi okres występowania odcisnęła swoje piętno na obywatelach. Można 
właściwie zauważyć, że każdy obywatel Polski pośrednio lub bezpośrednio spotkał się 

z pewnymi ograniczeniami i trudnościami występującymi w tym okresie. W ujęciu 
ekonomicznym też widać różnice w strukturze popytu i jego wielkości. COVID-19 
i zjawiska towarzyszące pandemii dotknęły każdą dziedzinę życia gospodarczego. Wy-

musiły określone zmiany i sposoby dokonywania zdarzeń gospodarczych. Wiele przedsię-
biorstw wprowadziło model pracy zdalnej, a część tych pomysłów w pewnym stopniu 
nadal jest kontynuowana (pomimo spadku liczby zachorowań) tzn. model pracy hybry-
dowej.  

3. Rynek nieruchomości w okresie pandemii COVID-19 

Rynek nieruchomości to szczególny rodzaj rynku. Jest on skomplikowany, a jedno-
cześnie często uniemożliwiający zastosowanie pewnych uproszczeń modelowych, dla 

uzyskania przejrzystego obrazu rzeczywistości. Dodatkowo nieruchomość jest traktowana 
jako przedmiot lokat na rynku realnym. Pozwala bowiem zaspokajać potrzeby nabyw-
ców, stanowi odpowiednio: dobro użytkowe, dobro konsumpcyjne oraz czynnik pro-
dukcji. Nieruchomość będąca instrumentem inwestycyjnym bywa traktowana jako 

alternatywna forma alokacji kapitału, w stosunku do instrumentów finansowych [6]. 
Sektor mieszkaniowy w Polsce jest dość mocno rozwiniętym rynkiem inwestycyj-

nym (asset market), a stosunkowo słabo rozwiniętym rynkiem najmu (space market, 
rental market). Wynika to przede wszystkim ze sposobu zaspokajania potrzeb mieszka-

niowych oraz niewielkiego prywatnego zasobu mieszkań na wynajem (indywidualnego 
oraz instytucjonalnego) [7]. Ponadto według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 
zasoby mieszkaniowe Polski liczyły 15 mln mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 

1 118,8 mln m2. Najwięcej mieszkań pozostawało w zasobie osób fizycznych poza 
wspólnotami mieszkaniowymi – ok. 8,7 mln (57,8%), a około 3,3 mln (22,3%), we 
wspólnotach mieszkaniowych [8]. 

Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe w Polsce na przestrzeni lat (mieszkania) 

Wyszczególnienie 2010 2015 2019 2020 

Mieszkania w tys. (razem) 13 470 14 119 14 813 15 015 

- miasta 9 088 9 516 10 009 10 154 

- wieś 4 383 4 604 4 804 4 862 

Izby w mieszkaniach  

w tys. (razem) 

51 279 53 961 56 612 57 358 

- miasta 32 525 34 003 35 600 36 053 

- wieś 18 754 19 959 21 011 21 305 

Powierzchnia użytkowa mieszkań  

w tys. metrów kwadratowych (razem) 

973 942 1 039 071 1 101 398 1 118 813 

- miasto 577 996 612 353 647 986 658 039 

- wieś 395 945 426 718 453 412 460 774 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [9]. 
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W Polsce systematycznie wzrasta liczba mieszkań. Jest to związane z dynamicznym 
rozwojem rynku nieruchomości, popytem i niskim poziomem stóp procentowych na 
rynku (do połowy 2021 roku). Taka sytuacja dotyczy zarówno miast, jak i wsi, przy 
czym wzrost w miastach był większy o około 11,73% w relacji do 2010 roku, podczas 
gdy na wsi było to około 10,93%. Podobne zmiany obserwowano w liczbie izb oraz 
w powierzchni użytkowej mieszkań. 

Polski sektor nieruchomości w 2020 i 2021 roku został dotknięty ograniczeniami zwią-
zanymi z pandemią COVID-19. Pomimo to obserwowano wysoki popyt w sektorze 
nieruchomości. Jak wskazują badania, głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy 
mogły być [10]: 

• w budownictwie ogólnym – projekty infrastrukturalne, wspierane finansowaniem 
unijnym; 

• w sektorze komercyjnym – niskie stopy procentowe; 

• w budownictwie mieszkaniowym – czynniki strukturalne, tj. rosnące dochody 
gospodarstw domowych, niedobór powierzchni mieszkaniowej w dużych miastach 
oraz niski koszt kredytu bankowego. 

W II kwartale 2020 roku liczba transakcji na rynku mieszkaniowym spadła. Spowo-
dowane to było restrykcjami wywołanymi pandemią oraz ogólną niepewnością wpły-
wającą na zachowania uczestników rynku. Jednak już od III kwartału 2020 roku 
zaobserwowano powrót wysokiej aktywności na rynku mieszkaniowym. Warto także 
zwrócić uwagę, że chwilowe skutki ryzyka związanego z decyzją o zakupie mieszkań 
miały swoje odzwierciedlenie w cenie. Co prawda w całym 2020 roku średnie ceny 
ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnych i wtórnych w Polsce 
kontynuowały trend wzrostowy, to w II kwartale 2020 roku aktywność kupujących 
obniżyła się, a ceny stały się niższe niż w 2019 roku [10].  

Z drugiej strony według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w IV kwartale 
2021 roku wydano ok. 85,2 tys. pozwoleń na budowę mieszkań, tj. więcej o ok. 1,0 tys. 
względem IV kwartału 2020 roku oraz więcej o około 1,7 tys. względem poprzedniego 
kwartału. Łącznie w ostatnich IV kwartałach wydano ok. 340,6 tys. pozwoleń, tj. ok. 
64,7 tys. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku (wzrost r/r o 23,4%) [11]. Widać 
wyraźnie poprawę nastrojów i oczekiwań inwestorów na rynku pierwotnym. 
Dodatkowo wysokie oczekiwane stopy zwrotu z projektów mieszkaniowych, a także 
stabilny i wysoki popyt konsumpcyjny i inwestycyjny determinują sytuację na rynku 
mieszkaniowym. 

Z kolei Kazimierz Kirejczyk twierdzi, że: prawidłowa diagnoza, jeśli chodzi o rynek 
mieszkaniowy, brzmi tak, że ten rynek jest wziąć chory na COVID. Nie mamy normal-
nego rynku w tej chwili. Mamy rynek, który jest silnie zdestabilizowany [12]. Zwraca 
się uwagę głównie na fakt, że ograniczenia, restrykcje, lockdowny spowodowały opóź-
nienia zarówno po stronie podażowej, jak i po stronie popytowej na rynku nierucho-
mości. O ile popyt jest w stanie szybko zareagować i wrócić do obserwowanych wiel-
kości, o tyle zmiana podaży wymaga czasu. Dotyczy to głównie inwestycji na rynku 
pierwotnym. Deweloperzy w wyniku obostrzeń, chorób pracowników, wydłużonego 
czasu na uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń budowlanych byli de facto zmuszeni 
zweryfikować harmonogramy budowy. Dodatkowym problemem jest fakt, że część 
z nich wstrzymała lub co najmniej odłożyła w czasie nowe inwestycje. Te zjawiska nie 
są od razu widoczne, natomiast zakłócają i korygują projekty i prognozy przygotowane 
przed pandemią COVID-19. 
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Istotną zmianą, jaka dokonała się na rynku nieruchomości w Polsce za sprawą 
pandemii COVID-19 był drastyczny spadek najmu przez studentów i pracowników. 
Wynikało to z faktu, że wiele uczelni i zakładów pracy zmieniło system pracy. Wpro-
wadzono możliwość pracy zdalnej lub w systemie hybrydowym. Taki stan rzeczy spo-
wodował, że fizyczna obecność zwłaszcza w dużych miastach nie była koniecznością. 
Wzrosła liczba studentów mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących 
opłat za wynajem.  

Wyniki badania przeprowadzonego przez AMRON wskazują, że w semestrze letnim 
roku akademickiego 2020/2021 aż 50% studentów (stacjonarnych i niestacjonarnych) 
biorących udział w badaniu nie płaciło za najem i mieszkało u rodziny lub znajomych 
[13]. W poprzednim roku ta wielkość oscylowała w ok. 27%. Ta sytuacja powodowała 
zmniejszanie popytu, w związku z odpływem studentów z miast akademickich i jedno-
cześnie rosnącą podażą mieszkań na wynajem. Nauka zdalna w pandemicznej rzeczy-
wistości pozwalała na mieszkanie kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów od uczelni. 
Dodatkowo w okresie pandemii najem krótkoterminowy został ograniczony nie tylko 
przez decyzje studentów, ale także znaczne zmniejszenie zainteresowania ruchem tury-
stycznym w niektórych miejscowościach.  

4. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą w budownictwie 

Pandemia COVID-19 ma wpływ na koniunkturę gospodarczą. Wspominają o tym 
zarówno inwestorzy, jak i nabywcy. Dodatkowo sytuacja za wschodnią granicą – wojna 
na Ukrainie, powoduje ryzyko i nie poprawia nastrojów społeczno-gospodarczych. Po-
niżej zaprezentowano wybrane wyniki badania dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 
na koniunkturę gospodarczą (kwiecień 2022). Przedstawiono oceny i oczekiwania. 

Tabela 2. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania 

Pytania Ogółem Mikro  

(do 9 

pracujących) 

Mała  

(10-49 

pracujących) 

Średnia  

(50-249 

pracujących) 

Duża  

(250 i więcej 

pracujących) 

Jakie są aktualne przewidywania, co do poziomu inwestycji Państwa firmy w 2022 r. 

w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych w 2021 r. 
spadek poziomu 

inwestycji 

37,6 40,1 41,9 38,2 30,00 

nieznaczny 19,5 18,5 20,9 17,00 22,1 

poważny 18,1 21,6 21,0 21,2 7,9 

utrzymanie poziomu 

inwestycji 

46,2 48,6 43,2 45,3 48,0 

wzrost poziomu 

inwestycji 

16,2 11,3 14,9 16,5 22,0 

nieznaczny 12,6 10,4 11,9 10,8 17,5 

poważny 3,6 0,9 3,0 5,7 4,5 

Negatywne skutki pandemii COVID-19 i jej konsekwencje dla prowadzonej przez Państwa firmę 

działalności gospodarczej będą w bieżącym miesiącu: 

brak negatywnych 

skutków 

27,3 25,5 24,3 21,7 38,7 

nieznaczne 61,2 53,3 64,2 65,0 61,3 

poważne 8,4 16,1 8,3 9,2 0,0 

zagrażające stabilności 

firmy 

3,1 5,1 3,2 4,1 0,0 
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suma (brak 

negatywnych skutków 
+ nieznaczne) 

88,5 78,8 88,5 86,7 100,0 

suma (poważne + 

zagrażające stabilności 

firmy) 

11,5 21,2 11,5 13,3 0,0 

Proszę podać szacunkowo, jaki procent pracowników Państwa firmy (niezależnie od rodzaju umowy:  

o pracę, cywilnoprawną, pracowników samozatrudnionych, stażystów, agentów itp.) obejmuje w 

bieżącym miesiącu każda z poniższych sytuacji 

praca zdalna i zbliżone 

formy pracy 

3,0 3,2 1,6 2,5 4,7 

nieplanowane nieobec-

ności z tytułu urlopów, 

opieki nad dziećmi, 

członkami rodziny itp. 

(związane z pandemią 

COVID-19) 

4,0 7,5 3,6 3,3 1,9 

brak pracowników 
z uwagi na kwaran-

tannę lub inne ograni-

czenia związane 

z pandemią COVID-19 

(np. brak możliwości 

dojazdu do pracy) 

3,5 6,4 3,6 3,0 1,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [14]. 

Firmy prognozują utrzymanie poziomu inwestycji (46,2%) lub spadek poziomu 

inwestycji (37,6%). Tylko niewiele ponad 16% firm zakłada, że nastąpi wzrost po-

ziomu inwestycji. Wśród podmiotów najbardziej optymistycznie nastawionych dominują 

duże przedsiębiorstwa (zatrudniające 250 lub więcej pracowników). Wynika to przede 
wszystkim z ich skali działania i możliwości elastycznego podejścia do bieżącej 

i przyszłej sytuacji.  

Z perspektyw czasu (według stanu na kwiecień 2022 roku) zauważalne są nieznaczne 
negatywne skutki pandemii COVID-19 na przedsiębiorstwa prowadzące działalność 

gospodarczą. Podobnie, jeśli chodzi o sprawy pracownicze, takie jak: praca zdalna, 

nieobecności, kwarantanny itp. to odsetek przedsiębiorstw, które się z tym zjawiskiem 
spotykają, jest również stosunkowo niewielki i wynosi mniej niż 10%. 

5. Podaż i popyt na rynku nieruchomości 

Rynek nieruchomości w sposób trwały jest związany z podażą, popytem i ceną, 

która jest kształtowana w wyniku wzajemnych relacji. Atrakcyjność inwestycyjna zależy 

od wielu determinant. Ponadto zjawiska, które występują na rynku nieruchomości, można 
oceniać w krótkim, jak i długim okresie, różna może być też perspektywa samego inwe-

stora i nabywcy. W zależności od przyjętego horyzontu czasowego będą występować 

inne mechanizmy mające wpływ na ten rynek, np. cykl koniunkturalny czy regulacje 
odpowiednich podmiotów publicznych. Warto również zwrócić uwagę na czynniki 

podażowe i popytowe występujące na rynku nieruchomości. 
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Po stronie popytowej najważniejsze czynniki to [15]:  

• dochody (własne, transfery, kredyty); 

• ceny (czynsze, ceny mieszkań, stopy procentowe); 

• preferencje (model konsumpcji, poziom zaspokajania potrzeb, czynniki demogra-

ficzne); 

• sytuacja na rynku pracy; 

• ogólne potrzeby mieszkaniowe; 

• warunki demograficzne; 

• procesy migracyjne. 

Z kolei podaż jest determinowana przez [16]: 

• istniejący zasób nieruchomości; 

• remonty, modernizacje; 

• ubytki, zmiany przeznaczenia; 

• budownictwo mieszkaniowe (ceny, koszty, tereny regulacje). 

• plany zagospodarowania przestrzennego (uwzględniające tereny mieszkaniowe); 

• czas pozyskiwania pozwoleń na budowę; 

• poziom aktywności gospodarczej; 

• wydatki konsumpcyjne. 
W długim okresie podaż mieszkań będzie dostosowywać się do popytu, który 

w główniej mierze uzależniony jest od wysokości dochodów. Ceny na rynku nierucho-

mości są kształtowane przez wiele różnych czynników. Dodatkowo potrafią one od-
działywać z różnym natężeniem w poszczególnych okresach. Istotne znaczenie ma 

koniunktura gospodarcza i ogólna sytuacja makroekonomiczna, nastroje i oczekiwania 

podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych, czynniki demograficzne. Ponadto 

w przypadku rynku nieruchomości zazwyczaj potrzebne są do dyspozycji odpowiednie 
zasoby bądź źródła finansowania. Na to wszystko nakładają się także przepisy prawne 

i polityka pieniężna prowadzona przez Narodowy Bank Polski. 

Rynek nieruchomości jest także silne zróżnicowany regionalnie i lokalnie. W naj-
większych miastach wojewódzkich ceny nieruchomości są zdecydowanie większe niż 

w danym regionie. Poza tym dominującą pozycję pod względem cen mieszkań/domów 

ma Warszawa, a także niektóre inne duże miasta, w których dynamika cen zmienia się 
bardziej niż w samym regionie. 

Ocena sytuacji na rynku mieszkaniowym jest pochodną tego, co dzieje się w gospo-

darce. W tabeli nr 3 wskazano wybrane zmienne i zjawiska kształtujące sytuacje 

gospodarczą Polski w latach 2019-2021. 

Tabela 3. Otoczenie makroekonomiczne – wybrane zmienne i wskaźniki 

Dane/rok Rok 2019 Rok 2019 Rok 2021 

PKB 4,7% 2,7% 5,9% 

Rynek pracy - wzrost przeciętnego 
zatrudnienia o 2,2% 
- stopa bezrobocia – 

5,2% 

- spadek przeciętnego 
zatrudnienia o 1% 

- stopa bezrobocia – 
6,2% 

- wzrost przeciętnego 
zatrudnienia o 0,3% 
- stopa bezrobocia – 

5,4% 

Procesy inflacyjne średni poziom inflacji 
2,3% 

średni poziom inflacji 
3,4% 

średni poziom inflacji 
5,1% 
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Stopy procentowe średnio w roku stopa 
referencyjna NBP 

ukształtowała się na 
poziomie 1,5%  

średnio w roku stopa 
referencyjna NBP 

ukształtowała się na 
poziomie 0,5% 

średnio w roku stopa 
referencyjna NBP 

ukształtowała się na 
poziomie 0,3% 

Kurs walutowy średni kurs roczny: 
- EUR/PLN wyniósł 4,30 

- USD/PLN wyniósł 3,84 

średni kurs roczny: 
- EUR/PLN wyniósł 4,44 

- USD/PLN wyniósł 3,90 

średni kurs roczny: 
- EUR/PLN wyniósł 4,57 

- USD/PLN wyniósł 3,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17]. 

W 2019 roku zaczęto obserwować w gospodarce europejskiej proces spowolnienia. 

W Polsce w tym czasie odnotowano wzrost PKB r/r, choć dynamika dwóch głównych 
komponentów PKB tj. konsumpcji prywatnej i inwestycji okazała się słabsza niż rok 

wcześniej. Z kolei sytuacja na rynku pracy była w tym czasie stabilna. Wzrost popytu 

na pracę znalazł odzwierciedlenie w spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych. 

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszyła zwiększona presja płacowa. Poziom inflacji 
w analizowanym okresie stopniowo rósł, zbliżając się do górnej granicy dopuszczalnego 

odchylenia od celu inflacyjnego. W 2019 roku Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy 

procentowe NBP na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna w wysokości 1,5%). 
Z kolei wpływ na kształtowanie się kursu polskiej waluty miały czynniki globalne.  

W roku 2020 (dokładnie w połowie marca 2020) gospodarka światowa i polska 

doświadczyły negatywnego szoku podażowo-popytowego o niespotykanej w ostatnich 
latach sile. Sytuacja związana z pojawieniem się COVID-19 doprowadziła do wyha-

mowania aktywności gospodarczej. Z kolei ze strony rządu uruchomiono narzędzia do 

walki z negatywnymi skutkami pandemii. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki 

tarczy antykryzysowej, a przede wszystkim w obszarze gospodarczym – tarczy finan-
sowej. Pomimo to najsilniej obniżyła się aktywność w sektorze usług (ze względu na 

konieczność zachowania dystansu społecznego). Wprowadzenie ograniczeń dotyczących 

działalności firm i mobilności osób, zmiana zachowań gospodarstw domowych i przed-
siębiorstw, doprowadziło do pierwszego od początku lat 90. realnego spadku PKB (do 

poziomu 2,7%). Epidemia COVID-19 najbardziej uderzyła w konsumpcję prywatną 

i inwestycje. Wybuch pandemii wpłynął także negatywnie na rynek pracy. Zatrudnienie 

było niższe niż przed rokiem, a poziom bezrobocia wzrósł. Na stosunkowo wysokim 
poziomie przez cały rok pozostawała inflacja. Władze monetarne w 2020 roku kilku-

krotnie obniżały poziom stóp procentowych. Poluzowanie warunków finansowych miało 

doprowadzić do ograniczenia negatywnych konsekwencji gospodarczych epidemii. 
W roku 2020 obserwowano osłabienie kursu złotego w relacji do euro i dolara amery-

kańskiego. Było to związane ze zwiększeniem awersji do ryzyka oraz osłabieniem 

walut z rynków wschodzących, w tym z Polski. 
W roku 2021 polska gospodarka zaczęła odbudowywać swoją pozycję po recesji 

wywołanej pandemią. Poziom PKB Polski wyraźnie w tym roku się zwiększył. Po-
mimo licznych trudności (zaburzenia w globalnym łańcuch dostaw, problemy z trans-
portem międzynarodowym), gospodarka zaczęła ponownie się rozwijać. Natomiast 
pozostał zwiększony poziom ryzyka, co do dokonywania inwestycji czy konsumpcji. 
Z kolei sytuacja na rynku pracy w 2021 roku stopniowo również zaczęła się poprawiać. 
Było to widoczne w zwiększonym popycie na pracę, zmniejszeniu poziomu bezrobocia 
i wzroście dynamiki płac. Natomiast poziom inflacji był na wysokim poziomie 
w analizowanym okresie. Wpływ na to miała zarówno polityka pieniężna prowadzona 
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przez NBP, jak i wzrost cen energii i żywności. W ostatnim kwartale 2021 roku Rada 
Polityki Pieniężnej zaczęła systematycznie podnosić poziom stóp procentowych do 
poziomu niespotykanego od wielu lat. W analizowanym okresie kurs polskiej waluty 
był determinowany przez rozwój pandemii COVID-19 oraz oczekiwania inwestorów, 
co do kształtu i trwałości prowadzonej polityki pieniężnej w kolejnych okresach. 

 W pierwszym półroczu 2022 roku obserwujemy symptomy stagnacji gospodarczej. 
Wysoki poziom inflacji i wysokim poziom stóp procentowych to czynniki, które zmniej-
szają aktywność konsumentów i przedsiębiorców (zwłaszcza tych, którzy korzystają 
z kapitałów obcych). Trudno oszacować jak ostatecznie będą wyglądać wyniki gospo-
darcze za cały 2022 roku, natomiast już teraz widać wyraźnie ograniczenie liczby urucha-
mianych kredytów oraz zmniejszenie liczby decyzji o rozpoczynaniu nowych inwestycji.  

Po stronie nabywców obserwuje się przede wszystkim konsekwencje: zaostrzenia 
zasad udzielania kredytów, wzrostu stóp procentowych (który przekłada się na cenę 
kredytu), a także wzrostu ceny samych mieszkań (co zniechęca do podejmowania 
decyzji o nabyciu, a zwiększa zainteresowanie najmem). Z kolei po stronie inwestorów 
widać zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży nieruchomości, wzrost cen energii 
i materiałów budowlanych. Wysokie ceny surowców, a także materiałów budowlanych 
oraz problem z ich dostępnością, powodują opóźnienia w realizacji rozpoczętych 
inwestycji i utrudniają budowę nowych [18].  

6. Perspektywy rynku nieruchomości w 2022 roku 

W 2022 roku wzrost stóp procentowych wpłynie na wielkość popytu ze strony indy-
widualnych nabywców. Z kolei najwięksi deweloperzy są skłonni inwestować w sektor 
mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem. Wynika to z największego 
zainteresowania tego typu obiektami. Coraz częściej powstają mieszkania o małej 
powierzchni, z oddzielną kuchnią bez aneksu, które cieszą się największym uznaniem 
ze strony potencjalnych nabywców. Tego typu mieszkania są najczęściej poszukiwane 
przez potencjalnych najemców. Wynika to głównie z ograniczonych możliwości 
budżetowych (niewielkie powierzchnie mieszkań), a także specyfiki najmu (niekiedy 
przez kilka osób) – stąd zainteresowanie mieszkaniami z oddzielną kuchnią i nieprze-
chodnimi pokojami. Odpowiedzią na zainteresowanie klientów najmem mieszkań jest 
wyspecjalizowana działalność deweloperów. W raporcie CBRE zwraca się uwagę na 
fakt, że rozwija się sektor instytucjonalnego najmu mieszkań, z coraz to większą liczbą 
czołowych deweloperów mieszkaniowych zainteresowanych obecnością w sektorze 
Build-to-Rent (mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem) [19].  

Warto zwrócić uwagę, że obecne ceny mieszkań i materiałów budowlanych syste-
matycznie wzrastają. Dynamiczny wzrost samych cen mieszkań był pochodną zwiększo-
nych kosztów budowy nowych mieszkań. Do tego przyczyniło się wiele czynników: 
rosnące koszty finansowania (głównie kredytów), koszty robocizny, materiałów. 
Ponadto cześć wzrostów na rynku to skutek przerwanych łańcuchów dostaw, opóźnień 
i konieczności weryfikacji wcześniejszych założeń. Z drugiej jednak strony te nega-
tywne zjawiska nie wpłynęły jak na razie znacząco na stronę popytową. Ta sytuacja 
dotyczy zwłaszcza nabywców, którzy w nieruchomości upatrują możliwości inwesty-
cyjnych lub co najmniej formy lokaty kapitału. Cały czas zachęca do tego wysoki 
poziom inflacji. Nabywcy mieszkań, którzy inwestują na rynku nieruchomości, poprzez 
zakup mieszkania chcą ochronić wartość posiadanego kapitału przed negatywnymi 
skutkami inflacji. Ten proces przybierał na sile, zwłaszcza że Narodowy Bank Polski 
przed długi czas utrzymywał niski poziom stóp procentowych. 
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Tabela 4. Poziom stopy referencyjnej NBP w latach 2020-2022 

Obowiązuje od: Stopa referencyjna 

2020 

18.03.2020 1,00 

09.04.2020 0,50 

29.05.2020 0,10 

2021 

07.10.2021 0,50 

04.11.2021 1,25 

09.12.2021 1,75 

2022 

05.01.2022 2,25 

09.02.2022 2,75 

09.03.2022 3,50 

07.04.2022 4,50 

06.05.2022 5,25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [20]. 

Stopniowo obserwowane jest zmniejszenie popytu po stronie indywidualnych inwe-
storów. Od kwietnia 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej systematycznie podwyższa po-

ziom stóp procentowych. Największe tempo zmian ma miejsce w roku 2022. Pomimo 

tego, że jest to już piąta podwyżka stóp procentowych w tym roku, to wszystko wskazuje, 
że będą jeszcze kolejne. Wpływa to na koszt kredytów, oprocentowanie lokat, a przede 

wszystkim na cenę pieniądza na rynku. Wiele osób w obecnej sytuacji ma zmniejszoną 

zdolność kredytową oraz problemy z obsługą już istniejących zobowiązań (opartych 

głównie w umowach kredytowych o zmienną stopę procentową). 
Dodatkowo w raporcie CBRE zauważono, że w warunkach rosnących cen, ograni-

czonej podaży i niepewnych przyszłych warunków finansowania (zdecydowana więk-

szość kredytów hipotecznych w Polsce opiera się na zmiennej stopie procentowej) pod 
koniec roku 2021 zaobserwowano zmniejszenie sprzedaży [19]. Warto zwrócić uwagę 

na fakt, że rosnące ceny nieruchomości są okazją także dla flipperów. Poszukują oni 

nieruchomości w atrakcyjnej cenie i lokalizacji (ale często mało atrakcyjna w dniu 
zakupu), aby w niedługim czasie przeprowadzić remont, odnowić, przerobić na większą 

liczbę lokali i w dogodnej cenie sprzedać. Tego typu działalność nastawiona jest na krótko-

okresowy czas. Wystarczy czasem kilka miesięcy lub tygodni, aby przeprowadzić tego 

typu operację.  
Poziom atrakcyjności rynku nieruchomości mieszkaniowych zależy od wielu deter-

minantów [21]. Mają on charakter podażowy lub popytowy. Po stronie popytu zwraca 

się uwagę na [16]:  

• dochody (własne, transfery, kredyty); 

• ceny (czynsze, ceny mieszkań, stopy procentowe); 

• preferencje (model konsumpcji, poziom zaspokajania potrzeb, czynniki demogra-
ficzne). 

Zwłaszcza ten pierwszy czynnik ma istotne znacznie dla podejmowania decyzji 

przez podmioty gospodarcze lub gospodarstwa domowe. Odpowiedni poziom dochodów 
lub zapewnione źródło finansowania wyznaczają możliwości dokonywania transakcji 

na rynku nieruchomości. 
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Podaż z kolei jest determinowana przez [15]: 

• istniejący zasób; 

• remonty, modernizację; 

• ubytki, zmiany przeznaczenia; 

• budownictwo mieszkaniowe (ceny, koszty tereny, regulacje). 

Czynniki podażowe i popytowe mają wpływ na decyzje sprzedawców i nabywców 

nieruchomości. Obserwowane zjawiska, choć występują z różnym natężeniem to mają 
charakter intensywny i są zmienne w czasie.  

7. Podsumowanie 

Pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację na rynku nieruchomości mieszkanio-

wych w Polsce. Można zaobserwować zmianę preferencji mieszkaniowych (zamarł 

rynek nieruchomości mieszkaniowych na wynajem krótkookresowy w okresie pandemii). 
Obecnie w 2022 roku zaczyna wracać do poziomu równowagi, choć wcale nie będzie 

to już ta sama sytuacja. O ile część uczelni przywróciła naukę stacjonarną, to przedsię-

biorstwa (zwłaszcza największe) w dużym stopniu przeszły na pracę hybrydową. 
W związku z tym niektórzy pracownicy mogą swoją pracę w pewnym wymiarze 

wykonywać z domu, mieszkania oddalonego o kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów. 

Część z nich nie zdecyduje się na wynajem mieszkania w mieście siedziby firmy.  
Ponadto na rynku nieruchomości obserwujemy wzmożoną działalność inwestorów 

indywidualnych. Są oni nastawienie przede wszystkim na utrzymanie wartości posia-

danego kapitału. Dopiero w drugiej kolejności zależy im na osiąganiu zysku z wynajmu 

mieszkań. Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest działalność flipperów. Wykorzy-
stują oni sytuację, że ceny mieszkań są na stosunkowo wysokim poziomie, okazyjne 

nabywają nieruchomości, odnawiają je i sprzedają z szybkim zyskiem.  

W roku 2022 rynek nieruchomości będzie kształtował się pod wpływem czynników 
podażowych i popytowych. Duża część mieszkań nadal jest kupowana na etapie 

budowy, a tylko 13,3% całej ofert nowych mieszkań stanowią lokale gotowe [19]. Warto 

zwrócić uwagę, że sytuacja na rynku nieruchomości zmieniła się zwłaszcza pod wpły-
wem takich czynników, jak: pandemia COVID-19, podwyżki stóp procentowych na 

rynku czy ceny samych nieruchomości. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi stopniowe 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez zwiększony najem (bardziej elastyczna 

forma) niż nabywanie na własność. Dużo może zależeć od wsparcia państwa, zwłaszcza 
rozwiązań zaprezentowanych w programie Polski Ład. Przepisy wejdą w życie  

w 2022 roku, jednak faktyczne rezultaty ich wpływu na rynek nieruchomości poznamy 

w 2023 roku. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości w Polsce 

Streszczenie 
Pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie nowych zmian w gospodarce i społeczeństwie. Szcze-
gólnie istotne były zmiany obserwowane na rynku nieruchomości. W początkowym okresie pandemii 
nastąpiło zmniejszenie zainteresowania nabywaniem i najmem nieruchomości. Jednak wraz z upływem czasu 

oraz wzrastającym poziomem inflacji zaczęto stopniowo obserwować ponowny wzrost zainteresowania 
nieruchomościami. Obecnie jednak czynnikiem zniechęcającym do nabycia nieruchomości są wysokie 
stopy procentowe, które stopniowo i systematycznie są podwyższane.  
W pracy wskazano okoliczności powstania i konsekwencje wynikające z pandemii COVID-19. Dokonano 
charakterystyki rynku nieruchomości w okresie pandemii COVID-19. Opisano aktualną koniunkturę gospo-
darczą oraz wskazano kształtujące się perspektywy rynku nieruchomości w roku 2022. 
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The impact of the COVID-19 pandemic on the real estate market in Poland 

Abstract 
The COVID-19 pandemic has forced the introduction of new changes in the economyand society. The 
changes observed on the real estate market were particularly important.In the initial period of the pan-
demic, there was a decline in interest in purchasingand rental of real estate. However, with the passage of time 
and the increasing level of inflation, interest in real estate has gradually started to increase again. Currently, 
however, a factor discouraging from buying real estate are high interest rates, which are gradually and 

systematically increased. 
The paper indicates the circumstances of the emergence and consequences of the COVID-19 pandemic. 
The property market during the COVID-19 pandemic was characterized. The current economic situation 
was described and the prospects for the real estate market in 2022 were indicated. 
Keywords: COVID-19 pandemic, real estate market, economic prosperity 

 



 

147 
 

Tomasz Kacprzak1, Katarzyna Rymuza2 

Sytuacja kredytobiorców w Polsce  

w czasie pandemii COVID-19  

1. Wprowadzenie 

Okres pandemii COVID-19 wywołał na rynku kredytów procesy, które skrajnie 

zmieniły atrakcyjność i dostępność tej formy finansowania. W ciągu dwóch lat trwania 
pandemii wysokość stopy referencyjnej, była zarówno najniższa w historii, jak i naj-

wyższa od 2013 roku. Taka niestabilność sytuacji kredytobiorców, którzy zaciągnęli 

zobowiązania o zmiennym oprocentowaniu, powoduje obecnie niepokój, a w niektórych 

przypadkach zagrożenie płynności finansowej. Destabilizacja gospodarki w wyniku 
pandemii COVID-19 została pogłębiona przez wybuch wojny. Skutki napaści Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę pogłębiły presję inflacyjną i na obecną chwilę są ciężkie do 

oszacowania w dłuższym okresie. Aby kredytobiorcy mogli przejść przez ten okres 
możliwie obronną ręką, konieczna jest wiedza z zakresu finansów i świadomość ekono-

miczna obywateli. Celem niniejszego opracowania było ustalenie czy okres pandemii 

wpłynął na skłonność do zaciągania zobowiązań finansowych oraz identyfikacja źródeł 
zmiany sytuacji kredytobiorców w Polsce, a także sformułowanie rekomendacji na 

rzecz jej poprawy.  

W związku z tym dokonano analizy podstawowych wskaźników gospodarczych 

i danych statystycznych odzwierciedlających zjawiska i procesy oddziałujące na 
sytuację polskich kredytobiorców. Przeprowadzono również badanie ankietowe wśród 

polskich kredytobiorców, obejmujące świadomość, zachowania, pobudki, jakimi kiero-

wali się ankietowani w podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu zobowiązań i obsłudze 
ich spłaty w okresie pandemii. Badaniem objęto gospodarstwa domowe oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto respondenci mieli możliwość 

zajęcia stanowiska w kwestii preferowanych kierunków i użycia narzędzi polityki 
pieniężnej w obecnej i przyszłej polityce gospodarczej rządu. Należy podkreślić, że 

badanie ankietowe zostało przeprowadzone w styczniu i w pierwszej połowie lutego 

2022 r., a więc uzyskane wyniki nie obejmują okresu po wybuchu wojny rosyjsko- 

-ukraińskiej. 

2. Polska gospodarka i rynek kredytów w okresie pandemii COVID-19  

Pierwsze zachorowania na COVID-19 odnotowano 17.11.2019 roku w Chinach. 

Pierwszy przypadek w Polsce ujawniono 04.03.2020 roku, a 12.03.2020 roku wpro-

wadzono pierwsze obostrzenia. Ostatnią datę przyjęto w niniejszym opracowaniu jako 
początek pandemii w Polsce.  

 
1 tomasz.kacprzak@uph.edu.pl, Zespół badawczy metod ilościowych i gospodarki przestrzennej, Instytut 
Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl/. 
2 katarzyna.rymuza@uph.edu.pl, Zespół badawczy metod ilościowych i gospodarki przestrzennej, Instytut 
Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl/. 
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Najbardziej dotkliwym problemem okresu pandemii okazała się być wysoka inflacja, 

która przekroczyła progi bezpieczeństwa wyznaczone przez cel inflacyjny3 i zagroziła 

prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarki (o zagrożeniach płynących z inflacji 
szerzej pisali Z. Dach i B. Szopa) [1]. Istotny jest jednak ogólny kontekst gospodarczy, 

w którym do tego doszło. 

Sytuacja na rynku pracy nie odzwierciedla okoliczności pandemicznych. Stopa 

bezrobocia w lutym 2022 roku wróciła do stanu sprzed pandemii i wyniosła 5,2%, czyli do 
poziomu odnotowanego w 2019 r. Najwyższe wartości (6,3%) odnotowano w drugiej 

połowie 2020 roku [2]. Mimo lockdownów i spowolnienia gospodarczego, wynagrodzenia 

systematycznie rosły. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2019 roku wyniosło 
4918,17 zł, w 2020 roku wzrosło do 5167,47 zł, a w 2021 roku do 5662,53 zł [3]. 

Odnotowano również systematyczny wzrost płacy minimalnej (2250 zł w 2019 roku, 

2600 zł w 2020 roku, 2800 zł w 2021 roku i 3010 zł w 2022 roku) [4]. Według 
zapowiedzi J. Kaczyńskiego przed wyborami w 2019 roku, wynagrodzenie minimalne 

miało rosnąć jeszcze szybciej (3000 zł w 2020 roku, 3300 zł w 2021 roku, 3630 zł 

w 2022 roku i 4000 zł w 2023 roku) [5], jednak w kontekście sytuacji pandemicznej, 

mogłoby to mieć bardzo negatywne skutki gospodarcze, m.in. jeszcze wyższy poziom 
inflacji. W latach 2019-2021 wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 15,1%, pod-

czas gdy wzrost płacy minimalnej osiągnął 24%. Na wysokość przeciętnego wynagro-

dzenia wpływają w większości mechanizmy rynkowe, natomiast wzrost płac minimalnych 
jest narzucany drogą administracyjną. Jest to zjawisko szkodliwe z punktu widzenia 

inflacji, bowiem wraz z kosztami pracy zwykle rosną ceny wytwarzanych dóbr i usług. 

Mechanizm ten ma największe znaczenie w podmiotach, gdzie praca stanowi istotny 

koszt działalności [6]. W postaci części płacy minimalnej trafia na rynek pieniądz, 
który nie zostałby wypłacony na warunkach rynkowych. Doprowadza to do sytuacji, 

gdzie wypłacane wynagrodzenie jest wyższe niż wynikałoby to z wydajności pracy, co 

grozi utratą konkurencyjności niektórych przedsiębiorstw [7]. 
Niewypracowany pieniądz trafiający na rynek jest szczególnie inflacjogenny, bowiem 

nie zwiększa volumenu podaży, a w pewnym sensie nawet go ogranicza, zwiększając 

zasób bezrobocia i bierności zawodowej. Jednocześnie zwiększa volumen popytu, 
bowiem na rynku pojawiają się nowe pieniądze, które są wydawane. Następuje więc 

kumulacja niekorzystnych zjawisk (jednoczesne ograniczenie podaży i wzrost popytu), 

co skutkuje wzrostem cen. Źródłem takiego pieniądza są programy socjalne oraz pro-

gramy pomocowe dla przedsiębiorstw. Już przed pandemią w Polsce znacząco wzrosły 
wydatki na programy socjalne, a w latach 2020-2021 kontynuowano politykę ich 

ekspansji. Przykładowe roczne koszty obsługi niektórych programów to: Rodzina 500+ 

(41,2 mld zł), 13 emerytura (13 mld zł), 14 emerytura (11 mld zł), bon turystyczny 
(4 mld zł), 300+ (1,4 mld zł) [8]. Po stronie przedsiębiorstw w latach 2020-2021 na 

rynek trafiły środki w ramach sześciu tarcz antykryzysowych i Tarczy Finansowej 1.0. 

Łącznie w ramach tych instrumentów rozdysponowano 163 mld zł [9]. W tym 

 
3 Maksymalny próg akceptowalnego gospodarczo poziomu inflacji to zwyczajowo granica inflacji pełzającej 
(5%). Wskazują na to zarówno opracowania naukowe, jak i działania instytucji, których zadaniem jest 
monitorowanie i utrzymanie poziomu inflacji w bezpiecznym przedziale, m.in. Narodowy Bank Polski (NBP) 
i Rada Polityki Pieniężnej (RPP). NBP w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego ustalił pożądany poziom 
inflacji na 2,5% z możliwym wahnięciem +/-1 pp, a więc maksymalnie inflacja może osiągać 3,5% bez 
potrzeby interwencji w ramach instrumentów polityki pieniężnej. 
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przypadku występuje jednak pewien czynnik łagodzący presję inflacyjną, bowiem 

dzięki wymienionym działaniom przetrwało wiele firm, które generują podaż.  

Gospodarka w czasie pandemii charakteryzowała się wystąpieniem wartości wskaź-
ników, które nie były notowane od 2000 roku, a niektóre wielkości były zbliżone do 

notowanych w latach 90. w czasie transformacji ustrojowej. Według danych Mini-

sterstwa Finansów deficyt budżetowy w 2020 roku osiągnął rekordowy poziom 85 mld zł, 

a według szacunków w 2021 roku wyniósł 26,3 mld zł [10]. Rok 2020 był także 
jedynym po 1991 roku, kiedy odnotowano spadek PKB (o 2,7% względem roku 

poprzedniego). Wcześniej spadki PKB odnotowano na początku transformacji ustrojo-

wej w latach 1990-1991. Z kolei w 2021 roku polska gospodarka zanotowała wzrost 
o 5,7%, co oznacza najlepszy wynik od 14 lat [11]. Inflacja osiągnęła w 2020 roku poziom 

3,4%, natomiast rok później wskaźnik wzrósł do 5,1%. W marcu 2022 roku inflacja sięg-

nęła poziomu 10,9%, a w maju 2022 roku wzrosła do 13,9%. Jest to inflacja, która prze-
kroczyła poziom typu kroczącego i weszła w fazę typu galopującego [1] oraz jest bliska 

wielkości notowanej w roku 1997 (14,9%) [12]. Z centralnej ścieżki projekcji inflacji, 

opublikowanej 11 marca 2022 roku przez NBP wynika, że prognozowany wskaźnik na 

koniec roku wyniesie 10,8% [13]. W kontekście gospodarczych skutków pandemii oraz 
nieprzewidywalności scenariuszy gospodarczych w związku z wybuchem wojny na 

Ukrainie, trzeba te szacunki traktować z dużą ostrożnością. Należy podkreślić, że skoro 

Bank Centralny jako bezpieczny poziom inflacji wskazuje przedział 1,5-3,5%, to obecny 
scenariusz zakłada ponad trzykrotne przekroczenie górnego pułapu celu inflacyjnego.  

Kolejna kwestia dotyczy źródeł inflacji w Polsce. Przedstawiciele rządu, człon-

kowie RPP, jak i prezes NBP, A. Glapiński twierdzili, że inflacja pochodzenia wew-

nętrznego jest na niskim poziomie, a za wartość wskaźnika CPI odpowiada „import” 
inflacji (m.in. paliwa, energia, surowce z importu) [14]. Miało to uzasadniać długie 

zwlekanie z podwyżką stóp procentowych. Weryfikacja tego stanowiska nakazuje jednak 

wyciągnąć odmienne wnioski. Inflacja bazowa [15] po wyłączeniu cen żywności i energii 
w grudniu 2021 roku (zmiana względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego) 

wyniosła 5,3% i jest to rodzaj inflacji bazowej o najniższej wartości w analizowanym 

okresie4. Wskaźnik CPI osiągnął w tym samym czasie wartość 8,6% [16]. Relacja 
inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii do wskaźnika CPI przekraczała 

więc 60%. W przypadku inflacji bazowej liczonej jako 15% średnia odcięta i inflacji 

bazowej po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, relacja do CPI znacznie prze-

kroczyła 70%. Z kolei inflacja bazowa po wyłączeniu cen administracyjnych to niemal 
99% CPI. W kontekście stanowiska NBP, że inflacja bazowa wskazuje na tę część 

inflacji, której związek z prowadzoną polityką pieniężną jest silniejszy niż w przypadku 

pozostałych części oraz jest przydatna w analizach (ex-post) kierunku i skali wpływu 
prowadzonej polityki pieniężnej na inflację [15], należy uznać, że znacząca część czynni-

ków inflacjogennych ma charakter wewnętrzny, wynikający z polityki pieniężnej. 

NBP w czasie pandemii prowadził operacje skupu skarbowych papierów wartościo-
wych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa 

na rynku wtórnym. Łącznie do końca czerwca 2021 roku wartość nominalna skupionych 

przez NBP papierów wartościowych wyniosła 135,8 mld zł, co odpowiada 142,2 mld zł 

w cenie zakupu [17]. Był to jeden z czynników inflacjogennych. Po pierwsze pieniądze 
 

4 Pozostałe rodzaje inflacji bazowej osiągnęły następujące wartości: 15% średnia odcięta – 6,4%; po wyłą-
czeniu cen najbardziej zmiennych – 6,7%; po wyłączeniu cen administrowanych – 8,5%. 
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z wykupu obligacji trafiły na rynek, a po drugie pochodziły one de facto z dodatkowej 

emisji, a więc pieniądz ten nie miał żadnego pokrycia. O skali zjawiska świadczy podaż 

pieniądza. Kluczowe znaczenie mają tu agregaty M1 i M2, uważane za podstawowe 
miary podaży pieniądza. W okresie I/2020-II/2022 ich wartość wzrosła odpowiednio 

o 576,5 mld zł i 428,5 mld zł. Agregat M3, który stymuluje z kolei agregaty M1 i M2 

w analizowanym okresie powiększył swoja wartość o 426,45 mld zł [18]. Na skalę 

inflacji ma też wpływ to, że po względnej stabilizacji w 2020 roku (lockdown i strach 
przed niepewną sytuacją), w kolejnym roku wzrosło tempo cyrkulacji pieniądza.  

Wśród czynników zewnętrznych wpływających na wzrost inflacji, należy wskazać 

m.in. na przerwy w łańcuchach dostaw (np. przestoje w fabrykach z powodu kwaran-
tanny, braku surowców do produkcji, opóźnionych dostaw itp.), wzrost cen ropy nafto-

wej, gazu, stali, drewna i innych surowców kupowanych za granicą, co dodatkowo jest 

spotęgowane osłabionym kursem złotego. Przykładowo kurs dolara amerykańskiego 
na początku 2020 roku wynosił 3,8 zł, podczas gdy 31.12.2021 roku wzrósł do 4,06, 

a 07.04.2022 roku osiągnął wartość 4,27 zł [19]. W tym samym okresie cena baryłki ropy 

brent wynosiła odpowiednio 66 USD, 78 USD i 100 USD, a gazu ziemnego 2,13 USD, 

3,76 USD i 6,08 USD za 1 BTU. Maksymalne ceny tych surowców to 129 USD za 
ropę (08.03.2022) [20] i 6,33 USD za gaz (05.10.2021) [21]. W zestawieniu tych danych 

z polityką klimatyczną UE, sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską i ciężkimi do 

oszacowania skutkami wojny, należy się spodziewać, że ceny energii przez najbliższy 
rok będą nadal czynnikiem inflacjogennym w Polsce.  

W polskiej gospodarce w okresie pandemii COVID-19 doszło do swego rodzaju 

paradoksu. Spodziewano się znacznego załamania gospodarczego i wystąpienia skutków 

kryzysowych, wdrożono więc wiele instrumentów, które miały temu zapobiegać i po-
budzać gospodarkę. Realny skurcz gospodarki okazał się jednak niewspółmiernie mały 

do zastosowanych narzędzi, co skutkowało wzrostem inflacji. Można było zaobserwować 

wystąpienie paradoksów popytowych w niektórych branżach. Na rynku nieruchomości 
nastąpił silny wzrost popytu spekulacyjnego. Sprzyjały temu bardzo niskie stopy 

procentowe i łatwy dostęp do kredytów. W obecnej chwili sytuacja inflacyjna wymaga 

zastosowania znacznie bardziej restrykcyjnych mechanizmów polityki pieniężnej niż 
przed pandemią. Konieczne jest podejmowanie właściwych kroków ze strony rządu, 

ale niezbędna jest także wysoka świadomość obywateli, aby byli w stanie przetrwać 

kryzys, którego symptomy są już wyraźnie widoczne.  
Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że wzrost inflacji pochodzenia wew-

nętrznego wynika z łatwości dostępu do pieniądza (niskie stopy procentowe i skup obli-

gacji, świadczenia socjalne i programy pomocowe, znaczny wzrost podaży pieniądza 

M1, M2 i M3, szybkie podnoszenie płacy minimalnej i dość wysokie tempo cyrkulacji 
pieniądza). Presję inflacyjną zwiększyły także czynniki zewnętrzne i słaby kurs zło-

tego. Nie bez znaczenia dla kosztów energii w Polsce pozostawała niesprzyjająca 

polityka klimatyczna UE. Ponadto zerwane łańcuchy dostaw wielu towarów z Rosji, 
Białorusi i Ukrainy oraz skala napływu ukraińskich uchodźców stanowiły istotne źródło 

bodźców odpowiedzialnych za wysoki poziom inflacji. Opisane czynniki sprawiły, że 

polska gospodarka stanęła na progu kryzysu. 

Szczególnie trudne wyzwanie stoi przed osobami, które spłacają zobowiązania kre-
dytowe. O ile skutki wysokiej inflacji dotykają wszystkich obywateli, to jej realne koszty 

są znacznie wyższe dla osób, które dodatkowo spłacają raty kredytowe. Oszacowanie 
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realnego poziomu pogorszenia sytuacji materialnej kredytobiorców wymaga uwzględ-

nienia wielu czynników. Po pierwsze trzeba rozstrzygnąć, jaki poziom stóp procentowy 

przyjąć za „bazowy”, wobec którego należy dokonywać szacunków wzrostu kwot spła-
canych rat. Na wyjaśnienie tego dylematu może pozwolić analiza danych zawartych na 

wykresie 1. 

 
Wykres 1. Wysokość stopy referencyjnej w Polsce w latach 2000-2022,  

opracowanie własne na podstawie [22]  

W okresie 2000-2022 stopa referencyjna wahała się w przedziale 0,1-19%. Okres 

zaciągnięcia zobowiązania warunkuje więc punkt odniesienia do obecnych kosztów 
spłaty zobowiązań. W latach 2000-2005 koszty te były znacznie większe niż obecnie. 

Następnie w dekadzie 2006-2015 podlegały wahaniom, lecz z wyraźnym trendem male-

jącym. Następnie do roku 2020 panowała stabilizacja na relatywnie niskim poziomie 
1,5%. Zachęciło to wiele osób do zaciągnięcia zobowiązań. W roku 2020 stopa 

referencyjna została obniżona do rekordowo niskiego poziomu 0,1%, co spowodowało, 

że koszt kredytu stał się symboliczny. Niskie stopy procentowe motywowały do 

zaciągania kredytów i zniechęcały do oszczędzania, co skutkowało zasileniem rynku 
dodatkowymi pieniędzmi. Dopiero w wyniku silnej presji inflacyjnej doszło do trzech 

podwyżek stopy referencyjnej w 2021 roku. W 2022 roku kontynuowano politykę 

podwyższania stóp procentowych. Osoby zachęcone do zaciągnięcia zobowiązań rekor-
dowo niskimi stopami procentowymi, jako punkt odniesienia przyjmują najczęściej 

poziom 0,1%, mimo iż realna ocena sytuacji nakazywała rozważyć scenariusz wzrostu stóp 

w przyszłości. Spadek poniżej tego poziomu był już w zasadzie niemożliwy. Pozostali 
kredytobiorcy jako punkt wyjściowy do porównań przyjmują najczęściej poziom stopy 

referencyjnej z okresu stabilizacji (1,5%). Lata 2015-2020 o stabilnych i niskich 

stopach procentowych uśpiły nieco świadomość kredytobiorców dotyczącą zmienności 

stóp procentowych i braku mechanizmu, który nakreślałby górny pułap ich wartości. 
Po drugie należy wziąć pod uwagę, że ostateczne wnioskowanie w dużej mierze 

zależy od wiedzy, świadomości i wyborów dokonywanych przez samych kredyto-
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biorców. Przykładowo relacja wysokości dochodów, oszczędności, stóp procentowych, 

zdolności kredytowej i stosunek wnioskowanej kwoty kredytu do kwoty określającej 

zdolność kredytową, mają w poszczególnych przypadkach olbrzymie znaczenie dla 
oceny sytuacji kredytobiorcy. Obniżenie stopy referencyjnej do rekordowego poziomu 

0,1% spowodowało, że istotnie wzrosła zdolność kredytowa klientów sektora banko-

wego. W związku z tym osoby o niskich dochodach, które wcześniej nie były w stanie 

przekroczyć progu zdolności kredytowej, w okresie 2020-2021 zaczęły spełniać mini-
malne warunki do udzielenia kredytu i zaciągały zobowiązania. Jeśli wypłacona kwota 

była na granicy zdolności kredytowej, a kredytobiorca nie posiadał oszczędności 

w znaczącej kwocie, to w zasadzie można uznać, że taki kredyt już w momencie urucho-
mienia był zagrożony, bowiem nawet minimalna podwyżka stóp procentowych wiązała 

się z brakiem możliwości spłacania rat. Sytuację pogarszała dodatkowo wysoka infla-

cja, pochłaniająca część dochodów. W wielu przypadkach kredytobiorcy nie rozumieją 
konstrukcji kredytu i zasad obliczania rat. Znane są przypadki, kiedy po podwyżkach 

stóp procentowych i wzroście kwoty rat, klienci banków próbowali składać rekla-

macje, okazując harmonogramy spłaty wydane w dniu zawarcia umowy kredytowej na 

zmiennym oprocentowaniu. Byli bowiem przeświadczeni, że przez cały okres kredy-
towania będą spłacać zobowiązania w stałej wysokości, jak w harmonogramie. Decyzję 

o zaciągnięciu zobowiązania przy braku minimalnej wiedzy na temat zasad kredyto-

wania należy traktować co najmniej w kategorii niefrasobliwości. 
Po trzecie w okresie niestabilności gospodarczej sytuacja materialna jednostek zmienia 

się w nierównomierny sposób. Osoby, których wynagrodzenia rosną najszybciej, 

w mniejszym stopniu odczuwają skutki wzrostu kosztów spłaty zobowiązań. W bran-

żach, gdzie występował tzw. rynek pracownika, np. w branży budowlanej, logistycznej, 
farmaceutycznej, IT, księgowości, wynagrodzenia rosły najszybciej. Dzięki dużym 

przyrostom płacy minimalnej dochody osób o najniższych wynagrodzeniach także zna-

cząco wzrosły. Największa dysproporcja między wzrostem kosztów spłaty zobowiązań 
kredytowych a przyrostem wynagrodzeń wystąpiła u klasy średniej. Niejasności doty-

czące rozliczeń podatkowych, w tym stosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej związane 

z wprowadzeniem „Polskiego Ładu” sprawiły, że niektóre osoby nie zdecydowały się 
na systematyczne stosowanie ulgi z obawy, że na koniec roku podatkowego przekroczą 

próg dochodu i będą musiały zwrócić ulgę. Skutkowało to mniejszą kwotą wypłacanych 

wynagrodzeń netto. Ponadto przedstawiciele klasy średniej to zdecydowana większość 

pracowników w branżach, gdzie wynagrodzenia zmalały, nie wzrastały lub ich wzrost 
był znacznie niższy niż poziom inflacji, np. edukacja, administracja, handel, motory-

zacja, lotnictwo, produkcja [23]. 

Po czwarte sektor finansowy, a głównie bankowy dostarcza wielu argumentów, które 
nakazują podać w wątpliwość legalność i zasadność stosowania niektórych klauzul. 

Sytuacja i pozycja prawna kredytobiorców rozliczających się we frankach w zasadzie 

już się ustabilizowała dzięki względnie stałej linii orzecznictwa w sytuacjach spornych. 
Lawinowy wzrost kosztów obsługi kredytów złotówkowych o zmiennym oprocento-

waniu sprawił, że powstał silny bodziec do poszukiwania luk pozwalających na pod-

ważenie obecnych zasad kredytowania. Należy podkreślić, że do połowy 2021 roku banki 

w zasadzie nie oferowały produktów z oprocentowaniem stałym. W wyjątkach od tej 
reguły oferta oprocentowania stałego była znacznie mniej atrakcyjna niż przy zmiennej 

stopie oprocentowania. Również kredyty mieszkaniowe, których udzielano najwięcej, 
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do 2021 roku były w długim okresie oferowane jedynie z oprocentowaniem zmiennym, 

podczas gdy w Czechach i na Węgrzech ta forma rozliczenia stanowiła margines. 

W zasadzie w 2021 roku udzielano tam jedynie kredytów ze stałą stopą odsetkową. 
W Rumunii odsetek kredytów mieszkaniowych o zmiennej stopie wahał się w przedziale 

65-80%. Marginalizowanie kredytów o stałej stopie oprocentowania sprawiło, że 

w Polsce problemy kredytobiorców stały się bardzo dotkliwe. W innych krajach unijnych 

mimo podwyżek stóp procentowych, problemy te nie występują wcale lub mają zna-
cznie mniejszą skalę. Wpływ inflacji na raty kredytów, których oprocentowanie jest 

najczęściej zmienne i zależy też od kondycji złotówki to typowo polska specyfika. 

Według danych European Mortgage Federation w czwartym kwartale 2020 roku udział 
kredytów hipotecznych w Polsce o zmiennej stopie procentowej wynosił 100% i w żad-

nym z analizowanych krajów nie odnotowano takiego wskaźnika. W krajach, w których 

dominują kredyty o zmiennej stopie procentowej (np. Portugalia, Rumunia), dostępne 
są również kredyty ze stałą stopą procentową na okres powyżej 10 lat [24]. Polskich 

kredytobiorców wręcz zachęca się do spekulowania, w przeciwieństwie do krajów 

Europy Zachodniej, gdzie preferowane jest stałe oprocentowanie. Tamtejszy sektor 

bankowy przekonał się, że nie należy skłaniać klientów do korzystania z ryzykownych 
narzędzi finansowych [25]. Jest to obszar wyraźnie zaniedbany przez nadzór bankowy 

(NB) i Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). O ile można zrozumieć, że kredyto-

biorcy mogą nie do końca rozumieć skomplikowane mechanizmy naliczania odsetek 
i zagrożenia płynące z kryzysów gospodarczych, o tyle KNF i NB powinny w odpowied-

nim czasie wdrożyć mechanizmy zabezpieczające kredytobiorców przed utratą płynności 

finansowej. W przeciwnym razie zawieranie umów kredytowych o zmiennym opro-

centowaniu wypełnia znamiona hazardu. Pewnym działaniem w kierunku większej 
stabilności jest Rekomendacja S KNF. Do końca czerwca 2021 roku banki miały czas, 

by wprowadzić do oferty kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem, z wyjątkiem 

banków spółdzielczych, którym termin wydłużono do końca 2022 roku [26].  
Kolejną kwestią, która w niedługim czasie może wyznaczyć oś sporu na szeroką 

skalę między bankami a kredytobiorcami, jest stosowanie WIBOR-u w naliczaniu 

odsetek. W 2016 roku, ze względu na manipulacje wskaźnikiem LIBOR, Unia Europejska 
wprowadziła Rozporządzenie BMR [27]. WIBOR nie spełnia wymogów Rozporzą-

dzenia, ponieważ stawki referencyjne powinny być kalkulowane na podstawie rzeczy-

wistych transakcji międzybankowych, a nie indeksacji opartej na deklaratywnych 

wielkościach, na których opiera się WIBOR. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
(UKNF) opublikował na swojej stronie informację dotyczącą stosowania oraz opracowy-

wania wskaźników referencyjnych po 1 stycznia 2020 roku [28]. Wskazuje w niej wyraź-

nie, że podmioty nadzorowane mogą stosować wyłącznie wskaźniki referencyjne opraco-
wywane przez administratorów znajdujących się w rejestrach prowadzonych przez 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) lub korzystają-

cych z uprawnień do opracowywania wskaźnika zgodnie ze wskazanymi okresami przej-
ściowymi (do końca 2021 r.). Przepisy BMR wymagają wiarygodnego odzwierciedlenia 

rynku lub realiów gospodarczych przez wskaźnik referencyjny. Samo pokazanie, że 

WIBOR nie jest zbudowany na międzybankowych transakcjach, których jest niewiele, 

powinno stanowić wystarczający zarzut. Istnieje jednak inny sposób, by dowieść, że 
stosowanie WIBOR-u nie jest właściwe. Umowy kredytowe konstruowane są w taki 

sposób, że koszt dla klienta obejmuje dwie składowe – WIBOR i marżę banku. Analo-
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giczny sposób ustalania ceny towaru występuje w całej gospodarce. Podobnie jak 

w handlu cena składa się z kosztu pozyskania towaru powiększonego o marżę dla 

sprzedającego, tak w umowie kredytowej WIBOR odpowiada kosztowi pozyskania 
kapitału przez bank i do niego dopiero doliczana jest marża. Banki nie dokonują jednak 

zakupu pieniądza po kosztach WIBOR. Rzeczywistym kosztem pozyskania pieniądza 

przez bank jest koszt utrzymania depozytów [29]. Te zarzuty sprawiają, że do Sądu 

Okręgowego w Warszawie złożono pierwszy pozew o unieważnienie umowy kredytowej 
rozliczanej wskaźnikiem WIBOR. Od rozstrzygnięcia tej sprawy będzie zależał dalszy 

los większości umów kredytowych w Polsce, bowiem w przypadku wyroku korzyst-

nego dla kredytobiorcy należy spodziewać się pozwów zbiorowych i wymuszenia na 
bankach propozycji ugód.  

Po piąte istnieją rozwiązania na poziomie krajowym, dedykowane poprawie sytuacji 

kredytobiorców, jednak nie są one dostępne dla wszystkich, a więc nie zmieniają 
sytuacji wszystkich kredytobiorców. Są one realizowane przez Fundusz Wsparcia 

Kredytobiorców (FWK), finansowany ze składek kredytodawców. Dokładne informacje 

na temat oferowanych instrumentów pomocy dla kredytobiorców umieszczono na rządo-

wej stronie FWK [30].  
O skali problemów kredytobiorców świadczą statystyki KNF dotyczące zagrożo-

nych kredytów mieszkaniowych. W latach 2004-2008 wskaźnik wahał się w przedziale 

11%-28%. Następnie do roku 2019 odsetek ten systematycznie spadał (z 7,1% do 
0,3%), ale jednocześnie wzrastała wartość zagrożonych kredytów (z 5 mld do 55 mld zł). 

Rok 2020 przyniósł rekordowo niską wartość wskaźnika zagrożonych kredytów (0,1%) 

oraz spadek wartości zagrożonych kredytów do 49 mld zł, co wynikało zapewne z rekor-

dowo niskich stóp procentowych, a więc spadku kosztów obsługi zadłużenia [31]. Ba-
dania KNF kończą się na 2020 roku, dlatego, aby ocenić obecną skalę zjawiska, 

należało przeprowadzić badania własne. 

3. Metodologia i wyniki badań własnych 

Aby osiągnąć cel sformułowany we wstępie niniejszej pracy, na przełomie stycznia 
i lutego 2022 roku przeprowadzono badanie ankietowe na losowej próbie badawczej 

410 osób z zobowiązaniami finansowymi z terenu Polski. Dobór próby został dokonany 

według wytycznych określonych przez prof. W. Modzelewskiego [32]. Autorzy nie 
korzystali z baz danych osób ze zobowiązaniami finansowymi. 

Ankieta była przeprowadzona on-line poprzez portale społecznościowe (np. grupy 

tematyczne kredytobiorców, produktów finansowych, przedsiębiorców itd. na portalu 

Facebook). Zaznaczono, że jest ona skierowana do osób, które posiadają kredyt lub 
pożyczkę. Według Krajowego rejestru Długów (KRD) kredyty lub pożyczki w 2021 

roku posiadało 54% Polaków [33]. Można więc oszacować, że kredyt lub pożyczkę 

posiadały około 16 908 142 osoby (stan ludności w Polsce w wieku 18 lat i więcej 
w 2020 roku wynosił 31 311 374 osoby) [34]. Wielkość próby była wyliczona dla 

populacji 31 311 374 osób (stan z roku 2020, gdyż w momencie prowadzenia badań 

nie było jeszcze danych z roku 2021) w wieku od 18 lat przy założeniu 5% błędu, 95% 
przedziału ufności oraz frakcji 60% (przyjęto, że 60% Polaków posiada kredyt lub 

pożyczkę). Obliczona minimalna wielkość próby wyniosła 369. Do zbadania zależności 

pomiędzy cechami w ankiecie, wykorzystano test chi-kwadrat Pearsona przy p ≤ 0,05. 
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Obliczenia wykonano w programie Statistica 13.5. Kwestionariusz ankiety zawierał 22 

pytania, z czego 5 pytań stanowiło metryczkę. 

Badaniem ankietowym objęto osoby pełnoletnie, przyjmując przedziały wiekowe 
wskazane na wykresie 2. Największy odsetek badanych stanowiły osoby w wieku  

31-40 lat, następnie osoby w wieku 41-50 lat (19,8%), w wieku 18-30 lat (14,8%), 

w wieku 51-60 lat (8,6%), w wieku 61-65 lat (4,9%) oraz w wieku 66 lat i więcej (3,7%). 

Ostatnie dwa przedziały zostały skonstruowane z uwzględnieniem zróżnicowania wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn. 

 
Wykres 2. Wiek respondentów [opracowanie własne] 

Wśród osób badanych znalazło się 54,3% kobiet i 45,7% mężczyzn (wykres 3). 

 
Wykres 3. Płeć respondentów [opracowanie własne] 

14,80%
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Najwięcej ankietowanych osób legitymowało się wykształceniem wyższym (65,4%), 

drugą co do liczebności grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim (25,9%), na-

stępnie osoby z wykształceniem zawodowym (6,2%) i podstawowym (2,5%). Graficzną 
ilustrację proporcji osób z poszczególnych poziomów wykształcenia przedstawia 

wykres 4.  

 
Wykres 4. Wykształcenie respondentów [opracowanie własne] 

Kolejnym czynnikiem uwzględnionym w metryczce było podstawowe źródło do-

chodów respondentów. Według danych zawartych na wykresie 5 dominującą grupę 

ankietowanych stanowiły osoby zatrudnione na umowę o pracę (75,3%), w dalszej 
kolejności przedsiębiorcy (13,6%) oraz emeryci i renciści (7,4%). Osoby utrzymujące 

się z pozostałych źródeł stanowiły relatywnie niewielki odsetek ankietowanych (3,7%). 

Analiza wyników badania doprowadziła do wniosków, że byli to rolnicy (2,8%) oraz 
osoby zatrudnione w nietypowych formach, np. kontrakt menedżerski, umowa zarządu. 

 
Wykres 5. Podstawowe źródła dochodu respondentów [opracowanie własne] 
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Ostatnia cecha zawarta w metryczce dotyczyła wysokości miesięcznych dochodów 

netto respondentów. Z danych zawartych na wykresie 6 wynika, że najwięcej ankie-

towanych dysponowało dochodem w przedziale 3501-5000 zł (28,4%). Kolejną co do 
wielkości grupę stanowiły osoby, które osiągały dochód w przedziale 2801-3500 zł 

(25,9%), następnie osoby osiągające dochód 2363-2800 zł i 5001-10000 zł (po 17,3%) 

i z przedziału do 2362 zł (6,2%). Pozostała grupa respondentów to osoby osiągające 

najwyższe dochody 10001 zł i więcej (4,9%). Granicę między pierwszym i drugim prze-
działem dochodowym ustalono w oparciu o wielkość płacy minimalnej, która w bada-

nym okresie wynosiła 2363 zł netto po zaokrągleniu w dół. W pierwszym przedziale 

znalazły się zatem osoby, które osiągały dochody netto poniżej wysokości płacy mini-
malnej (wykres 6). 

 
Wykres 6. Wysokość dochodów respondentów [opracowanie własne] 

Kolejne pytanie miało dostarczyć odpowiedzi czy niskie stopy procentowe w okresie 

pandemii skłoniły respondentów do zaciągania kredytów. W obliczu uzyskanych wyni-

ków, zilustrowanych na wykresie 7, kwestię tę należy rozstrzygnąć twierdząco, bowiem 
jedynie 46,9% ankietowanych nie posiadało zobowiązań zaciągniętych w okresie pan-

demii. Co trzeci ankietowany (34,6%) posiadał zobowiązania zaciągnięte tylko w trakcie 

pandemii, zaś 18,5% ankietowanych posiadało zobowiązania zaciągnięte zarówno 
przed pandemią, jak i w okresie jej trwania (wykres 7).  

Okres zaciągnięcia zobowiązania istotnie zależał od wieku (2 = 35,88*; p = 0,000), 

wykształcenia (2 = 442,65*; p = 0,000) oraz źródła dochodów respondentów  

(2 = 447,65*; p = 0,000). W grupie najmłodszej oraz w wieku od 61 do 65 lat najczę-

ściej zaciągano zobowiązania w czasie pandemii. Prawie 45% respondentów w wieku 

od 31 do 40 lat, 75% respondentów w wieku od 51 do 60 lat oraz wszyscy najstarsi 
respondenci zaciągnęli zobowiązania przed dniem 12.03.2020 roku. Respondenci z wy-

kształceniem podstawowym zaciągali kredyty najczęściej w okresie pandemii. Osoby 

z wykształceniem zawodowym oraz wyższym zaciągały zobowiązania głównie przed 
dniem wprowadzonych restrykcji, (odpowiednio 60% i 54% wskazań). W czasie pan-

demii wzięło kredyt 37% respondentów, których źródłem utrzymania była umowa 

o pracę i 36% respondentów prowadzących działalność gospodarczą. Emeryci i renciści 
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zaciągali zobowiązania głównie przed wybuchem pandemii (67%) lub w okresie zarówno 

przed pandemią, jak i w okresie jej trwania (33%). 

Zgodnie z danymi zawartymi na wykresie 8, w 91,4% przypadków pożyczone pie-
niądze zostały już wydane, zaś 8,6% respondentów jeszcze nie rozdysponowało środków.  

 
Wykres 7. Okres zaciągnięcia kredytu lub pożyczki [opracowanie własne] 

 
Wykres 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w chwili obecnej środki z zaciągniętego zobowiązania 

zostały już rozdysponowane? [opracowanie własne] 

Rozdysponowanie środków zależało od rodzaju kredytu (2 = 12,797*; p = 0,000). 

Osoby, które rozdysponowały środki, zaciągnęły głównie kredyt mieszkaniowy (65%) 
lub konsumpcyjny (27%). Tylko 8% z nich posiadało kredyt inwestycyjny. Osoby, 

które nie rozdysponowały jeszcze środków, posiadały głównie kredyt mieszkaniowy 

(86%) lub inwestycyjny (14%).  
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Z danych zawartych na wykresie 9 wynika, że najwięcej kredytów (61,7%) za-

ciągnięto na cele mieszkaniowe, 25,9% zaspokoiło cele konsumpcyjne, zaś 12,3% kre-

dytów przeznaczono na inwestycje, a 8,5% na inne cele. W ostatniej kategorii znalazły 
się: leasing, zakupy na raty, zakup wyposażenia firmy, preferencyjne kredyty rolnicze. 

 
Wykres 9. Rodzaj zaciągniętego kredytu [opracowanie własne] 

Rodzaj zaciągniętego kredytu zależał istotnie od płci respondentów (2 = 26,20*; 

p = 0,000), wykształcenia (2 = 132,17*; p = 0,000), źródła dochodu (2 = 186,19*; 

p = 0,000) oraz okresu zaciągnięcia zobowiązania (2 = 31,30*; p = 0,000). Znacznie 

więcej mężczyzn (16%) niż kobiet (2%) zaciągnęło kredyt inwestycyjny. Kredyty miesz-
kaniowe zaciągały natomiast częściej kobiety (73%) niż mężczyźni (59%). Osoby 

z wykształceniem podstawowym zaciągnęły tylko kredyty konsumpcyjne (50%) i inwe-

stycyjne (50%). Osoby z wykształceniem wyższym zaciągały zobowiązania głównie 
na zakup mieszkania (83%), a tylko 2% z nich zadłużyło się w celach inwestycyjnych. 

Kredyt inwestycyjny zaciągnęło natomiast 40% respondentów z wykształceniem zawo-

dowym i 14% z wykształceniem średnim. U ponad 70% osób zatrudnionych na umowę 

o pracę lub prowadzących własną działalność gospodarczą przedmiotem kredytowania 
było mieszkanie. Renciści i emeryci zaciągali głównie kredyty konsumpcyjne (83%). 

W okresie pandemii najczęściej zaciągano kredyty konsumpcyjne. Kredyt mieszkaniowy 

zaciągnęło w tym czasie 52% respondentów, podczas gdy w okresie sprzed pandemii 
kredyty mieszkaniowe stanowiły prawie 80% wszystkich zaciągniętych zobowiązań.  

Z punktu widzenia oceny stabilności sytuacji kredytobiorcy istotna jest forma 

naliczania odsetek. Z danych umieszczonych na wykresie 10 wynika, że ¾ badanych 

rozliczało się z kredytodawcą w formie oprocentowania zmiennego, zaś jedynie ¼ 
z nich spłacało raty o stałym oprocentowaniu. Innych form rozliczeń nie stwierdzono.  
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Wykres 10. Mechanizm naliczania oprocentowania [opracowanie własne] 

Wybór formy naliczania odsetek zależał od rodzaju kredytu (2 = 62,32*; p = 0,000) 

oraz okresu zaciągnięcia kredytu (2 = 20,83*; p = 0,000). W zdecydowanej większości 

(87%) zmienna stopa procentowa wybierana była przy kredytowaniu nieruchomości. 

W przypadku 43% kredytów inwestycyjnych naliczanie odsetek oparte było o stałą stopę 
procentową. W przypadku kredytów konsumpcyjnych odsetek kredytów o stałej, jak 

i zmiennej stopie procentowej był taki sam (po 50% wskazań). Zmienne oprocentowanie 

wybrało 76% kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt przed pandemią, 66% respon-

dentów, którzy podpisali umowy kredytowe w czasie pandemii oraz 93% ankieto-
wanych posiadających zobowiązania sprzed pandemii, jak i z okresu jej trwania.  

Kolejna badana kwestia dotyczyła pobudek, jakimi kierowali się ankietowani podczas 

wyboru formy naliczania odsetek (wykres 11). Najwięcej ankietowanych (34,6%) zde-
cydowało się na oprocentowanie zmienne z uwagi na niższe raty w chwili zawierania 

umowy, następnie 22,2% badanych również posiadało kredyt ze zmiennym oprocento-

waniem, lecz przyczyną był brak oferty stałego oprocentowania w ofercie banku. Również 

trzecia co do wielkości grupa respondentów rozliczała się w formie zmiennej stopy 
oprocentowania, lecz wybrali ją z uwagi na spodziewane niskie poziomy stóp procen-

towych w przyszłości. Jedynie 13,6% badanych zdecydowało się na oprocentowanie 

stałe w celu ograniczenia ryzyka finansowego. Wśród osób, które zaznaczyły odpowiedź 
„inne” (12,3%), dominowały wskazania o narzuconym stałym oprocentowaniu. Jeden 

respondent stwierdził, iż wybrał oprocentowanie zmienne z uwagi na optymalny okres 

kredytowania w tej formie (oprocentowanie stałe było dostępne, lecz ze znacznie 
krótszym okresem spłaty).  

24,70%

75,30%

0%

stopa stała stopa zmienna inny



 
Sytuacja kredytobiorców w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

 

161 
 

 
Wykres 11. Przyczyna wyboru mechanizmu naliczania oprocentowania [opracowanie własne] 

Wybór oprocentowania zależał istotnie od wieku respondentów (2 = 158,72*; 

p = 0,000). Oprocentowanie zmienne ze względu na mniejsze raty w chwili zawarcia 

umowy wybrało 43% respondentów w wieku od 31 do 40 lat, 25% respondentów 

w wieku od 41 do 50 lat i tylko 7% respondentów w wieku od 51 do 60 lat. W grupie 
najstarszej osoby takie stanowiły 14%, a w najmłodszej 11% badanych. Wybór opro-

centowania zmiennego z uwagi na spodziewane niskie stopy procentowe w przyszłości 

wybrało 71,5% respondentów w wieku od 31 do 50 lat, 7% badanych w wieku powyżej 
66 lat oraz 21,5% respondentów w wieku do 30 lat. Osoby w wieku od 51 do 65 lat nie 

brały takiej opcji pod uwagę. Wybór oprocentowania zmiennego z uwagi na brak innej 

oferty w banku dotyczył 55% respondentów w wieku od 31 do 40 lat oraz 11% respon-
dentów najmłodszych i 16% badanych w wieku od 51 do 60 lat. Oprocentowanie zmienne 

ze względu na mniejsze raty w chwili zawierania umowy w większości przypadków 

(43%) wybierali ankietowani, którzy zaciągnęli zobowiązanie przed wybuchem pan-

demii oraz ci, którzy kredyty zaciągnęli w okresie pandemii (32%). Ze względu na 
spodziewane niskie stopy procentowe w przyszłości oprocentowanie zmienne wybrało 

50% respondentów, którzy zobowiązania zaciągnęli przed pandemią. Oprocentowanie 

stałe ze względu na zmniejszenie ryzyka podwyżki stóp procentowych wybrało po 45% 
respondentów, którzy wzięli kredyt przed pandemią lub w okresie pandemii. Różnice 

te zostały potwierdzone statystycznie (2 = 60,80*; p = 0,001). 

Z danych zawartych na wykresie 12 wynika, że dominowały zobowiązania na 

kwotę 250001-500000 zł (24,7% wskazań), następnie od 50001 do 150000 zł (23,5% 

badanych) oraz 150001-250000 zł (19,8% ankietowanych). Najmniej kredytobiorców 
miało do spłaty kwoty w przedziale 10001-50000 zł (16% wskazań), następnie do 

10000 zł (11%) oraz 500001 zł i więcej (4,9%).  
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Wykres 12. Kwota zaciągniętego zobowiązania/zobowiązań [opracowanie własne] 

Kwota zaciągniętego kredytu zależała istotnie od płci respondentów (2 = 41,76*; 

p = 0,000) oraz ich wieku (2 = 120,6*; p = 0,000). Więcej mężczyzn (69%) niż kobiet 

zaciągnęło kredyt na kwotę do 250 000 zł oraz na kwotę powyżej 500 tys. zł (75%). 

Duże kredyty do 500 tys. zł zaciągali głównie respondenci w wieku od 31 do 40 lat. 

Osoby w wieku powyżej 60 lat zaciągały przeważnie kredyty do 50 tys. zł. Kwota zo-
bowiązania zależała również od wykształcania. Osoby z wykształceniem podstawowym 

i zawodowym zaciągały przeważnie kredyty do kwoty 250 tys. zł. Największe kredyty 

były zaciągane głównie przez osoby z wykształceniem wyższym. Źródło dochodu rów-

nież wpływało na kwotę zaciągniętego zobowiązania (2 = 147,6*; p = 0,000). Naj-

więcej emerytów i rencistów zadłużyło się na kwotę do 50 tys. zł. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą najczęściej brały kredyt w kwocie do 150 tys. zł oraz kredyty 

z najwyższego przedziału. Zdecydowaną większość (90%) kredytów w wysokości od 

250 do 500 tys. posiadali respondenci z wykształcaniem wyższym. 
Z wykresu 13 płynie wniosek, że dominowały zobowiązania długoterminowe 

o okresie spłaty 21 lat i więcej (38,3%), następnie kredyty o okresie spłaty z przedziału 

1-5 lat (24,7%) oraz z przedziału 11-20 lat (19,8%). Najrzadziej zaciągano kredyty 
o kresie spłaty 6-10 lat (14,8%) oraz zobowiązania krótkoterminowe do 1. roku (3,7%).  
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Wykres 13. Okres spłaty zobowiązania/zobowiązań [opracowanie własne] 

Długość okresu spłaty kredytu zależała od wieku respondentów (2 = 145,34*;  

p = 0,000), źródła i wysokości dochodu (2 = 72,82*; p = 0,000; 2 = 99,82*; 

p = 0,000) oraz okresu zaciągnięcia zobowiązania (2 = 102,34*; p = 0,000). Kredyty 

o okresie spłaty poniżej 1. roku zaciągały głównie osoby w wieku od 18 do 30 lat (67%) 

oraz w wieku od 41 do 50 lat (33%), a także osoby zatrudnione na umowę o pracę 

(67%) i o dochodach od 2363 do 3500 zł (33%). Wszystkie te osoby zaciągnęły kredyt 
w okresie trwania pandemii. Prawie połowa respondentów (47%) w wieku od 31 do 40 

lat zawarła kredyt o okresie spłaty do lat pięciu. Taki okres spłaty wybrały również 

osoby pracujące na umowę o pracę (79%) i dochodach do 2800 zł oraz te, które zaciąg-

nęły zobowiązania w czasie trwania pandemii (53%). Kredyty o okresie spłaty od 11 
do 20 lat zaciągały najczęściej (po 35%) osoby w wieku od 31 do 40 lat oraz od 41 do 

50 lat, zatrudnione na umowę o pracę (71%) i o dochodach od 2801 do 5000 zł (po 

35% respondentów). Najdłuższy okres spłaty powyżej 20 lat wybierały głównie osoby 
w wieku od 31 do 40 lat (65%), zatrudnione na umowę o pracę (84%) i o dochodach 

od 5 do 10 tys. zł (32%) oraz te, które zaciągnęły kredyt przed pandemią (48%). Okres 

spłaty zobowiązania zależał również od rodzaju zaciągniętego kredytu (2 = 288,21*; 

p = 0,000) oraz mechanizmu naliczania odsetek (2 = 19,41*; p = 0,000). Wszystkie 

kredyty o okresie spłaty do 1. roku oparte były o stałe stopy procentowe i były to głównie 

kredyty konsumpcyjne. Kredyty o najdłuższym okresie spłaty to kredyty mieszka-

niowe (100%), w których mechanizm naliczania odsetek opierał się na zmiennych 
stopach procentowych (94%).  

Dane zawarte na wykresie 14 wskazują, że 73,6% wszystkich zaciągniętych zobo-

wiązań dotyczyło zakupu, budowy lub remontu nieruchomości, z czego 63% przezna-
czono na własne cele mieszkaniowe, a 13,6% na cele inwestycyjne (w ramach działal-

ności gospodarczej lub pod wynajem). Na wyposażenie mieszkania zaciągnięto 17,3% 

kredytów, a na zakup samochodu 11,1%. Pozostali ankietowani (8,5%) wskazali na 
inne cele kredytowania (wycieczki, zakup ziemi rolnej, środków trwałych, ciągnika 

rolniczego, zwierząt gospodarskich, nawozów, drobnych przedmiotów typu smartwatch, 

tablet i wyposażenia sklepu).  
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Wykres 14. Przedmiot/przedmioty kredytowania [opracowanie własne] 

Przedmiot kredytowania zależał od płci (2 = 25,5*; p = 0,001), wieku badanych 

(2 = 44,51*; p = 0,001) oraz okresu zaciągnięcia zobowiązania (2 = 74,51*; 

p = 0,001). Kobiety częściej zaciągały kredyt na zakup lub remont mieszkania (60%), 

lub zakup samochodu (64%), mężczyźni zaś na cele inwestycyjne (55%). Osoby naj-
starsze najczęściej posiłkowały się kredytem na zakup samochodu lub wyposażenie 

domu. Osoby w pozostałych grupach wiekowych korzystały z kredytów głównie przy 

zakupie, budowie lub remoncie nieruchomości na cele mieszkaniowe. Były one naj-

częściej zaciągane w okresie przed wybuchem pandemii (70%).  
Dane zawarte na wykresie 15 wskazują, że w okresie pandemii, jedynie 51,9% 

kredytobiorców posiadało oszczędności w kwocie wyższej niż 10000 zł.  

 
Wykres 15. Czy w okresie od 12.03.2020 do chwili obecnej posiadał/a Pan/i oszczędności w kwocie wyższej 

niż 10000 zł? [opracowanie własne] 
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Posiadanie oszczędności uzależnione było od wieku (2 = 56,84*; p = 0,000), 

źródła dochodu (2 = 142,15*; p = 0,000) oraz wysokości dochodu badanych (2 = 56,15*; 

p = 0,000). Oszczędności takich w ogóle nie posiadali emeryci i renciści, połowa 
respondentów zatrudniona na umowę o pracę oraz 68% respondentów w wieku od 18 

do 30 lat. Ponad 70% respondentów prowadzących własną działalność gospodarczą 

posiadało oszczędności. Wraz ze wzrostem dochodów zwiększał się odsetek osób 
posiadających oszczędności. 

Kolejnym zadaniem respondentów było wskazanie trzech przyczyn, które ich 

zdaniem w największym stopniu wpływały na poziom inflacji w Polsce w latach 2021-

2022. Według danych zawartych na wykresie 16 najczęściej wskazywano na transfery 
pieniężne ze strony rządu oraz na wzrost kosztów produkcji wynikający z drożejących 

surowców, paliw, energii, pracy itp. Takiej odpowiedzi udzielono odpowiednio w 63% 

i 56,8% przypadków. Kolejne czynniki generujące inflację w Polsce to zdaniem respon-
dentów emisja pieniądza bez pokrycia (51,9% wskazań) oraz spadek podaży dóbr 

(35,8%). Kolejne pozycje w rankingu odpowiedzi dotyczyły wzrostu płacy minimalnej 

i osłabienia złotego (po 22,2% odpowiedzi). Wśród rzadziej wskazywanych przyczyn 
poziomu inflacji znalazły się: polityka monetarna w kategorii niskich stóp procentowych 

(21% wskazań) oraz skokowy wzrost popytu na dobra i usługi (17,3%). Ankietowani, 

którzy zaznaczyli odpowiedź „inne” (1,2%), mieli możliwość indywidualnej wypowiedzi 

na temat przyczyn wzrostu inflacji. Najczęściej wymieniano pandemię i niewłaściwą 
politykę rządu. 

 
Wykres 16. Przyczyny, które Pana/i zdaniem odpowiadają za wielkość inflacji w Polsce w latach 2021-2022 

[opracowanie własne] 
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Ankietowani zostali również poproszeni o wskazanie najwłaściwszych ich zdaniem 

działań, które powinna podjąć RPP w związku z rosnącą inflacją. Z danych przedsta-

wionych na wykresie 17 wynika, że zdaniem badanych należy przede wszystkim obniżyć 
stopy procentowe i próbować stłumić inflację innymi sposobami lub co najmniej pozo-

stawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie (po 32,1% wskazań). Aż 17,3% 

badanych nie miało zdania w tej sprawie. Podniesienia stóp procentowych z jedno-

czesnym wprowadzeniem dopłat do kredytów oczekiwało 6,2% badanych, natomiast 
pozostali (3,7%) chcieliby obniżenia stóp procentowych z jednoczesnym limitowaniem 

udzielania nowych kredytów. Należy podkreślić, że według aktualnej wiedzy ekono-

micznej zaproponowane działania w większości zwiększyłyby presję inflacyjną 
w gospodarce. Propozycja rozwiązania, które faktycznie obniżyłoby presję inflacyjną 

(podnoszenie stóp procentowych aż do zahamowania wzrostu inflacji), była zaznaczana 

relatywnie rzadko. Uzyskane dane świadczą o nieznajomości mechanizmów inflacyjnych 
bądź o próbie proponowania rozwiązań szkodliwych gospodarczo w celu polepszenia 

własnej sytuacji. 

 
Wykres 17. Opinie odnośnie właściwego kierunku najbliższych działań RPP w związku z rosnącą inflacją 

[opracowanie własne] 

O subiektywnym postrzeganiu przez kredytobiorców skutków ewentualnych dalszych 
podwyżek stóp procentowych mówią dane zawarte na wykresie 18. Najwięcej ankieto-
wanych (71,6%) uznało, że kolejne podwyżki stóp procentowych będą skutkować 
spadkiem inwestycji i konsumpcji. Wśród często udzielanych odpowiedzi znalazły się 
również opinie o bankructwach lub upadłości kredytobiorców oraz spadku wynagrodzeń 
realnych (po 64,2% wskazań). Wśród ankietowanych nie było zgody odnośnie wpływu 
wzrostu stóp procentowych na poziom inflacji, bowiem 32,1% ankietowanych uznało, 
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że podnoszenie stóp procentowych prowadzi do wzrostu inflacji, a 25,9% badanych 
było przeciwnego zdania. Wśród najrzadziej udzielanych odpowiedzi znalazły się: 
wzrost wynagrodzeń realnych (9,9% wskazań) oraz wzrost inwestycji i konsumpcji, 
którego spodziewało się 1,2% respondentów. Odpowiedzi na to pytanie również 
świadczą o braku wiedzy ekonomicznej ankietowanych, ewentualnie o traktowaniu pod-
wyżek stóp procentowych w kategorii błędnych, nieakceptowalnych działań. Należy 
zgodzić się z twierdzeniem największego odsetka badanych, że podwyżki stóp procen-
towych powinny skutkować ograniczeniem inwestycji i konsumpcji (rolą tego mecha-
nizmu jest bowiem ograniczenie popytu w gospodarce). Z analizy definicji wynagro-
dzeń realnych, stanowiącej, że jest to wielkość wynagrodzeń nominalnych (na rękę) 
skorygowanych o wskaźnik inflacji wynika, że wzrost inflacji prowadzi do spadku 
wynagrodzeń realnych przy założeniu ceteris paribus. To z kolei nakazuje wyciągnąć 
wniosek, że skoro podwyżki stóp procentowych są wprowadzane w celu ograniczenia 
inflacji, to ich naturalnym skutkiem jest korzyść w kwestii wynagrodzeń realnych. 
Odnośnie wpływu podwyżki stóp procentowych na wynagrodzenia realne, 64,2% bada-
nych wskazało na ich spadek, a jedynie 9,9% respondentów uznało, że działanie tego 
mechanizmu wpłynie na wzrost tego typu wynagrodzeń. Taki rozkład odpowiedzi 
może prowadzić do dwojakich wniosków. Respondenci mogli prawidłowo ocenić przed-
miotowy mechanizm, jednak byli sceptyczni co do tego czy podwyżki stóp procento-
wych przyczynią się do ograniczenia inflacji lub za punkt do rozważań błędnie przyjęli 
dochód nominalny, uznając jednocześnie, że wzrost stóp procentowych spowoduje 
pogorszenie ich zarobków. Z kolei opinia niemal 2/3 respondentów o tym, że podwyżki 
stóp procentowych doprowadzą do upadłości i bankructw kredytobiorców, świadczy 
o panice bądź skłonności do przesadnej oceny kosztów ponoszonych przez kredyto-
biorców. Gdyby bowiem 2/3 kredytów było nie tylko zagrożonych, lecz kredytobiorcy 
byliby bankrutami (co oznacza przejmowanie przedmiotów kredytowania przez bank), 
system bankowy załamałby się z powodu braku spłaty zobowiązań. W interesie ban-
ków jest zatem, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji. Niemal co trzeci respondent 
nieprawidłowo też wskazał, iż podnoszenie stóp procentowych prowadzi do zwięk-
szenia inflacji, a 1,2% badanych spodziewało się wzrostu inwestycji i konsumpcji, co 
również świadczy o dokonaniu błędnych analiz. 

 
Wykres 18. Opinie respondentów – trzy najważniejsze skutki ewentualnych dalszych podwyżek stóp 

procentowych [opracowanie własne] 
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Kolejne pytanie do ankietowanych dotyczyło rozstrzygnięcia kwestii czy podwyżki 

stóp procentowych mogą być korzystne dla kredytobiorców, którzy jeszcze nie roz-

dysponowali pożyczonych środków. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zestawić 
ze sobą koszt podwyższonych rat kredytowych z kosztem utraconej wartości kapitału 

w wyniku inflacji. Inaczej ujmując, z badania wynika, że najczęściej kwota zaciągniętych 

zobowiązań mieści się w przedziale 250001-500000 zł. Przyjmując wartość środkową 

około 375000 zł, to przy poziomie inflacji 10,9% realna wartość tego kapitału to 
338142,5 zł, a więc z tytułu samej inflacji kredytobiorca jest stratny na kwotę 31857,5 zł. 

Podwyżka stóp procentowych ogranicza wzrost inflacji, a więc kredytobiorcy muszą 

dokonać konfrontacji kwoty wynikającej z podwyżek rat z kwotą „zaoszczędzoną” 
z tytułu spadku lub niższego wzrostu poziomu inflacji. Z danych zawartych na wykresie 

19 wynika, że ponad ¾ ankietowanych nie dostrzega takich korzyści, jedynie 18,5% 

bierze pod uwagę, że podwyżka stóp procentowych może być korzystna dla kredyto-
biorcy, który jeszcze nie wydał pożyczonych pieniędzy. Pozostali ankietowani (6,2%) 

nie mieli zdania w tej sprawie. Ocena tych odpowiedzi nie może być jednoznaczna, 

bowiem relacja korzyści z ograniczonej inflacji do kosztów wyższych rat jest w każdym 

przypadku inna i zależna od kwoty zobowiązania, okresu spłaty, rodzaju oprocento-
wania, przedmiotu kredytowania itd. Ponad ¾ ankietowanych posiadało zobowiązania 

dotyczące nieruchomości, a w sektorze nieruchomości i w branży budowlanej wzrost 

cen jest znacznie wyższy niż wskaźnik cen towarów i usług dla całej gospodarki. 
Oznacza to, że większość kredytobiorców w większym stopniu powinna dostrzegać 

korzyści z działań antyinflacyjnych, zanim rozdysponuje pożyczone środki. Mimo to 

uzyskane wyniki wpisują się w ogólny wniosek, iż kredytobiorcy nie rozważają skutków 

podwyżki stóp procentowych w szerokiej perspektywie, skupiając się głównie na 
wąskim obszarze efektów, jakim jest wzrost wysokości rat.  

 
Wykres 19. Czy podwyżka stóp procentowych może być korzystna dla osób, które wzięły kredyt, ale jeszcze 

nie rozdysponowały środków? [opracowanie własne] 

Na korzyści z podwyżki stóp procentowych w przypadku gdy kredyt nie został 

jeszcze rozdysponowany wskazały tylko osoby z wykształceniem wyższym (10%), 
70% z nich uważało, że jest to zjawisko niekorzystne, a 20% nie miało na ten temat 
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zdania. Ponad 80% osób z wykształceniem średnim i zawodowym uważało, że jest to 

zjawisko niekorzystne, a 20% z nich nie miało na ten temat zdania. Różnice w odpowie-

dziach tych respondentów zostały potwierdzone statystycznie (2 = 21,22*; p = 0,001). 

Stwierdzono również zależności pomiędzy odpowiedziami na to pytanie a wiekiem 

respondentów (2 = 25,40*; p = 0,001). Na korzyści z podwyżek stóp procentowych 

wskazały również osoby w wieku od 31 do 40 lat, które stanowiły 60% tych, którzy 
udzielili takiej odpowiedzi oraz osoby w wieku 41-50 lat (20%) i 51-60 lat (20%).  

Nieco inaczej wygląda sytuacja kredytobiorców, którzy wydali już pożyczone środki, 

a obecnie spłacają jedynie raty. Nie odnoszą oni korzyści związanych z ograniczeniem 

poziomu inflacji wobec zakupu przedmiotów kredytowania. Ponoszą natomiast koszt 
zwiększonych rat. Jedyne korzyści takich osób mogą wynikać z mniejszego wzrostu 

cen dóbr i usług kupowanych w ramach codziennego funkcjonowania ich gospodarstw 

domowych, w związku z czym relacja korzyści do kosztów wynikających z podnoszenia 
stóp procentowych w ich przypadku jest znacznie gorsza. Ma to odzwierciedlenie 

w wynikach zamieszczonych na wykresie 20. Znacznie mniej ankietowanych zdecydo-

wało się w tym przypadku na udzielenie odpowiedzi „nie mam zdania” (3,7%), jedynie 
8,6% badanych bierze pod uwagę wystąpienie korzyści dla kredytobiorców, którzy 

rozdysponowali już pożyczone środki, natomiast znaczna większość (87,7%) nie 

dopuszcza takiej możliwości. Zważając na fakt, że jedynie 8,6% respondentów nie 

wydało jeszcze pożyczonych pieniędzy (wykres 8) oraz skłonność do sprzeciwiania się 
podwyżkom stóp procentowych, należy uznać, że niski odsetek odpowiedzi wskazujący 

na dostrzeganie korzyści z podwyżek stóp procentowych nie powinien być zasko-

czeniem.  

 
Wykres 20. Czy podwyżka stóp procentowych może być korzystna dla osób, które wzięły kredyt 

i rozdysponowały środki, a obecnie spłacają tylko raty? [opracowanie własne] 

Różnice w odpowiedzi na to pytanie wynikają z wykształcenia respondentów 

(2 = 27,65*; p = 0,000) oraz ich wieku (2 = 23,13*; p = 0,000). Według wszystkich 

ankietowanych z wykształceniem podstawowym i zawodowym jest to zjawisko nieko-

rzystne. Na korzyści wskazało natomiast niecałe 5% ankietowanych z wykształceniem 
średnim i niecałe 4% z wykształceniem wyższym. Nie miało na ten temat zdania 20% 

respondentów legitymujących się wykształceniem średnim i 6% z wykształceniem 

wyższym. Korzyści z tego tytułu upatrywały osoby w wieku od 18 do 50 lat.  

Kolejne zadanie postawione przed ankietowanymi dotyczyło sformułowania pro-
gnozy dotyczącej wysokości stóp procentowych do końca 2022 roku. Uzyskane wyniki 

(wykres 21) prowadzą do wniosku, że respondenci byli świadomi sytuacji gospodar-

czej i w znacznej większości (82,7% wskazań) trafnie wytypowali scenariusz zmiany 

87,70%

8,60% 3,70%

nie tak nie mam zdania
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stóp procentowych. Warto podkreślić, że badanie było prowadzone w chwili, gdy 

wartość stopy referencyjnej wynosiła 2,75%, a w momencie kierowania niniejszej 

pracy do druku wzrosła do 4,5%. W tym kontekście głosy 13,6% badanych o obniżeniu 
stóp procentowych oraz 3,7% respondentów o utrzymaniu ich na niezmienionym 

poziomie, bardziej należy traktować w kategorii życzeniowej niż jako wniosek płynący 

z rzetelnej analizy sytuacji gospodarczej. Warte podkreślenia jest, że w przypadku tego 

pytania nikt nie zdecydował się na udzielenie odpowiedzi „nie mam zdania”. 

 
Wykres 21. Czy Pana/i zdaniem w 2022 r. stopy procentowe od obecnego poziomu 2,75%  

[opracowanie własne] 

Rozkład opinii ankietowanych w sprawie skutków podniesienia stopy procentowej 

do poziomu 5% został przedstawiony na wykresie 22. Jest on odzwierciedleniem 

subiektywnych odczuć kredytobiorców i ich własnych kalkulacji odnośnie możliwego 
scenariusza działań RPP. Podczas udzielania odpowiedzi poziom stopy procentowej 

był odległy od założonego w pytaniu scenariusza, jednak w chwili obecnej polityka 

RPP ustaliła poziom stopy referencyjnej na poziomie 4,5%, zatem realny poziom stóp 
procentowych bardzo zbliżył się do wartości zawartej w pytaniu. Z uzyskanych 

odpowiedzi płyną dosyć pesymistyczne wnioski, bowiem jedynie od 39,5% badanych 

padły odpowiedzi, że podwyżka stopy procentowej do poziomu 5% nie zagrozi w ich 
przypadku systematycznej spłacie rat. W przypadku 28,4% ankietowanych kredyto-

biorców spodziewana jest utrata płynności finansowej, jednak najbardziej wymowne 

odpowiedzi pochodzą od niemal 1/3 respondentów, którzy stwierdzili, że nie znają 

skutków takiego scenariusza. Oznacza to, że znaczna część kredytobiorców zaciągnęła 
zobowiązanie bez znajomości podstawowych mechanizmów określających zasady 

ustalania kosztów jego spłaty. Odpowiedzi na to pytanie również świadczą o niskiej 

świadomości ekonomicznej kredytobiorców oraz ich skłonności do sprzeciwu wobec 
podwyżek stóp procentowych i do przeceniania negatywnych skutków takich działań RPP. 

82,70%

3,70%
0%

13,60%

będą jeszcze sukcesywnie podwyższane będą na stałym poziomie

zostaną obniżone do końca roku nie mam zdania



 
Sytuacja kredytobiorców w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

 

171 
 

 
Wykres 22. Skutki podniesienia stóp procentowych do wysokości 5% dla kredytobiorców  

[opracowanie własne] 

Respondenci, ustosunkowując się do pływu podniesienia stóp procentowych na ich 

płynność finansową, w większości przypadków twierdzili, że podwyżka stóp procento-

wych nie odbije się na systematycznej spłacie rat. Odpowiedź taką wskazało 12% 
ankietowanych w wieku 18-30 lat, ponad połowa ankietowanych w wieku 31-40 lat, 

18% w wieku 41-50 lat oraz około 12% ankietowanych w wieku 51-60 lat oraz więcej 

niż 66 lat. Zagrożenia utraty płynności finansowej spodziewało się 70% ankietowanych 

w wieku 31-40 lat, 13% w wieku 18-30 lat oraz 17% ankietowanych w wieku 41-50 lat.  
Na zagrożenie utraty płynności finansowej wskazało 83% osób z wykształceniem 

wyższym i 17% z wykształceniem średnim. Opisane relacje zostały potwierdzone 

statystycznie. Ocena zagrożenia utraty płynności finansowej zależała od kwoty zaciąg-

niętego kredytu (2 = 32,18*; p = 0,000) oraz okresu jego spłaty (2 = 25,08*; p = 0,000). 

Wraz ze wzrostem zaciągniętego zobowiązania wzrastał odsetek osób, które uważają, 
że podniesienie stóp procentowych spowoduje trudności w spłacie kredytu i utratę 

płynności finansowej. Systematyczną spłatę kredytów deklarowało 165 respondentów. 

Wśród nich 18% zaciągnęło kredyt na kwotę niższą niż 10.000 zł, 30% na kwotę od 50 
do 150 tys. zł oraz tylko 3% na kwotę powyżej 500 tys. Zagrożenie utraty płynności 

finansowej zasygnalizowało 115 ankietowanych. Wśród nich 35% zaciągnęło kredyt 

na kwotę od 250 001 do 500 tys. zł, 22% na kwotę do 250 tys. zł, 17% na kwotę od  
50 001 do 150 000 zł oraz tylko 9% na kwotę powyżej 500 tys. zł.  

O faktycznej sytuacji kredytobiorców świadczą odpowiedzi na pytanie o ich skłon-

ność do sprzedaży przedmiotu kredytowania w celu wcześniejszej spłaty zobowiązań. 

Rozkład opinii w tej sprawie przedstawia wykres 23. Należy przy tym przyjąć, że 
sprzedaż przedmiotu kredytowania jest traktowana jako ostateczność w celu uniknięcia 

utraty płynności finansowej i przymusowego pozbawienia majątku w drodze egzekucji. 

Taką możliwość rozważało 13,6% ankietowanych i jest to wartość najbardziej odzwier-
ciedlająca realną sytuację kredytobiorców. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że w kon-

tekście odpowiedzi udzielonych na poprzednie pytanie przez niemal 1/3 ankietowanych 

o braku znajomości skutków podnoszenia stóp procentowych, może to być wartość 
niedoszacowana. Osoby te uzyskają wiedzę o swojej aktualnej sytuacji dopiero po 

otrzymaniu korekt harmonogramów spłat. 

28,40%

39,50%

32,10%

spowoduje zagrożenie utraty płynności finansowej

nie zagrozi systematycznej spłacie rat
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Wykres 23. Czy rozważa Pan/i sprzedaż podmiotu kredytowania w celu wcześniejszej spłaty kredytu? 

[opracowanie własne] 

Skłonność do sprzedaży przedmiotu kredytowania zależała od wieku respondentów 

(2 = 38,28*; p = 0,000), wykształcenia (2 = 17,93*; p = 0,000); źródła dochodu  

(2 = 9,95*; p = 0,001) i jego wysokości (2 = 34,51*; p = 0,000), rodzaju kredytu  

(2 = 8,56*; p = 0,001) oraz okresu spłaty kredytu (2 = 44,53*; p = 0,000). Sprzedaż 

przedmiotu kredytowania rozważały tylko osoby w wieku od 18 do 50 lat, legitymu-
jące się wykształceniem średnim (45%) i wyższym (55%) oraz zatrudnione na umowę 

o pracę (82%) lub prowadzące działalność gospodarczą (18%), o dochodach od 2300 

do 10000 zł. Sprzedaż przedmiotu kredytowania rozważało 55 osób, wśród których 
82% wzięło kredyt mieszkaniowy, 9% konsumpcyjny i 9% inwestycyjny. Wśród tych 

osób, 73% badanych zaciągnęło kredyt na okres powyżej 21 lat.  

4. Wnioski 

Przeprowadzone analizy odnośnie sytuacji gospodarczej i rynku kredytów w Polsce 

oraz wyniki badania ankietowego prowadzą do kilku wniosków. 
Po pierwsze okres pandemii, charakteryzujący się niezwykle niskimi wartościami 

stóp procentowych, zachęcił wiele osób do zaciągnięcia kredytów. Z przeprowadzonych 

badań, wynika, że jedynie 46,9% ankietowanych nie zaciągnęło zobowiązań w tym 
krótkim okresie. Najbardziej problematyczne są obecnie spłaty kredytów o zmiennym 

oprocentowaniu zaciągnięte na kwoty bliskie zdolności kredytowej. W kontekście 

ówczesnej sytuacji na rynku finansowym, można uznać, że te kredyty były zagrożone 
już w chwili zawierania umów. Takim osobom można jedynie rekomendować restruk-

turyzację spłat, skorzystanie z rządowych programów pomocowych, ewentualnie sprzedaż 

przedmiotów kredytowania w celu wcześniejszej spłaty zobowiązania. 
Po drugie obecne problemy kredytobiorców mają swoją genezę kilka lat wstecz. 

Przyjmując, że główną ich przyczyną jest wysoki poziom inflacji, to w pierwszej kolej-
ności należy dokonać analizy czynników inflacjogennych w polskiej gospodarce. Na 
długo przed pandemią takim czynnikiem była polityka rządu, która generowała duże 
ilości niewypracowanego pieniądza na rynku. Okres pandemii spowodował rozszerzenie 
działań zwiększających inflację o tarcze antykryzysowe, ograniczenia, lockdowny gospo-

13,60%

86,40%

tak nie
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darcze i ekspansywną politykę pieniężną opartą na niewłaściwym przeświadczeniu 
o stanie gospodarki. Ponadto zignorowano pierwsze sygnały świadczące o popełnionych 
błędach. Dopiero gdy poziom inflacji znacznie wykroczył powyżej maksymalnego po-
ziomu, jaki uważa się za bezpieczny (5%), zaczęto podnosić stopy procentowe, jednak 
inflacja na tyle wymknęła się spod kontroli, że ruchy korekcyjne okazały się niewy-
starczające. Konieczne były zdecydowane podwyżki stóp procentowych, a o powadze 
sytuacji świadczy fakt, że ostatnia podwyżka stopy referencyjnej o 100 punktów 
bazowych była najwyższa od 2000 roku. Agresja Rosji na Ukrainę dodatkowo pogłębiła 
kryzys i obecnie RPP stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem. Musi bowiem brać pod 
uwagę wybuch niezadowolenia społecznego w wyniku systematycznego podnoszenia 
stóp procentowych, a jednocześnie nie dopuścić do recesji. Pewnym rozwiązaniem 
mogłyby być rozwiązania oparte na ustawowym ograniczeniu prowizji bankowych, 
zamrożeniu WIBOR-u, czy ulgach kredytowych, jednak są to działania doraźne i nie 
rozwiążą problemu rosnącej inflacji bez ograniczenia dostępu do pieniądza w skali makro. 

Po trzecie problemy kredytobiorców są w pewnym stopniu pokłosiem kształtu 
sektora finansowego. Zarówno banki, jak i instytucje nadzorcze przyczyniły się do nie-
stabilności sytuacji kredytobiorców, promując ryzykowne zachowania konsumenckie. 
Dominacja umów opartych o zmienne oprocentowanie jest cechą polskich kredytów. 
W innych krajach europejskich częściej standardem jest stałe oprocentowanie, co 
sprawia, że wysoka inflacja nie jest przez kredytobiorców odczuwana w wysokości rat. 
Jest to o tyle osobliwe, że jeżeli klienci na masową skalę będą mieli problem z regu-
larną spłatą rat, będzie to groziło załamaniem systemu bankowego, mimo stosowanych 
mechanizmów zabezpieczeń. Pomimo wdrożenia przez KNF pewnych rozwiązań pro-
mujących stałe oprocentowanie, nadal pozostaje ono incydentalną formą rozliczeń 
odsetek. Ponadto mechanizm naliczenia odsetek oparty o WIBOR jest przedmiotem 
krytyki. Nie odzwierciedla on faktycznych kosztów kapitału ponoszonych przez bank, 
jest oparty na transakcjach międzybankowych, których jest niezwykle mało i banki 
mają realną możliwość wpływania na ich wielkość. Od treści wyroku, który zapadnie 
w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko bankowi o nieuprawnione stosowanie 
wskaźnika WIBOR zależał będzie los wielu umów kredytowych. Niewątpliwie instytucje 
nadzoru mają wiele do nadrobienia w kwestii stabilności umów kredytowych. 

Po czwarte obecna sytuacja kredytobiorców zależy też od nich samych. Począwszy 
od subiektywnej metody oceny odnośnie warunków bazowych, do których porównują 
oni swoją obecną sytuację, przez nonszalancję w kwestii oceny swoich możliwości 
finansowych i podejmowanie nieracjonalnych decyzji kredytowych, aż po brak elemen-
tarnej wiedzy o mechanizmach kredytowych i panikę w sytuacji pogorszenia warunków 
spłaty zobowiązań. Dostrzegł to także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
wskazując, iż przyczyną problemów kredytobiorców: 

(…) jest w dużej mierze lekkomyślność i nieroztropność w podejmowaniu 
decyzji kredytowych. Zaciągnięcie kredytu powinno być poprzedzone rzetelną 
analizą naszej sytuacji finansowej i budżetu domowego. Innymi słowy, musimy 
sprawdzić, czy na pewno stać nas na kredyt, czy rezerwa w budżecie pozwoli 
nam na pokrycie rat kredytowych bez większych wyrzeczeń. Nie bez znaczenia 
jest również świadomy wybór oferty kredytowej, a nie zaciąganie szybkiego 
kredytu pod wpływem nagłego impulsu lub agresywnej reklamy instytucji 
finansowej. Innym istotnym czynnikiem, mającym wpływ na powstanie zadłu-
żenia, jest brak wiedzy finansowej [35]. 
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Mimo publikacji już przed dekadą tych i wielu innych ostrzeżeń, wydaje się, że 
w kontekście obecnych problemów kredytobiorców, zostały one zignorowane. Konieczne 
jest zwiększenie zakresu edukacji ekonomicznej w szkołach na każdym poziomie, 
także w szkołach dla dorosłych i w ramach kampanii społecznych. 

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że od momentu rozpoczęcia ostatniej kampanii 
podwyżki stóp procentowych, pogarsza się sytuacja kredytobiorców rozliczających się 
według zmiennej stopy oprocentowania. Mimo to, pozycja osób, które nie zaciągnęły 
zobowiązań przy minimalnych stopach procentowych, na maksimum zdolności kredy-
towej, nie powinna zagrażać utracie płynności finansowej. Niewątpliwie skala udziela-
nych odpowiedzi odnośnie planów sprzedaży przedmiotu kredytowania, czy zagrożenia 
utraty płynności finansowej przy stopie referencyjnej na poziomie 5% świadczą o tym, 
że problem jest realny i wymaga interwencji rządu, instytucji nadzorczych nad sekto-
rem bankowym oraz rewizji polityki działania samych banków. Również kredyto-
biorcy powinni uzupełnić swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, by móc realnie 
ocenić poziom zagrożenia i podjąć działania na rzecz złagodzenia skutków restrykcyjnej 
polityki pieniężnej (np. restrukturyzacja zadłużenia, refinansowanie, konsolidacja). 
Największe wyzwanie stoi jednak przed rządem, bowiem aby realnie zmierzyć się 
z podstawowym problem rynku finansowego, jakim jest inflacja, nie wystarczy ogra-
niczyć działań do podnoszenia stóp procentowych przez RPP. Jest to bowiem działanie 
neutralizujące skutki. Aby ograniczyć inflację, należy wyeliminować jej podstawową 
przyczynę wewnętrzną, tj. zasilanie rynku niewypracowanymi pieniędzmi w nadmiernej 
skali. Bez tego nawet kampanie pomocy dla kredytobiorców nie rozwiążą zasadni-
czego problemu. Również instytucje finansowe, głównie banki, powinny zmienić wiele 
obszarów w kwestii zasad udzielania kredytów. Oczywiste jest, że dążą one do 
maksymalizacji zysków, ale promowanie niestabilnych warunków kredytowania opartych 
na zmiennym oprocentowaniu, stanowi zagrożenie dla obu stron umowy w okresach 
kryzysów gospodarczych. Należy bezwzględnie przeorientować oferty kredytowe 
w kierunku oprocentowania stałego, bowiem korzyści z takiego rozwiązania wynikają 
ze stabilnej pozycji obu stron umowy. W celu zminimalizowania ryzyka finansowego 
zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców, warto rozważyć zastosowanie systemu 
mieszanego, opartego na przeplataniu się okresów o stałej i zmiennej stopie spłaty 
zobowiązań. Proporcje rat stałych i zmiennych powinny być przedmiotem negocjacji 
między bankami a kredytobiorcami, jednak konieczna byłaby większa niż obecnie 
personalizacja ofert. Konsumenci powinni mieć możliwość wyboru między wyższym 
bezpieczeństwem okupionym wyższymi kosztami kredytu a niższymi kosztami 
okupionymi wyższym ryzykiem. Wymagałoby to jednak dość wysokiej świadomości 
kredytobiorców, a ta w kontekście przeprowadzonych analiz jest w obecnym czasie 
niewystarczająca, co potwierdza także stanowisko KNF. 

Ponadto banki powinny z własnej inicjatywy urealnić koszt pozyskiwania pieniądza 
na udzielane kredyty, bowiem WIBOR nie spełnia w tym przypadku roli dobrego 
wskaźnika. Zwlekanie z tą decyzją może skutkować kolejną destabilizacją, bowiem 
istnieje wymierne ryzyko, że brak reakcji po stronie banków będzie skutkował pozwami 
zbiorowymi o stwierdzenie nieważności umów, podobnie jak w przypadku kredytów 
udzielanych we frankach szwajcarskich. 

Z uwagi na przeprowadzenie badania ankietowego przed wybuchem wojny na 
Ukrainie i przy stopie referencyjnej znacznie poniżej obecnego poziomu, zasadne jest 
powtórzenie badania w drugiej połowie 2022 roku i skonfrontowanie jego wyników 
z dotychczas uzyskanym materiałem badawczym. 
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Sytuacja kredytobiorców w Polsce w czasie pandemii COVID-19  

Streszczenie 
Celem niniejszego opracowania było ustalenie czy okres pandemii wpłynął na sytuację kredytobiorców 
w Polce w czasie pandemii COVID-19 i skłonność do zaciągania zobowiązań finansowych oraz identy-
fikacja źródeł zmiany sytuacji kredytobiorców, a także sformułowanie rekomendacji na rzecz jej poprawy. 
Okres pandemii przyniósł liczne zmiany gospodarcze, w tym wysoką inflację. Towarzyszyło temu po-
gorszenie sytuacji kredytobiorców z uwagi na duże wzrosty stóp procentowych. Problem jest jednak dużo 
bardziej złożony, bowiem dla oceny obecnej sytuacji na rynku kredytów należało zidentyfikować czynniki 
odpowiedzialne za wzrost inflacji oraz wskazać inne obszary wpływające na obecną sytuację kredyto-
biorców. W tym celu dokonano analizy sytuacji gospodarczej oraz rynku finansowego w okresie pandemii 
oraz przeprowadzono badanie ankietowe wśród osób z zobowiązaniami finansowymi. Uzyskane wyniki 
prowadzą do wniosków, iż na obecną sytuację kredytobiorców złożyły się: dostarczanie na rynek niewy-
pracowanego pieniądza, błędy w polityce pieniężnej, dysfunkcje sektora bankowego i instytucji nadzor-
czych oraz brak wiedzy ekonomicznej i skłonność do irracjonalnych zachowań ze strony kredytobiorców. 
Badania ankietowe przeprowadzono przed agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, przy stopie refe-
rencyjnej na poziomie 2,75%. Od tego czasu okoliczności gospodarcze uległy istotnym zmianom, stąd 
założenie autorów o konieczności dalszych prac i powtórzeniu badań w nowej rzeczywistości. 
Słowa kluczowe: pandemia, kredyty, gospodarka 

The situation of borrowers in Poland during the COVID-19 pandemic 

Abstract 
The aim of this study was to determine whether the pandemic period influenced the propensity to incur 
financial liabilities and to identify the sources of changes in the borrowers' situation, as well as to formulate 
recommendations for its improvement. The period of the pandemic brought numerous economic changes, 
including high inflation. This was accompanied by a deterioration in the situation of borrowers due to large 
increases in interest rates. However, the problem is much more complex, because in order to assess the 
current situation on the loan market, it was necessary to identify the factors responsible for the increase in 
inflation and to indicate other areas influencing the current situation of borrowers. For this purpose, an 
analysis of the economic situation and the financial market during the pandemic was performed, and 
a survey among people with financial liabilities was conducted. The obtained results lead to the conclusion 
that the current situation of borrowers was due to: the supply of unmanaged money to the market, errors in 
monetary policy, dysfunction of the banking sector and supervisory institutions, as well as a lack of 
economic knowledge and a tendency to irrational behavior on the part of borrowers. The survey was 
conducted before the aggression of the Russian Federation in Ukraine, with the reference rate at 2.75%. 
Since then, the economic circumstances have changed significantly, hence the authors' assumption that 
further work and research should be repeated in the new reality. 
Keywords: pandemic, loans, economy 
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Krzysztof Rutkiewicz1 

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw z branży fotografii ślubnej  

w Polsce w latach 2020-2021 – studium przypadku 

1. Wprowadzenie 

Celem badań zaprezentowanych w tym rozdziale jest ocena wpływu pandemii 
COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą 
w branży fotografii ślubnej w Polsce w latach 2020-2021. 

W pierwszej części pracy dokonano ogólnej charakterystyki segmentów branży 
ślubnej. Opisano historię fotografii tradycyjnej oraz ewolucję rynku fotografii ślubnej. 
Przedstawiono style i rodzaje fotografii ślubnej oraz informacje o zawodzie fotografa. 
Następnie omówiono najważniejsze implikacje wpływu pandemii COVID-19 na liczbę 
zawieranych małżeństw w Polsce z uwzględnieniem struktury udzielanych ślubów 
w poszczególnych miesiącach i województwach kraju. Informacje te powiązano z danymi 
statystycznymi w zakresie aktywnych i zawieszonych podmiotów zarejestrowanych 
w branży fotografii w Polsce. W trzeciej części zaprezentowano funkcjonowanie branży 
ślubnej w okresie pandemii COVID-19 w opinii zawodowych fotografów. Ostatnią część 
badań stanowi analiza lokalnego rynku fotografii ślubnej wraz ze studium przypadku 
przedsiębiorstwa i wynikami badań ekonometrycznych. Dostępne dane objęły liczbę 
wykonanych usług fotografii ślubnej w latach 2006-2021. 

Zastosowano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, dedukcji, statystyki 
opisowej (w zakresie analizy dynamiki zmian) oraz wywiadu indywidualnego. Posłu-
żono się także analizą SWOT i modelem ekonometrycznym. Dane empiryczne zaczerp-
nięto z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, krajowego 
rejestru REGON, roczników i sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
dokumentów wewnętrznych z badanego przedsiębiorstwa.  

Weryfikowaną hipotezą jest twierdzenie, że na spadek przychodów w branży 
fotografii ślubnej w Polsce w latach 2020-2021 miała wpływ coraz większa liczba 
przedsiębiorstw funkcjonujących na tym rynku oraz wprowadzenie ograniczeń zwią-
zanych z pandemią COVID-19, które przełożyły się na mniejszą liczbę zawieranych 
małżeństw i spadek popytu na usługi świadczone przez fotografów. 

2. Ogólna charakterystyka branży fotografii ślubnej 

Branża ślubna składa się z kilku powiązanych ze sobą segmentów, do których należą: 
działalność domów weselnych i wynajem sal, organizacja przyjęć weselnych i cateringu, 
występy zespołów muzycznych, oprawa i profesjonalne prowadzenie wesela, wideofil-
mowanie uroczystości przez kamerzystów oraz wykonywanie zdjęć przez fotografów 
ślubnych, sprzedaż odzieży (sukien i garniturów ślubnych), produkcja akcesoriów ślub-
nych, kwiatów i zaproszeń [1]. 

 
1 krzysztof.rutkiewicz@upwr.edu.pl, Katedra Ekonomii Stosowanej, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, https://upwr.edu.pl/.  
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Fotografia ślubna obejmuje fotografię wszelkich osób, czynności i miejsc, które 

związane są z daną uroczystością ślubną. Zdjęcia ślubne dokumentują przygotowania 

młodej pary (często z udziałem fryzjerki, stylistki lub wizażystki, jak również ubieranie 
stroju ślubnego), w tym przebieg ceremonii ślubnej, pozowane zdjęcia grupowe, foto-

grafie weselne i zdjęcia plenerowe. Niekiedy fotografowie oferują także zdjęcia narze-

czeńskie i fotografowanie poprawin [2]. 

Początki fotografii tradycyjnej datowane są na 1839 roku, w którym William Fox 
Talbot zaprezentował proces zwany kalotypem, pokrywając kartkę papieru chlorkiem 

srebra w celu uzyskania natychmiastowego negatywu błony fotograficznej2 [3]. Z uwagi 

na ograniczenia sprzętowe pierwsze fotografie miały charakter studyjny. Wynalezienie 
papieru fotograficznego umożliwiło zastąpienie płyt szklanych, miedzianych i cyno-

wych, na których wcześniej wykonywano zdjęcia. Zdjęcia były czarno-białe, jednora-

zowe i bez możliwości powielania. Nie istniały również albumy fotograficzne ani 
odbitki [5].  

Fotografia ślubna zaczęła się rozwijać po II wojnie światowej dzięki rozpo-

wszechnieniu aparatów małoobrazkowych i przenośnych lamp błyskowych. Fotograf 

pojawiał się na miejscu zdarzenia i wykonywał zdjęcia, które próbował sprzedać po 
ślubie. Rozwój techniki w latach 70. XX wieku przyczynił się do urozmaicenia foto-

grafii ślubnej i stopniowego przejścia z fotografii pozowanej do fotografii reportażowej [6]. 

Sposoby fotografowania uroczystości ślubnych obejmują [7]: 

• styl tradycyjny, który opiera się na zdjęciach pozowanych i wymaga od fotografa 
wiedzy i umiejętności wprowadzenia pary w odpowiedni nastrój. Podejście to 

stosowane jest głównie do realizacji plenerowych sesji ślubnych, 

• styl reportażowy – polega na niepozowanych, dyskretnych ujęciach i tworzeniu 

autentycznej, chronologicznej relacji fotograficznej. Rezultatem jest historia naj-
ważniejszych wydarzeń z dnia ślubu, obejmujących m.in. wejście pary do kościoła, 

przebieg ceremonii, nakładanie obrączek itp. Ponadto zdjęcia uwieczniają zaproszo-

nych gości i kluczowe detale ubioru, fragmenty wystroju miejsca zaślubin i sali 

weselnej [8], 

• styl modowy – kładzie nacisk na kreatywne upozowanie pary z zastosowaniem 
dodatkowego sztucznego oświetlenia za pomocą lamp błyskowych. 

Zdjęcia ślubne stanowią produkt udostępniany najczęściej w postaci: 

• cyfrowej w formie plików o zróżnicowanej rozdzielczości, zawierających zdjęcia 

w formie elektronicznej, utrwalonych na płycie DVD lub innych nośnikach (pendrive) 
oraz publikowanych zwyczajowo na stronie internetowej, udostępnianej przez foto-

grafa w formie galerii obrazów, 

• tradycyjnych zdjęć na papierze (błyszczącym lub matowym) w formie odbitek 

średniej wielkości drukowanych pojedynczo lub jako fotoksiążka (fotoalbum) [9]. 

Prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie pracy fotografa ślubnego nie jest 
uzależnione od konieczności uzyskania żadnej licencji zawodowej, czy też wymogu 

przystąpienia do egzaminu potwierdzającego wiedzę i kompetencje w tym zakresie. 

W Polsce poszczególne kurie organizują kursy fotografowania i filmowania podczas 
celebracji liturgicznych. Program takich szkoleń obejmuje cztery części, obejmujące 

 
2 Niemniej, pierwszą trwałą fotografią był obraz wyprodukowany w 1826 roku przez francuskiego wynalazcę 
Josepha-Nicephore’a Niepce’a. Powstał na wypolerowanej cynkowej płytce pokrytej asfaltem syryjskim [4]. 
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wiedzę teoretyczną oraz normy prawne odnoszące się do kamerzystów i fotografów. 

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu liturgiki i teologii, w tym 

uzyskują wiedzę na temat udzielania sakramentów i poruszania się w przestrzeni litur-
gicznej. Ukończenie kursu następuje po zdaniu egzaminu weryfikującego teoretyczne 

i praktyczne kompetencje uczestników, którzy otrzymują legitymację potwierdzającą 

uprawnienia do przygotowywania materiałów fotograficznych i filmowych z uroczy-

stości religijnych [10]. 
Główne bariery, które utrudniają wejście do zawodu fotografa ślubnego, obejmują 

cenę profesjonalnego sprzętu, sezonowość pracy i dużą liczbę konkurentów na rynku. 

Usługi świadczone przez fotografów ślubnych cieszą się w ostatnich latach rosnącą 
popularnością. Trend ten w opinii wielu ekspertów z branży fotografii ślubnej powi-

nien być utrzymany w przyszłości, a sam zawód fotografa stanowić będzie dodatkowe 

źródło dochodu dla osób pracujących w innych gałęziach gospodarki [11]. 
Do organizacji, które zrzeszają profesjonalnych fotografów ślubnych, należą: 

• stowarzyszenia międzynarodowe, w tym m.in. The International Society of Professional 

Wedding Photographers (ISPWP) [12], Wedding Photojournalist Association [13], 

Wedding & Portrait Photographers International [14], 

• instytucje krajowe, w tym: Polskie Stowarzyszenie Fotografów Ślubnych (PSFS) 

[15], Zrzeszenie Profesjonalnych Fotografów Ślubnych (ZPFS) [16].  
Stowarzyszenia zrzeszające środowisko fotografów ślubnych reprezentują zawodo-

wych fotografów, stwarzając im możliwość podejmowania wspólnych działań promo-

cyjnych. Organizacje te budują wizerunek fotografii ślubnej jako sztuki na najwyższym 
poziomie artystycznym. Mają także zagwarantować poszanowanie osobistych i mająt-

kowych praw autorskich oraz uzyskiwanie korzyści z tytułu stosowania rabatów 

w zakresie towarów, produktów, usług i czynności świadczonych przez profesjonalnych 
fotografów ślubnych. 

3. Rozwój pandemii COVID-19 a sytuacja branży ślubnej w Polsce 

W latach 2020-2021 szczególny wpływ na przebieg globalnych zjawisk i procesów 

gospodarczych miała pandemia COVID-19 spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2. 

Większość krajów na świecie, w tym Polska, wprowadzały w życie szereg decyzji 
administracyjnych zgodnych z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczą-

cych przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa [17]. 

11 marca 2020 roku Dyrektor Generalny WHO oświadczył, że rozwój koronawirusa 
ma charakter pandemii. W Polsce stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w okresie 

od 14 marca 2020 roku, a po 20 marca wprowadzono stan epidemii. Z tego powodu za-

częto odwoływać imprezy masowe, zamykać placówki oświatowe, kulturalne i akade-

mickie. Wiele podmiotów gospodarczych rozpoczęło zdalne świadczenie pracy. Stopnio-
wo zamykano granice, ograniczając międzynarodowy ruch lotniczy i kolejowy. Panikę 

i narastające poczucie niepewności potęgował zakaz przemieszczania się i opuszczania 

domów, wprowadzony w życie 24 marca 2020 roku. Według danych Międzynarodowej 
Organizacji Pracy z 7 kwietnia 2020 roku 2,7 mld pracowników (tj. 81% światowych 

zasobów siły roboczej) objęto całkowitym lub częściowym ograniczeniem możliwości 

wykonywania pracy [18]. Budziło to lęk i niepokój o przyszłość, związany z poten-
cjalną utratą miejsca zatrudnienia i zmniejszeniem dochodów [19]. 
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Niektóre badania [20] wskazują, że skutki pandemii COVID-19 dla rynku pracy nie 

są drastyczne, ponieważ po okresie zaostrzenia przepisów i wprowadzenia lockdownu, 

następuje powrót do względnej normalności, która pozwala w pewnym stopniu na 
odrobienie strat gospodarczych [21]. Niemniej do grup społecznych, które najsilniej 

doświadczyły konsekwencji pandemii można zaliczyć pracowników zatrudnionych 

w nisko płatnych zawodach, w tym osoby młode do 25. roku życia, określane mianem 

„pokolenia lockdown” [22]. Generacja ta jest bardziej narażona na utratę zatrudnienia, 
ma problemy z wejściem na rynek pracy i odczuwa zakłócenia przejawiające się m.in. 

w konieczności przerywania nauki i kształcenia zawodowego [17]. 

Pandemia w zróżnicowanym stopniu dotknęła poszczególne branże, sektory i gałęzie 
gospodarki. Negatywnych konsekwencji doświadczyli m.in. przedsiębiorcy prowadzący 

działalność w branży gastronomii, hotelarstwa, turystyki, organizacji ślubów i wesel. 

Pomimo pandemii, istniały branże, które rozwijały się w tym czasie. Należały do nich 
m.in. branża e-commerce, IT, farmaceutyczna, spożywcza i pogrzebowa [23]. 

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 sparaliżowany funkcjonowanie branży 

ślubnej. Przyszli nowożeńcy, którzy planowali zaślubiny i wesela, odwoływali uroczy-

stości, a przedsiębiorcy działający w tej branży, rozpoczęli walkę o przetrwanie. 
Wprowadzenie zakazu zgromadzeń [24] powyżej 5 osób w kościołach i obiektach 

sakralnych umożliwiało początkowo zawarcie związku i złożenie przysięgi małżeńskiej 

jedynie w towarzystwie duchownego (lub urzędnika stanu cywilnego) oraz 2 świadków, 
ale bez udziału gości. Od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku obowiązywał ponadto zakaz 

prowadzenia działalności gastronomicznej, polegającej na przygotowaniu i podawaniu 

posiłków gościom siedzącym przy stołach, który wykluczał organizację wesela. Z kolei 

od 12 kwietnia 2020 roku limit gości biorących udział w uroczystościach kościelnych 
zwiększono do 50 osób [25]. Pod koniec kwietnia 2020 roku Prezes Rady Ministrów infor-

mował, że decyzja o zwiększeniu tego limitu szybko nie zapadnie, a Minister Zdrowia 

nie rekomendował organizacji wesel i dużych imprez towarzyskich, przestrzegając, że 
takie spotkania mogą być bombą epidemiczną [26]. 

Aby wypracować nowe rozwiązania, które miały pomóc przezwyciężyć kryzys, 

Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej wystosowało petycję do rządu, podejmując 
temat potencjalnych działań mających na celu poprawę sytuacji. Najważniejsze postulaty 

przedstawicieli branży ślubnej i weselnej objęły pomysły stworzenia konkretnych 

instrumentów pomocowych, w tym [27]: 

• jak najszybsze uwolnienie branży, zakładając limit minimalnej liczby osób uczestni-

czących w ślubie/weselu, analogicznie do okresu sprzed lockdownu; 

• zawieszenie obowiązku opłacania składek ZUS w czasie „zamrożenia” branży; 

• możliwość uzyskania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i pracowników 
związanych z branżą ślubną; 

• pomoc w zakresie odroczenia spłat leasingów i kredytów oraz zawieszenie nali-

czania odsetek; 

• pomoc stanowiącą rekompensatę (zwrot) zadatków i kar umownych dla narzeczonych, 

którzy odwołali uroczystość w związku z lockdownem; 

• dopłaty do wynagrodzeń i wznowienie mikropożyczek; 

• wsparcie w zakresie opłat czynszowych i nieuniknionych kosztów stałych (np. 
zamrożenie podatku od nieruchomości); 
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• umorzenie pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z brakiem możli-
wości prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskania środków na spłatę; 

• stworzenie funduszu gwarancyjnego zabezpieczającego interesy usługodawców 

i przyszłych nowożeńców; 

• powołanie funduszu dotacyjnego przeznaczonego na wsparcie przedsiębiorców 

zainteresowanych zmianą profilu działalności (przebranżowieniem); 

• zmniejszenie do 8% podatku VAT na usługi ślubne. 
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 29.05.2020 roku poluzowano część obo-

strzeń epidemicznych, co umożliwiło od 6 czerwca 2020 roku organizację wesel i zgro-

madzeń do 150 osób [28]. Niestety zasady te zostały zmodyfikowane 24 października 

2020 roku z chwilą wprowadzenia tzw. strefy czerwonej w całej Polsce, co oznaczało 
zakaz spotkań, imprez i zgromadzeń publicznych powyżej 5 osób, paraliżując ponownie 

funkcjonowanie branży ślubnej w Polsce. Kolejna modyfikacja przepisów, dzięki po-

prawiającej się sytuacji epidemicznej, miała miejsce 15 maja i 6 czerwca 2021 roku. 
Najpierw dopuszczono organizację imprez okolicznościowych na zewnątrz z limitem 

do 25 osób, a następnie w pomieszczeniach (w tym wesel) z limitem do 150 gości na 

przyjęciu. Warunki te obowiązywały do 1 grudnia 2021 roku, kiedy w związku z zagro-
żeniem nowym wariantem koronawirusa, zaostrzono zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej, a na ślubach obowiązywał limit 100 osób świętujących zawarcie związku 

małżeńskiego [29]. 

4. Demograficzne implikacje pandemii COVID-19 w zakresie liczby 

małżeństw nowo zawartych a działalność branży fotograficznej w Polsce 

Przy ocenie zmian zachodzących zdarzeń demograficznych, badacze odwołują się 

do wybranych zachowań demograficznych i zdarzeń losowych [30]. Zachowania demo-
graficzne odzwierciedlają reakcje człowieka spowodowane czynnikami (sytuacjami) 

zewnętrznymi lub wewnętrznymi w zakresie potrzeb, oczekiwań i aspiracji, dotyczących 

wyboru strategii miejsca zamieszkania, doboru partnera życiowego oraz realizowanej 

strategii reprodukcyjnej i zdrowotnej [31]. 
W trakcie pandemii COVID-19 szczególna uwaga opinii publicznej skupiona była 

na zgonach, stanowiących wyznacznik powagi sytuacji epidemicznej. Niemniej bardzo 

duże zmiany zaobserwowano także w statystyce nowo zawieranych małżeństw w Polsce. 
Najważniejszym czynnikiem zmian były obostrzenia, dotyczące COVID-19, w tym 

ścisłe limity osób uczestniczących w ceremonii zaślubin oraz zakaz organizacji dużych 

wesel [32]. 
W tym kontekście należy podkreślić, że funkcjonowanie branży fotografii ślubnej 

jest ściśle związane z liczbą zawieranych małżeństw. Analiza danych statystycznych 

(rys. 1) wskazuje, że od 1975 roku, w którym zawarto 330,9 tys. małżeństw, widoczny 

był systematyczny spadek liczby zawieranych związków małżeńskich w Polsce do 
poziomu 191,8 tys. w 2004 roku. Wchodzenie roczników wyżu demograficznego 

w okres związany z zakładaniem rodzin i zawieraniem małżeństw, przełożyło się na 

wzrost liczby ślubów w kolejnych latach z poziomu 206,9 tys. nowożeńców w 2005 roku 
do 257,8 tys. w 2008 roku. Z kolei od 2009 roku zauważyć można ponowny spadek 

liczby zawartych związków małżeńskich i ich stabilizację do średniego poziomu 189 tys. 

w latach 2014-2015. 
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Rysunek 1. Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1970-2015 [tys.].  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [33] 

Analiza struktury zawartych małżeństw w Polsce (tab. 1) w latach 2015-2021 wska-

zuje, że miesiącem najczęściej wybieranym na organizację zaślubin i wesela był 
sierpień (średnio 32,5 tys. związków w latach 2015-2019). Dużą popularnością wśród 

nowożeńców w tym okresie cieszył się ponadto czerwiec (28 tys.), lipiec (23,7 tys.), 

wrzesień (28,9 tys.) i październik (21,1 tys.). Tradycyjnie najbardziej preferowane przez 

narzeczonych są w tym względzie miesiące ciepłe i słoneczne, a najmniej – miesiące 
późnej jesieni (listopad – 5,5 tys.) i zimy (luty – 4,7 tys. i marzec – 4,6 tys.). 

Wprowadzenie przez rząd regulacji prawnych związanych z zapobieganiem roz-

przestrzenianiu się epidemii COVID-19 miało wyraźny wpływ na liczbę zawieranych 
związków małżeńskich w latach 2020-2021. Nałożenie obostrzeń, restrykcji i limitów 

w liczbie gości mogących uczestniczyć w ceremonii zaślubin oraz na przyjęciach 

weselnych, utrudniało lub w niektórych sytuacjach uniemożliwiało organizację zaplano-

wanych wcześniej uroczystości. Z tego powodu wiele par narzeczonych zdecydowało 
się przesunąć termin zawarcia małżeństwa i ślubu na kolejny, bardziej dogodny termin, 

w którym łagodniejsze obostrzenia prawne i zalecenia epidemiczne zachęcały do 

zwiększonej aktywności w tym zakresie. 
Znalazło to odzwierciedlenie w statystyce udzielonych ślubów. Począwszy od 

marca 2020 r. odnotowano mniejszą o 1,7 tys. liczbę zawieranych związków małżeń-

skich w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W kolejnych miesiącach 
2020 roku spadek ten wynosił odpowiednio: -5,4 tys. małżeństw w kwietniu; -11,5 tys. 

w maju; -11 tys. w czerwcu; -6,9 tys. w lipcu. Sytuacja znacznie poprawiła się i ustabi-

lizowała w okresie od sierpnia do października 2020 roku, w którym liczba zawieranych 

związków małżeńskich nie odbiegała od wyników w tych samych miesiącach 2019 roku. 
W 2021 roku sytuacja zaczęła powracać do normy, chociaż pomimo podwojenia liczby 

zawartych małżeństw w maju do poziomu 9,7 tys., był to wynik o 36% gorszy od 

średniej w latach 2015-2019. Z kolei od czerwca do września 2021 roku zaobserwować 
można zdecydowany wzrost wskaźnika udzielonych ślubów do standardowego po-

ziomu średniej z okresu poprzedzającego pandemię COVID-19. Niemniej średnia liczba 

zawartych związków małżeńskich w latach 2020-2021 wyniosła 156,7 tys. i była niższa 
o 17,7% od poziomu 190,1 tys. w latach 2015-2019. 
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Tabela 1. Miesięczna liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 2015-2021 [tys.] 

Mie-
siąc 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Średnia 
2015-

2019(A) 

Średnia 
2020-

2021(B) 

Stosu-
nek 

(B)/(A) 

I 4,8 5,7 6,1 6,3 5,2 4,9 4,3 5,6 4,6 82,1% 

II 5,5 4,5 4,9 4,3 4,3 5,4 4,2 4,7 4,8 102,1% 

III 4,0 4,9 4,2 4,4 5,5 3,8 4,8 4,6 4,3 93,5% 

IV 13,2 13,7 9,3 14,1 9,0 3,6 8,2 11,9 5,9 49,6% 

V 12,3 16,2 17,4 14,0 15,7 4,2 9,7 15,1 7,0 46,4% 

VI 29,1 27,9 28,7 27,6 26,5 15,5 27,2 28,0 21,4 76,4% 

VII 22,5 21,8 23,8 25,6 24,7 17,8 23,4 23,7 20,6 86,9% 

VIII 33,6 34,2 32,5 32,3 29,9 29,6 32,4 32,5 31,0 95,4% 

IX 29,7 29,2 29,4 27,6 28,8 28,7 26,2 28,9 27,5 95,2% 

X 20,1 21,2 22,6 22,1 19,5 18,7 15,1 21,1 16,9 80,1% 

XI 5,4 6,4 5,7 5,3 5,3 5,2 5,6 5,6 5,4 96,4% 

XII 8,6 7,7 8,0 8,7 9,1 7,5 7,2 8,4 7,4 88,1% 

∑ 188,8 193,4 192,6 192,3 183,5 144,9 168,3 190,1 156,7 82,3% 

Śred. 15,7 16,1 16,1 16,0 15,3 12,1 14,0 15,8 13,0 82,3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [34]. 

Analiza danych (tab. 2) w zakresie liczby i struktury zawieranych małżeństw 
w Polsce w latach 2016-2020 wskazuje, że najwięcej ślubów udzielono w województwie 
mazowieckim (średnio 14,2%, tj. 25,7 tys./rok). Na kolejnych miejscach znalazły się 
województwa: śląskie (11,6%, tj. 21,1 tys./rok), małopolskie (9,6%, tj. 17,4 tys./rok) 
i wielkopolskie (9,6%; 17,3 tys./rok) oraz dolnośląskie (7,3%; 13,3 tys./rok). Na końcu 
zestawienia, z najmniejszą liczbą urzędowo zarejestrowanych małżeństw, znalazły się 
natomiast województwa: podlaskie (3,1%, tj. 5,6 tys./rok), świętokrzyskie (3%;  
5,5 tys./rok), lubuskie (2,5%; 4,6 tys./rok) i opolskie (2,4%; 4,4 tys./rok). 

Tabela 2. Liczba i struktura zawartych małżeństw w województwach Polski w latach 2016-2020 

Lp. Województwo 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Średnia % 

1. Mazowieckie  26696 27142 27220 26270 21170 25701 14,2 

2. Śląskie 22970 22449 22242 21132 16520 21064 11,6 

3. Małopolskie 18001 18305 18450 17891 14454 17422 9,6 

4. Wielkopolskie 18529 18320 18168 17575 14008 17322 9,6 

5. Dolnośląskie 13872 13919 14140 13868 10807 13323 7,3 

6. Pomorskie 12401 12594 12473 11932 9421 11766 6,5 

7. Łódzkie 11712 11542 11555 11169 8746 10947 6,0 

8. Podkarpackie 11114 10988 10874 10123 7903 10202 5,6 

9. Lubelskie 10654 10568 10509 9840 7877 9891 5,5 

10. Kujawsko-pomorskie 10395 10193 10364 9616 7672 9650 5,3 

11. Zachodniopomorskie 8256 8231 8249 7866 6139 7750 4,3 

12. Warmińsko-
mazurskie 

6693 6834 6696 6357 4758 6269 3,5 

13. Podlaskie 6279 5912 5956 5560 4433 5630 3,1 

14. Świętokrzyskie 5995 5866 5902 5354 4174 5460 3,0 

15. Lubuskie 5060 4953 4935 4572 3502 4606 2,5 

16. Opolskie 4828 4760 4710 4246 3317 4374 2,4 

 razem 193455 192576 192443 183371 144901 181378 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [33]  
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Przedsiębiorcy zarejestrowani w bazie REGON, deklarujący prowadzenie działal-

ności gospodarczej w branży fotograficznej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 

należą do podklasy o numerze PKD 74.20.Z, która obejmuje: 

1) usługi fotograficzne w zakresie: 

• fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji oraz zdjęć z uro-

czystości ślubnych; 

• fotografii komercyjnej, w tym dla wydawców, kreatorów mody, agentów handlu 

nieruchomościami lub dla celów turystyki; 

• fotografii lotniczej; 

• fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń 

w postaci ślubów, spotkań, pokazów mody np. obróbkę materiałów fotograficznych, 

taką jak: 

➢ wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie 

z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta, 

➢ wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne, 

➢ wywoływanie zdjęć w czasie 1 godziny przez punkty zajmujące się ich 

ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt 

fotograficzny, 

➢ oprawianie slajdów, 

➢ kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii; 

3) działalność fotoreporterów, 

4) mikrofilmowanie dokumentów. 

Podklasa działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z) nie obejmuje jednocześnie: 

• obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizją (sklasy-

fikowanej w PKD 59.12.Z); 

• działalności kartograficznej (PKD 71.12.Z); 

• działalności samoobsługowych automatów fotograficznych (PKD 96.09.Z). 

Liczba podmiotów (tab. 3), prowadzących działalność w branży fotografii według 

danych zaczerpniętych z bazy REGON, systematycznie zwiększała się w badanym 

okresie z poziomu 11674 zarejestrowanych przedsiębiorców w III kwartale 2015 roku 

do poziomu 16049 firm w IV kwartale 2021 r. 

Wyraźna dynamika w zakładaniu przedsiębiorstw fotograficznych miała miejsce 

w latach 2017-2019, w których średnioroczny przyrost oscylował między 688 a 934 

nowo zarejestrowanych firm (105,8-107,6%). Największa była jednak w 2021 roku 

(112,2%), w którym powstało średnio 1719 podmiotów więcej w stosunku do 2020 

roku Wprowadzenie stanu pandemii w marcu 2020 r. spowodowało jednak, że w II 

kwartale liczba zarejestrowanych podmiotów spadła o 501 w porównaniu z 2019 r. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na przedsiębiorców, którzy zdecydowali 

się zawiesić prowadzenie działalności w najtrudniejszym okresie kryzysu COVID-19. 
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Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w bazie REGON, prowadzące działalność 

w branży fotografii (PKD 74.20.Z) w latach 2015-2021 

Kwartał 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

I b.d. 11076 11398 12369 13208 13331 14964 

II b.d. 11769 12472 13471 14313 13812 15945 

III 11674 11913 12738 13655 14540 14672 16388 

IV 11189 11594 12416 13263 14022 14655 16049 

Średnia 11432 11588 12256 13190 14021 14118 15837 

Dynamika* [%] 100,0 101,4 105,8 107,6 106,3 100,7 112,2 

*rok poprzedzający = 100%.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [35]. 

Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na 

koniec IV kwartału 2020 roku aż 4548 podmiotów nie było aktywnych. Do końca  
2021 roku liczba zawieszonych przedsiębiorstw wzrosła o 73 do poziomu 4621 firm.  

W 2020 roku największa dynamika ograniczania działalności przez wyrejestrowanie 

miała miejsce w I kwartale (1182 firmy) i IV kwartale (834 podmioty). Podobnie 
w 2021 roku w I kwartale wyrejestrowano 1058 firm a w IV aż 1139 przedsiębiorstw. 

Tabela 4. Liczba wyrejestrowanych podmiotów z branży fotograficznej w Polsce w latach 2020-2021 

Rok  I  II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2020 516 360 306 172 150 198 189 196 261 232 250 352 

2021 445 256 357 289 264 278 251 230 230 293 303 543 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [36]. 

Dokonując obliczenia ogólnej liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w branży 
fotografii i pomniejszając ją o podmioty zawieszone i wyrejestrowane, można stwier-

dzić, że działalność gospodarczą w tym zakresie rzeczywiście prowadziło 10107 firm 

w 2020 roku oraz 11428 podmiotów w 2021 roku. 
W tabeli 5 przedstawiono rozkład wszystkich przedsiębiorców prowadzących dzia-

łalność fotograficzną w poszczególnych województwach Polski. W latach 2015-2021 

najwięcej podmiotów (średnio 2610, tj. 19,6%) pochodziło z województwa mazo-
wieckiego. Na drugim miejscu z udziałem 11,5% znalazło się województwo śląskie, 

w którym aktywnych było średnio 1540 firm (o 1070 mniej niż w mazowieckim). 

Kolejne pozycje zajęły województwa: małopolskie (10%, tj. 1324 firmy), wielko-

polskie (9,2%; 1230 podmiotów) i dolnośląskie (7,6%; 1006 firm). Najmniej liczne grono 
fotografów w latach 2015-2021 reprezentowały natomiast województwa: warmińsko-

mazurskie (2,6%, w tym 346 firm), świętokrzyskie (2,5%; 334 podmioty), podlaskie 

(2,4%; 316 działalności), opolskie (2,3%; 303 firmy) i lubuskie (2%; 259 firm). 
Należy podkreślić, że liczba fotografów w województwach Polski koresponduje 

z liczbą zawieranych tam związków małżeńskich i potencjałem demograficznym danego 

regionu. W zestawieniu liczby ślubów przypadających na jednego fotografa w 2020 roku 
przodowało województwo podlaskie (13 małżeństw). Kolejne pozycje ze średnim 

wynikiem 12 ślubów/fotografa zajęły ex aequo: kujawsko-pomorskie, warmińsko- 

-mazurskie, lubuskie i podkarpackie. Jest to następstwem relatywnie małej liczby 

zakładów fotograficznych w tych regionach. 
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Tabela. 5. Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w branży fotografii w poszczególnych 
województwach Polski w latach 2015-2021 (stan na 31 XII) 

Lp. Województwo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Średnia 
2015-
2021 

% 

1. Mazowieckie  2270 2326 2444 2575 2723 2807 3131 2610 19,6 

2. Śląskie 1386 1400 1406 1492 1591 1666 1835 1540 11,5 

3. Małopolskie 1065 1125 1234 1328 1442 1458 1616 1324 10,0 

4. Wielkopolskie  994 1042 1132 1232 1317 1403 1497 1230 9,2 

5. Dolnośląskie 820 877 953 1034 1078 1087 1194 1006 7,6 

6. Łódzkie 732 754 818 823 875 934 1014 850 6,4 

7. Pomorskie  658 714 766 858 881 926 1003 830 6,2 

8. Lubelskie  547 522 590 635 651 719 756 632 4,7 

9. Podkarpackie  499 529 574 620 630 668 764 612 4,6 

10. Kujawsko-
pomorskie 

470 496 528 573 601 628 707 572 4,3 

11. Zachodnio-

pomorskie 

471 490 499 528 577 619 649 548 4,1 

12. Warmińsko-

mazurskie 

257 277 330 357 372 391 435 346 2,6 

13. Świętokrzyskie 268 287 334 346 340 368 394 334 2,5 

14. Podlaskie  269 258 276 315 349 354 390 316 2,4 

15. Opolskie  273 276 289 288 307 332 356 303 2,3 

16. Lubuskie  209 220 242 256 287 293 307 259 2,0 

 suma 11189 11594 12416 13263 14022 14655 16049 13312 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [35]. 

Z uwagi na większą konkurencję w branży usług fotograficznych w pozostałych 
województwach Polski, współczynnik ten był najniższy w mazowieckim (8 ślubów/foto-

grafa), a następnie w łódzkim (9) oraz nieco wyższy w małopolskim, śląskim, zachodnio- 

-pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim i pomorskim (po 10 związków 
małżeńskich/fotografa). 

 
Rysunek 2. Liczba małżeństw przypadająca na jednego fotografa w województwach Polski w 2020 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [33] i [35] 
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5. Funkcjonowanie branży fotografii ślubnej w okresie kryzysu COVID-19 

w opinii zawodowych fotografów z Wielkiej Brytanii i z Polski 

Pandemia COVID-19 doprowadziła do destabilizacji wielu branż gospodarki. Wśród 

przedstawicieli zawodów, którzy bardzo ucierpieli, znaleźli się np. fotografowie z uwagi 
na utratę bardzo dużej liczby zleceń. Kryzys dotknął fotografów ślubnych, twórców 

fotografii rodzinnej, portretowej, reklamowej oraz eventowej [37]. 

Wyniki badań ankietowych, opublikowane na anglojęzycznym portalu Memory 
Mates, przeprowadzone w 2021 roku w Wielkiej Brytanii wśród 25 profesjonalnych 

foto-grafów wskazują, że w maju 2020 roku, tj. po pierwszym wiosennym lockdownie, 

75% fotografów ślubnych i studyjnych było pozbawionych źródła dochodu, a 20% 
rozwa-żało zmianę zawodu [38]. 

Z kolei pomiędzy czerwcem a grudniem 2020 roku, kiedy wydawało się, że rynek 

fotografii stopniowo wraca do normy, 9 na 10 respondentów twierdziło, że z uwagi na 

kolejne fale epidemii i utrzymanie obostrzeń w branży ślubnej, ich dochody spadły 
średnio o 86% w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku.  

Jeden z ankietowanych fotografów zrealizował zaledwie 3 zlecenia ślubne w po-

równaniu do 35, które wykonywał w okresie przed pandemią. Przerwano mi pracę 
o wartości 10 tys. funtów – stwierdził inny [39]. 

Trudna sytuacja branży fotografów ślubnych i studyjnych była powszechnie znana, 

a wsparcie zaoferowane przez rząd okazało się niewystarczające. Respondenci czuli się 
rozczarowani działaniami państwa, oceniając wysiłki rządu średnio na 2,4 punktu 

w skali do 10. Wiele opinii sugerowało, że wesela i sesje zdjęciowe, uwzględniające 

dystans społeczny, powinny być dopuszczalne w trakcie lockdownu, ponieważ uczest-

nicy tych spotkań mogą być ściśle monitorowani. Dużym problemem okazał się brak 
konsekwencji w rządowych regulacjach prawnych i podejściu do fotografów o różnym 

statusie zatrudnienia. Z tego powodu wielu fotografów nie otrzymało żadnego wsparcia 

od państwa. 
Studia fotograficzne zostały zamknięte. Przemieszczanie stało się utrudnione, a orga-

nizacja ślubów była często niemożliwa. Niektórzy z fotografów niespodziewanie 

stawali przed następującym dylematem: Mogę być zmuszony do zamknięcia firmy, 

ponieważ nadal muszę płacić za dzierżawę nieruchomości, którą wynajmuję na studio 
fotograficzne zlokalizowane w ścisłym centrum miasta. 

Próby wygenerowania innych przychodów z fotografii, takich jak sprzedaż on-line, 

czy też wejście w segment fotografii produktowej, dla niektórych respondentów okazały 
się nie lada wyzwaniem z uwagi na praktyczne konsekwencje lockdownu. Jak pod-

kreślił jeden z nich: Trudno jest robić cokolwiek podczas zdalnej nauki w domu moich  

3- i 8-letnich dzieci. 
Nastroje branży w 2021 roku w opinii 55% fotografów były optymistyczne. Ta grupa 

ankietowanych była przeświadczona, że w kolejnych miesiącach wzrośnie popyt na 

sesje fotograficzne. Z kolei 20% respondentów nie wierzyło w szybką poprawę sytuacji 

branży fotograficznej, a 25% fotografów odczuwało niepewność o przyszłość. 
Sytuacja branży ślubnej, w tym fotograficznej, w Polsce w związku z rozwojem 

epidemii COVID-19, wprowadzaniem kolejnych obostrzeń i restrykcji, wydawała się 

dramatyczna. Wiele par narzeczonych, decydując się na przełożenie ślubu na kolejny 
rok, postanowiło zmienić warunki zawartych wcześniej umów, co przełożyło się na 

niestabilność całej branży, paraliżując jej funkcjonowanie. 
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Jeden z właścicieli firm oferujących organizację imprez okolicznościowych w aglo-

meracji warszawskiej stwierdził, że był to najgorszy czas na prowadzenie takiego 

biznesu. Z kolei przedstawicielka firmy cateringowej, powiedziała, że sektor, w którym 
funkcjonuje umarł w marcu 2020 r. i nie wiadomo, kiedy zostanie wskrzeszony. Starmy 

się jednak ratować nasz biznes, ponieważ działamy od 30 lat i nie wyobrażamy sobie, 

aby COVID pokonał naszą firmę rodzinną – dodała [40]. 

Ponad pół roku od ogłoszenia lockdownu w 2020 roku i zamrożenia gospodarki 
w Polsce, K. Basel przeprowadził wywiad z doświadczonymi twórcami z różnych 

obszarów branży fotograficznej [37]. Fotografów zapytano o wpływ pandemii na pro-

wadzoną działalność i osobiste doświadczenia. Oto odpowiedzi, których udzielili: 

• Fotograf 1 – specjalizujący się w fotografii ślubów, przyjęć i zdjęć plenerowych, 
a także fotografii portretowej dedykowanej dla agencji prasowych i reklamowych. 

Był jurorem w międzynarodowych konkursach i laureatem w kategorii najlepszych 

fotografów ślubnych np. według organizacji International Society of Professional 
Wedding Photographers i Wedding Photojournalist Association [41]: 

W początkowym okresie zauważyliśmy wzrost zainteresowania usługami 

filmowymi. W kwietniu mieliśmy ponad 25 dni zdjęciowych, z czego 20 to były 

zlecenia na kręcenie poradników on-line. Kwarantanna zastała nas w mo-
mencie, gdy postanowiliśmy otworzyć pracownię – małe studio portretowe, które 

marzyło się nam od dawna. W międzyczasie wielu naszych ślubnych klientów 

przełożyło imprezy na przyszły rok, co przyjęliśmy z pełnym zrozumieniem. 
Znakomita większość to pary międzynarodowe. Do dzisiaj swobodne podróżo-

wanie jest bardzo utrudnione a do niektórych miejsc wręcz niemożliwe. 

Fotografowie ślubni mogą niestety spisać sezon 2020 r. na straty. 

• Fotograf 2 – fotograf ślubny [42], który jest twórcą podcastu i strony w Internecie 
dedykowanej dla fotografów pt. „Niezłe aparaty” [43]: 

Pandemia oczywiście odbiła się na mojej sytuacji. Zresztą nie ma chyba 

branży, w której by to jakoś bez echa przeszło, ale tak się złożyło, że w tym 

roku postanowiłem zrobić przerwę w pracy jako fotograf. Skoncentrowałem się 
na tworzeniu kursów online dla fotografów, ale nie mogę powiedzieć, że 

obserwowałem kolejne ograniczenia ze spokojem. Wystudzenie gospodarki 

uderzające w fotografów ma też swoje przełożenie na kursy online. Owszem 
było sporo czasu, aby przestudiować wszelkie możliwe szkolenia, ale atmosfera 

niepewności związana z tym, czy będzie można realizować sesje lub śluby 

w 2020 r. sprzyjała raczej trzymaniu oszczędności na czarną godzinę. Jestem 

jednak dobrej myśli, bo każdy kryzys przynosi duże zmiany na rynkach. Jedni 
kończą przygodę z danym zawodem, a w ich miejsce wchodzi duża grupa 

nowych osób, potrzebujących wiedzy o tym, jak działać w branży fotograficznej. 

• Fotograf 3 – właściciel studia fotograficznego i mistrz portretów biznesowych, 

współpracujący z korporacjami, agencjami reklamowymi i markami z różnych 
sektorów działalności [44]: 

Gdy w marcu ogłoszono zamknięcie szkół, w ciągu kilku dni odwołały mi się 

właściwie wszystkie zlecenia zaplanowane na kolejne tygodnie, a nawet 
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miesiące. W kwietniu i maju miałem zaledwie po kilka sesji indywidualnych. 

Wcześniej zdarzało się mieć tyle w ciągu jednego dnia. Dzięki przestojowi 

miałem czas na nadrobienie zaległości w porządkowaniu dysków twardych, 
aktualizowanie bloga i ogarnięcie kilku innych tematów wiecznie odkładanych 

„na potem”. Po kilku miesiącach zaczęły spływać zapytania, ale nadal głównie 

na niewielkie sesje. Dopiero pod koniec wakacji ruszyłem z przygotowywaniem 

ofert na realizację poważniejszych projektów. Zacząłem planować sesje z udzia-

łem większej ilości osób. Poczułem, że firmy odblokowały budżety. 

• Fotograf 4 – ceniony fotograf mody i reklamy, absolwent International Center of 

Photography w Nowym Jorku oraz wykładowca Krakowskich Szkół Artystycz-

nych. Specjalizuje się w nietypowych portretach i sesjach koncepcyjnych [45]: 

Czas ograniczeń wynikających z lockdownu poranił sporą część branży krea-

tywnej. Jako fotograf komercyjny działający w systemie freelancerskim zostałem 

odcięty od zleceń już pierwszego dnia obostrzeń. Działania rządu były zdecy-
dowanie niewystarczające. W dużych miastach wszelkie wnioski ZUS były 

rozpatrywane dość długo. Co więcej, system PUE zdawał się momentami 

wcale nie działać. Jakieś wsparcie samozatrudnieni otrzymali, ale przy zamk-

nięciu kraju na trzy miesiące, nie mieliśmy możliwości zarobku. Większość 
z nas koszty utrzymania działalności ma znacznie wyższe, niż te drobne kwoty, 

które otrzymaliśmy z bardzo dużym opóźnieniem. Nasi klienci to zwykle większe 

agencje lub przedsiębiorstwa, które wstrzymały budżety. Rynek ruszył kilka 
tygodni temu, ale środki wydawane są bardzo ostrożnie. Wracam do pracy nad 

projektami, które jeszcze przed COVIDem były potwierdzone. Jest to swego 

rodzaju nadrabianie zaległości z ostatnich kilkunastu tygodni. 

• Fotograf 5 – fotoreporter wydarzeń sportowych, specjalizujący się w reportażu piłki 
nożnej (np. z rozgrywek Mistrzostw Europy i Świata, Ligi Mistrzów) oraz futbolu 

amerykańskiego. Współpracuje z tygodnikiem „Piłka Nożna” i agencją Cyfrasport 

[46]: 

Rozgrywki sportowe zostały na szczęście odmrożone, mogłem więc wrócić do 
w miarę normalnej pracy. Warunki są inne niż przed pandemią, ale dzięki 

regularnym testom oraz noszeniu masek możliwe jest fotografowanie z poziomu 

murawy. Jest to duże ułatwienie, gdyż na samym początku po odmrożeniu roz-
grywek mogliśmy fotografować tylko z wydzielonych miejsc na trybunie. 

Dodatkowo wprowadzone są obostrzenia w ilości fotoreporterów na meczu. 

Fotografowie pracujący dla mniejszych redakcji mogą mieć problemy z dosta-

niem się na mecze. Cała ta sytuacja odbiła się na mnie także w zamówieniach 
na sesje sportowe, które zostały anulowane poprzez ograniczenia wydatków na 

marketing do „lepszych czasów”. Ogólnie obecnie jest możliwość pracy  

i z tego trzeba się cieszyć. Pozostaje mieć nadzieję, że branża fotografii 

sportowej w przyszłym sezonie powróci do normy. 

• Fotograf 6 – jeden z najlepszych polskich fotografów dronowych, zajmujący się 

fotografią lotniczą. Autor wystaw i autorskich projektów, ukazujących np. rozwój 
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województwa śląskiego i Bałtyku. Przygotowuje materiały promocyjne dla dewelo-

perów, biur architektonicznych i koncernów motoryzacyjnych [47]: 

Pandemia zaskoczyła nas wszystkich, ale patrząc z perspektywy trzech ostat-
nich miesięcy w mojej branży, jest lepiej, niż było w zeszłym roku o tej samej 

porze. W dużej mierze to zasługa sezonowości mojej pracy. Wykonując zdjęcia 

z drona, jestem uzależniony od pogody i od aury jaka panuje na zewnątrz. 

Zazwyczaj pod koniec lutego kończę obsługę ośrodków narciarskich i do 
połowy maja trafiają się naprawdę pojedyncze zlecenia. Kiedy zaczyna się 

robić zielono, moja działalność wchodzi na najwyższe obroty. Każdy pogodny 

dzień spędzam w różnych miejscach Polski. Fakt, że pracuję w pojedynkę 
i zazwyczaj na zleceniu nie mam z nikim kontaktu, ułatwił działanie w najgorszym 

momencie pandemii. Ciekawą rzeczą, którą zaobserwowałem, jest również 

wzrost sprzedaży wydruków moich zdjęć. W pierwszych tygodniach lockdownu 

klienci chętniej zamawiali odbitki do swoich domów. 

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, zdecydowana większość fotografów 

miała duże trudności w prowadzeniu działalności głównie w początkowym okresie 

pandemii COVID-19 (tj. w II kwartale 2020 roku). Było to związane z przekładaniem 
ślubów i sesji studyjnych przez narzeczonych, zamrożeniem budżetów przez przedsię-

biorstwa i zamknięciem granic. Niemniej w przypadku niektórych fotografów zwiększył 

się wówczas popyt na tworzenie kursów on-line, usługi filmowe oraz zamówienia na 
wydruki (odbitki) zdjęć. Wraz ze złagodzeniem obostrzeń sanitarnych (w III i IV 

kwartale 2020 roku) zaczęła wzrastać liczba ofert na realizację projektów z większą 

liczbą osób, a firmy odblokowały środki finansowe na reklamę i promocję. W przy-

padku segmentu fotografii architektonicznej, sportowej i lotniczej, brak kontaktu 
z innymi ludźmi „w terenie”, stanowił sprzyjający czynnik bezpiecznej realizacji zleceń. 

6. Wyniki badań w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa z branży 

fotografii ślubnej na wybranym rynku – studium przypadku 

Przedmiotem badań była działalność rynkowa zakładu fotograficznego, specjalizu-

jącego się w fotografii ślubnej i dziedzinach pokrewnych. Firma została założona 

w 2001 roku w województwie lubelskim. Oferowane usługi obejmują np. wideofilmo-

wanie, fotografowanie w trakcie chrzcin, komunii i ślubów. 
Dogodna lokalizacja studia fotograficznego w ścisłym centrum miasta umożliwia 

klientom swobodny dostęp do zakładu i sprawną realizację zleceń. Fotograf posiada 

uprawnienia do fotografowania i nagrywania filmów z uroczystości religijnych 
w obrządku rzymskokatolickim, które nabył ukończywszy diecezjalny kurs liturgiczny. 

Oprócz tego świadczy usługi w zakresie reportażu na ślubach cywilnych i weselach. 

Fotograf dysponuje nowoczesnym sprzętem i stale podąża za nowinkami technolo-
gicznymi, które umożliwiają spełnianie oczekiwań klientów. Jego doświadczenie i kwali-

fikacje mistrza, pozwalają mu na szkolenie i przyjmowanie praktykantów. Przekłada 

się to na reputację firmy, zaufanie i lojalność klientów. Wiele par, które skorzystały 

wcześniej z jego usług, np. w dniu ślubu i wesela, często powracały później z prośbą 
o realizację fotograficznej sesji dziecięcej lub rodzinnej. 

Oferta w zakresie świadczonych usług dedykowana jest dla klasy średniej. W szcze-

gólności do głównych zleceniodawców firmy należą narzeczeni, nowożeńcy, młodzi 
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rodzice i całe rodziny. Studio fotograficzne wykorzystuje zróżnicowane kanały promocji, 

w tym: baner reklamowy nad zakładem, konkursy i promocje w social mediach, 

własną stronę w Internecie oraz konta na portalach Facebook i Instagram. 
Tabela 6. zawiera katalog usług oferowanych przez firmę. Wśród nich znajduje się 

fotoreportaż ślubny z możliwością wywołania od 500 do 1000 zdjęć z uroczystości 

w cenie 2500-2900 zł. Ponadto klienci mogą skorzystać z usług drugiego fotografa, 

zrealizować sesję plenerową oraz zlecić przygotowanie portretów i pocztówek dla 
gości weselnych. Fotograf oferuje ponadto wideofilmowanie uroczystości ślubnych 

(w cenie 3200-3700 zł), w tym 3-minutowy teledysk oraz zdjęcia z dronu wykonywane 

sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk najwyższej jakości. 

Tabela 6. Katalog usług świadczonych przez badane studio fotograficzne w 2021 roku 

Nazwa usługi Rodzaj usługi Cena usługi 

1. Fotoreportaż ślubny 

500 zdjęć + 50 odbitek 2500 zł 

700 zdjęć + 70 odbitek 2600 zł 

1000 zdjęć + sesja w plenerze 2900 zł 

Drugi fotograf 700 zł 

Sesja zdjęciowa w plenerze 900 zł 

Pocztówka dla gości weselnych 2 zł/szt. 

Portret z ramką dla gości weselnych 100 zł 

2. Film ślubny 

(w cenie: usługa 1 operatora +  

3-minutowy teledysk) 

1-godzinny 3200 zł 

2-godzinny 3400 zł 

3-godzinny 3700 zł 

Drugi kamerzysta 600 zł 

Ujęcia z dronu 500 zł 

3. Imprezy okolicznościowe 

Reportaż chrztu świętego 500 zł 

Sesja w studiu w dniu chrztu 50 zł/poz. 

Reportaż komunii świętej 500 zł 

Sesja w studiu w dniu komunii 50 zł/poz. 

Inny rodzaj sesji w studiu/plenerze do negocjacji 

4. Usługi dostępne w studiu 

Odbitki 9x13, 10x15, 13x18, 15x21 od 0,59 zł 

Xero A4, A3 b&w/kolor 0,40-2,50 zł 

Ramki  6-89 zł 

Albumy  10-99 zł 

Zdjęcia do dowodu – 4 szt. 40 zł 

Wywołanie filmu 4 zł 

Zdjęcie porcelanowe na pomnik 150-240 zł 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przedsiębiorca realizuje także zlecenia reportażu ze chrztu i komunii świętej (w cenie 
500 zł), przeprowadza studyjne sesje fotograficzne oraz świadczy usługi w zakresie 

wywoływania odbitek zdjęć (zwykłych, do dokumentów tożsamości i w porcelanie), 

wywoływania filmów, fotokopiowania i sprzedaży ramek lub albumów. 
W celu identyfikacji mocnych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa oraz szans 

i zagrożeń, jakie pojawiają się w jego otoczeniu, przeprowadzono analizę SWOT firmy 

[48]. Metoda ta nie należy do skomplikowanych, a do jej zalet należy: 

• uniwersalność i kompleksowość; 
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• koncentracja na kluczowych elementach strategii przedsiębiorstwa; 

• łatwość implementacji wyników analizy do sfery realnego planowania; 

• wyeksponowanie tych aspektów, na które przedsiębiorca może wpłynąć oraz ocena 
impulsów docierających do organizacji z zewnątrz, które mogą być zaakceptowane 

i uwzględnione w ramach strategii [49]. 

W konstrukcji tabeli 7 kierowano się zasadą, że im większe znaczenie badanego 
czynnika na prowadzenie działalności i zajmowaną pozycję konkurencyjną firmy na 

rynku, tym wyższa wartość wagi. Suma wag dla każdej z 4 pól macierzy analizy 

SWOT wynosi 1. 

Tabela 7. Analiza SWOT badanego studia fotograficznego 

Mocne strony (Strenghts) Waga Słabe strony (Weaknesses) Waga 

Wykwalifikowani pracownicy z pasją 

do fotografii 
0,2 

Podobna oferta usług nieodbiegająca 

od konkurentów funkcjonujących 

w branży fotografii ślubnej 

0,2 

Własny lokal, dobra lokalizacja 0,1 Niewielki udział % w rynku fotografii 0,2 

Sprzęt najwyższej jakości 0,1 
Nierozpoznawalność marki firmy na 

rynkach innych niż lokalny 
0,2 

Elastyczne podejście do klientów 0,1 Niskie nakłady na reklamę i promocję 0,1 

Mobilność na terenie całej Polski 0,1 Ograniczona zdolność produkcyjna  0,1 

Wieloletnie doświadczenie na rynku 

usług fotograficznych 
0,1 

Mała liczba pracowników do obsługi 

dużych zleceń i uroczystości 
0,1 

Lojalność klientów, zaufanie, 

reputacja 
0,1 

Zakres usług dedykowanych głównie 

dla klientów segmentu klasy średniej 
0,1 

Konkurencyjne ceny usług 0,1 - - 

Możliwość szkolenia praktykantów 0,1 - - 

suma 1,0 suma 1,0 

Szanse (Opportunities)  Zagrożenia (Threats)  

Zastosowanie content marketingu 

w mediach społecznościowych 
0,2 Sezonowość branży fotografii ślubnej 0,2 

Rozwinięcie oferty – wejście 

w segment fotografii użytkowej 

i reklamowej 

0,2 
Łatwość wejścia na rynek 

potencjalnych konkurentów 
0,2 

Organizacja szkoleń fotograficznych 

dla klientów indywidualnych 

i grupowych 

0,2 

Stosowanie coraz wyższej jakości 

smartfonów jako aparatów 

fotograficznych 

0,2 

Zwiększająca się liczba mieszkańców 
miasta 

0,1 
Usługi świadczone przez 

nieprofesjonalnych fotografów 
0,1 

Współpraca ze szkołami i uczelniami 0,1 Zwiększone obciążenia podatkowe 0,1 

Pozyskanie środków na rozwój 

działalności z programów UE 0,1 

Strategia naśladownictwa cen i jakości 

świadczonych usług przez 

konkurentów 

0,1 

Ekspansja usług na rynek 

ogólnopolski 
0,1 

Efektywna polityka w zakresie 

marketingu usług konkurentów 
0,1 

suma 1,0 suma 1,0 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Z analizy SWOT wynika, że najsilniejsze (mocne) strony zakładu fotograficznego 

obejmują: wykwalifikowanych pracowników, posiadanie własnego lokalu o dogodnej 

lokalizacji, dysponowanie odpowiednim wyposażeniem i sprzętem fotograficznym naj-
wyższej jakości, elastyczne podejście do potrzeb zgłaszanych przez klientów, wielo-

letnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług, znakomity wizerunek (reputację), 

lojalność klientów i możliwość szkolenia praktykantów. 

Z kolei do słabych stron badanej firmy należy jednorodna oferta usług, która nie 
odbiega od ofery konkurentów z branży fotografii ślubnej. Zakład posiada relatywnie 

niewielki udział procentowy w rynku fotografii, a jego logo (marka) nie jest rozpo-

znawalna w dalszym otoczeniu. Ponadto firma dysponuje ograniczonymi zasobami 
finansowymi, które mogłyby zostać przeznaczone na reklamę i promocję. Z uwagi na 

małą liczbę zatrudnionych i ograniczone „moce przerobowe”, pojawia się problem 

z obsługą dużych zleceń, np. podczas uroczystości ślubnych lub wesel. 
Potencjalne szanse, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój prowadzonej dzia-

łalności, to: wykorzystanie content marketingu3 w mediach społecznościowych, rozwi-

nięcie oferty poprzez wejście w segment fotografii produktowej i reklamowej, organi-

zowanie szkoleń dla klientów indywidualnych i grupowych, rozwój współpracy 
z placówkami naukowymi i oświatowymi, pozyskanie dodatkowych środków na rozwój 

prowadzonej działalności ze źródeł unijnych oraz ekspansja na nowe rynki. 

Do czynników stanowiących zagrożenia dla badanej firmy należą: sezonowość branży 
fotografii ślubnej, brak barier w dostępie do rynku dla potencjalnych konkurentów, 

powszechność coraz wyższej jakości smartfonów z funkcją aparatu fotograficznego, 

nierejestrowane usługi świadczone przez fotografów amatorów, rosnące obciążenia 

podatkowe, strategia naśladownictwa cen i jakości usług świadczonych przez konku-
rentów oraz ich bardziej efektywna polityka marketingowa. 

Lokalny rynek, na którym funkcjonuje badane przedsiębiorstwo, zamieszkuje 

blisko 30 tys. osób. Analiza danych zaczerpniętych z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej w zakresie aktywnych przedsiębiorstw zarejestrowanych 

w branży fotografii (o kodzie PKD 74.20.Z) wskazuje, że na badanym rynku w 2021 roku 

funkcjonowało 45 innych konkurencyjnych firm [51]. 
Przeważającą większość przedsiębiorstw fotograficznych wyróżnia to, że najczęściej 

stanowią jednoosobową działalność gospodarczą. Znaczenie mikro i małych przed-

siębiorstw dla rozwoju społeczno-gospodarczego w opinii wielu ekonomistów, wydaje 

się niepodważalne [52]. Duży problem w branży fotografii ślubnej stanowi zjawisko 
świadczenia usług przez osoby funkcjonujące w szarej strefie, tzn. fotografów ama-

torów i pasjonatów, którzy nie rejestrują oficjalnie prowadzonej działalności. Brak 

konieczności posiadania licencji zawodowej i uprawnień do pracy w zawodzie foto-
grafa, przekłada się na wzrastającą liczbę nowych podmiotów działających w tej branży. 

Firmy te stosują często strategię konkurencji cenowej, która jednak nie jest równo-

znaczna z gwarancją jakości świadczonych usług. Inną barierą funkcjonowania w branży 
fotografii są rosnące podatki, a także problemy natury administracyjnej i prawnej [53]. 

Przedsiębiorstwa działające na badanym rynku nie stosują kosztownych metod 

marketingu, w tym reklamy i promocji, ponieważ stanowi to dla nich zbyt duże obcią-

 
3 Pojęcie to oznacza strategię marketingową przedsiębiorstwa, która polega na regularnym tworzeniu i dystry-
bucji atrakcyjnych treści tak, aby skupić uwagę ściśle określonej grupy odbiorców do podjęcia działania (gł. 
zakupu produktów i usług) przynoszących firmie zysk [50]. 
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żenie finansowe. Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców z sektora mikro 

i małych firm w branży fotografii ślubnej, obejmują: 

• realizację pojedynczych akcji, a nie systematycznego procesu działań, który został 

wcześniej ustalony i będzie implementowany w postaci wizji i strategii organizacji; 

• działania rutynowe i zachowawcze, oparte na prostym schemacie zachowań, a nie 
na innowacyjnych rozwiązaniach, które wymagają zaangażowania i czasu; 

• nieplanowanie działań marketingowych oraz brak kontroli i oceny efektywności; 

• strategię naśladowania (imitowania) działań podejmowanych przez konkurentów; 

• brak elastyczności, niedocenianie lub ignorowanie opinii i ocen klientów. 

Pracownicy małych zakładów fotograficznych funkcjonujących w badanym mieście 

posiadają łatwość nawiązywania bezpośrednich i zażyłych relacji z klientami, co jest 

zjawiskiem rzadziej spotykanym w przypadku dużych przedsiębiorstw. Właściciele 
i pracownicy małych działalności gospodarczych mogą wysłuchiwać klientów i otrzy-

mują informację zwrotną (feedback) bezpośrednio. Z kolei duże firmy stosują w tym 

celu wiele kosztownych i czasochłonnych metod badawczych. Przyjazne stosunki 
z kontrahentami przekładają się z czasem na lojalność i przywiązanie klientów, co 

buduje wizerunek (image), wiarygodność i reputację przedsiębiorstwa. 

Korzystając z wyszukiwarki internetowej, porównano ceny realizacji fotoreportażu 
ślubnego, oferowanego przez innych (niż badana firma) przedsiębiorców, działających 

na lokalnym rynku (tab. 8). 

Tabela 8. Ceny fotoreportażu ślubnego oferowane na badanym rynku w 2021 roku [tys. zł] 

Zakład Firma A Firma B Firma C Firma D Firma E Firma F Firma G 

Cena 1,2-1,5 1,5-4,5 2,2-3,5 2,5-3,5 2,6-3,5 3,7-4,0 2,9-10,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [54]. 

Jak wynika z tabeli różnice w cenach oferowanych usług fotoreportażu ślubnego 

pomiędzy badanymi firmami są duże. Najtańsze usługi świadczy firma A (średnio 

w kwocie 1350 zł). Ceny ofert reprezentowanych przez firmy B, C, D i E oscylują 
średnio między 2200 zł a 3750 zł. Z kolei firma F proponuje swoje usługi w średniej 

cenie 3850 zł, a w przypadku firmy G rozpiętość stosowanych cen wynosi aż 7 tys. zł. 

Do najważniejszych czynników, które determinują taką sytuację w branży, należą: 

• liczba fotografów realizujących zlecenie w trakcie uroczystości ślubnych; 

• liczba godzin pracy, obejmująca np. fotoreportaż z przygotowań do zaślubin, 
przebieg uroczystości w kościele, zabawę weselną i poprawiny; 

• konieczność przemieszczania się przez fotografa, np. do domów nowożeńców, na 

miejsce zaślubin oraz do sali weselnej; 

• jakość wyposażenia i sprzętu, jakim dysponuje studio fotograficzne, np. aparaty, 

kamery, statywy, gimbale itp.; 

• stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, np. ujęcia z dronów; 

• usługi komplementarne, np. fotobudka; 

• liczba wykonywanych zdjęć i odbitek; 

• możliwość drukowania zdjęć w dniu ślubu; 

• realizacja sesji narzeczeńskiej i plenerowej w dniu ślubu lub w innym terminie; 

• przygotowanie fotoalbumów i nośników pamięci z pełną galerią zdjęć i filmów. 
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7. Wyniki badań ekonometrycznych 

Badania ekonometryczne oparto na danych pozyskanych z przedsiębiorstwa w zakre-

sie liczby umów reportażu ślubnego zawartych ze zleceniodawcami. Na tej podstawie 

skonstruowano model prognostyczny, umożliwiający przewidywanie rozwoju zdarzeń 
gospodarczych, co pozwala optymalizować i planować działalność firmy [55]. 

Analiza danych empirycznych, dotyczących zrealizowanych w przedsiębiorstwie 

usług w latach 2006-2020, wskazuje na występowanie dwóch tendencji. Począwszy od 

2006 roku, w którym zawarto 21 umów, liczba usług w kolejnych latach systematycznie 
zwiększała się do poziomu 45 reportaży ślubnych w 2012 roku (wzrost o 114%).  

Niestety od 2013 r. zauważyć można wyraźną tendencję malejącą, tzn. najpierw 

spadek liczby umów o 10 w latach 2012-2013, a następnie dalsze zmniejszenie liczby 
usług średnio o 5 umów/rok w okresie 2013-2016. Kolejne lata charakteryzowała konty-

nuacja trendu spadkowego z 18 usług w 2017 roku do zaledwie 14 usług w 2020 roku, 

który był pierwszym rokiem pandemii COVID-19. W ciągu 8 lat działalności, tj. 
w okresie 2012-2020, liczba zawartych umów zmniejszyła się zatem aż o 68,9%, co 

mogło budzić uzasadnione obawy właściciela o przyszłość przedsiębiorstwa. 

 
Rysunek 3. Liczba zrealizowanych usług reportażu ślubnego w badanej firmie w latach 2006-2020.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa 

Tendencja rozwojowa szeregu czasowego, obrazującego kształtowanie się badanego 

zjawiska (liczby zrealizowanych zleceń reportażu ślubnego) została wyodrębniona 

poprzez eliminację wahań losowych z wykorzystaniem metody mechanicznej opartej 
na średniej ruchomej [56].  

Tabela 9. Obliczanie średniej ruchomej trzy-, cztero- i pięcioletniej 

rok t 𝑦𝑡 k = 3 k = 4 k = 5 

2006 1 21 - - - 

2007 2 28 26,33 - - 

2008 3 30 30,00 30,13 30,2 

2009 4 32 34,00 32,63 31,8 

2010 5 40 33,67 34,63 35,2 

2011 6 29 38,00 36,88 36,2 

2012 7 45 36,33 36,00 35,8 

2013 8 35 36,67 34,25 32,8 

2014 9 30 30,00 30,63 31,0 
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2015 10 25 25,00 25,38 25,6 

2016 11 20 21,00 21,38 21,6 

2017 12 18 17,67 18,38 18,8 

2018 13 15 16,33 16,50 16,6 

2019 14 16 15,00 - - 

2020 15 14 - - - 

gdzie: t – czas wyrażony w latach,  
yt – wartość obserwacji empirycznej,  
k – stała wygładzania.  

Źródło: Opracowanie własne. 

W celu obliczenia prognozy na 2021 roku zastosowano metodę średniej ruchomej 

prostej: trzyokresowej (k = 3), czterookresowej (k = 4) i pięciookresowej (k = 5). 

Po obliczeniu średnich ruchomych skonstruowano tabelę 10, na podstawie której 
możliwe było oszacowanie wartości pośrednich niezbędnych do wzoru na obliczenie 

wartości pierwiastków kwadratowych błędów średniokwadratowych (S). 

Tabela 10. Obliczanie pierwiastków kwadratowych błędów średniokwadratowych dla stałej wygładzania  
k = 3, k = 4 i k = 5 

  k = 3 k = 4 k = 5 

t 𝑦𝑡 �̅�𝑡3 
𝑦𝑡- 

�̅�𝑡3 

(𝑦𝑡- 
�̅�𝑡3)2 �̅�𝑡4 

𝑦𝑡- 
�̅�𝑡4 

(𝑦𝑡- 
�̅�𝑡4)2 

�̅�𝑡5 
𝑦𝑡- 
�̅�𝑡5 

(𝑦𝑡- 
�̅�𝑡5)2 

1 21          

2 28 26,33 1,67 2,79       

3 30 30,00 0,00 0,00 30,13 -0,13 0,02 30,2 -0,2 0,04 

4 32 34,00 -2,00 4,00 32,63 -0,63 0,39 31,8 0,2 0,04 

5 40 33,67 6,33 40,07 34,63 5,38 28,89 35,2 4,8 23,04 

6 29 38,00 -9,00 81,00 36,88 -7,88 62,02 36,2 -7,2 51,84 

7 45 36,33 8,67 75,17 36,00 9,00 81,00 35,8 9,2 84,64 

8 35 36,67 -1,67 2,79 34,25 0,75 0,56 32,8 2,2 4,84 

9 30 30,00 0,00 0,00 30,63 -0,63 0,39 31,0 -1,0 1,00 

10 25 25,00 0,00 0,00 25,38 -0,38 0,14 25,6 -0,6 0,36 

11 20 21,00 -1,00 1,00 21,38 -1,38 1,89 21,6 -1,6 2,56 

12 18 17,67 0,33 0,11 18,38 -0,38 0,14 18,8 -0,8 0,64 

13 15 16,33 -1,33 1,77 16,50 -1,50 2,25 16,6 -1,6 2,56 

14 16 15,00 1,00 1,00       

15 14  ∑ = 209,69  ∑ = 177,69  ∑ = 171,56 

Źródło: Opracowanie własne. 

Obliczono pierwiastki kwadratowe błędów średniokwadratowych: 

dla k = 3 S = √
1

𝑛−2
∑ (𝑦𝑡 − �̅�

𝑡3
)𝑛−1

𝑡=2
2 = √

1

15−2
∗ 209,69 ≈ 16,13  (1) 

dla k = 4 S = √
1

𝑛−4
∑ (𝑦𝑡 − �̅�

𝑡4
)𝑛−2

𝑡=3
2 = √

1

15−4
∗ 177,69 ≈ 16,15  (2) 

dla k = 5 S = √
1

𝑛−4
∑ (𝑦𝑡 − �̅�

𝑡5
)𝑛−2

𝑡=3
2 = √

1

15−4
∗ 171,56 ≈ 15,60  (3) 
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gdzie: 
n – liczba obserwacji empirycznych szeregu czasowego,  
t – czas wyrażony w latach, 
yt – wartość obserwacji empirycznej,  
k – stała wygładzania, 

𝑦𝑡 – wartość średnia obserwacji empirycznych. 

Następnie dokonano wyboru najmniejszej wartości pierwiastka błędu średniokwa-

dratowego (S), który pozwala na najbardziej precyzyjny dobór stałej wygładzania. 
Najmniejsza wartość (S = 15,60) pierwiastka kwadratowego błędu została uzyskana 

przy stałej wygładzania k = 5. Z tego powodu prognozowanie liczby zleceń reportażu 

ślubnego w firmie na 2021 roku zostało obliczone przy użyciu tej stałej.  

W celu sformułowania modelu teoretycznego ŷt i prognozy 𝑦T
P niezbędne było obli-

czenie parametrów a i b. W związku z tym skonstruowano kolejną tabelę 11. 

Tabela 11. Obliczanie wartości pośrednich w celu oszacowania modelu teoretycznego i prognozy na 2021 rok 
przy stałej wygładzania k = 5 oraz t = 11 okresów wygładzania szeregu czasowego 

t 𝑦𝑡 t2 𝑦𝑡*t 

1 30,2 1 30,2 

2 31,8 4 63,6 

3 35,2 9 105,6 

4 36,2 16 144,8 

5 35,8 25 179,0 

6 32,8 36 196,8 

7 31,0 49 217,0 

8 25,6 64 204,8 

9 21,6 81 194,4 

10 18,8 100 188,0 

11 16,6 121 182,6 

∑ = 66 ∑ = 315,6 ∑ = 506 ∑ = 1706,8 

Źródło: Opracowanie własne. 

Przy użyciu metody najmniejszych kwadratów obliczono parametry a i b na pod-

stawie następującego układu równań: 

{
11𝑎 + 66𝑏 = 315,6

66𝑎 + 506𝑏 = 1706,8
       (4) 

{
𝑎 = 38,89
𝑏 = −1,70

        (5) 

gdzie: a i b – parametry strukturalne modelu teoretycznego (prognostycznego). 

Na tej podstawie powstał zatem wzór modelu: 

ŷt = 38,89 – 1,70*t,       (6) 

𝑦T
P = 38,89 − 1,70 ∗ 𝑇       (7) 

gdzie: ŷt – wartość teoretyczna zmiennej, 

𝑦T
P – wartość prognostyczna zmiennej, 

t – zmienna empiryczna szeregu czasowego, 
T – zmienna prognostyczna szeregu czasowego. 
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Prognozowana liczba zleceń usług reportażu ślubnego w badanym przedsię-

biorstwie w 2021 roku, tj. dla okresu T = 16 wyniosła: 

𝑦T
P = 38,89 − 1,70 ∗ 16 = 11,69 ≈ 12     (8) 

Paremetry trendu dla funkcji liniowej obliczono w arkuszu kalkulacyjnym Excel, 
wykorzystując funkcję reglin p. Funkcja trendu przyjęła postać: 

f(t) = −1,1964*t + 36,105     (9) 

Na rysunku 4. zaprezentowano przebieg danych empirycznych, średnich rucho-
mych oraz funkcji trendu w latach 2006-2020. 

 
Rysunek 4. Wykres danych empirycznych, średnich ruchomych i funkcji trendu.  

Źródło: Opracowanie własne 

Przeprowadzone obliczenia, uwzględniające wygładzanie szeregu czasowego metodą 

średnich ruchomych prostych przy stałej wygładzania k = 5, dowiodły, że tendencja 

rozwojowa była spadkowa. Wyniki badań pokazały, że przedsiębiorstwo w 2021 roku 
mogło zrealizować zaledwie 12 zleceń reportażu ślubnego, co świadczyło o niepoko-

jącej perspektywie na przyszłość. 

8. Podsumowanie 

Pandemia COVID-19 doprowadziła do destabilizacji wielu branż gospodarki, 
w tym organizacji ślubów i wesel. Wśród przedstawicieli zawodów, którzy ucierpieli, 

znaleźli się fotografowie z uwagi na utratę dużej liczby zleceń. Kryzys dotknął foto-

grafów ślubnych, twórców fotografii rodzinnej, portretowej, reklamowej oraz eventowej. 

Wprowadzenie przez rząd regulacji prawnych związanych z zapobieganiem epidemii 
COVID-19 miało wyraźny wpływ na liczbę zawieranych związków małżeńskich 

w Polsce w latach 2020-2021. Nałożenie obostrzeń, restrykcji i limitów w liczbie gości 

mogących uczestniczyć w ceremonii zaślubin i na przyjęciach weselnych, utrudniało 
lub uniemożliwiało organizację zaplanowanych wcześniej uroczystości. Znalazło to 

wyraz w liczbie udzielanych ślubów, która w 2020 roku była mniejsza aż o 45,2 tys. 

w stosunku do średniej z lat 2015-2019. Sytuacja zaczęła stopniowo powracać do normy 

w 2021 roku, zwłaszcza od czerwca do września, kiedy odnotowano zdecydowany 
wzrost wskaźnika udzielonych ślubów do standardowego poziomu z okresu poprze-

dzającego pandemię COVID-19. 

Analiza danych w zakresie liczby i struktury zawieranych małżeństw w Polsce 
wskazuje, że w badanych latach najwięcej ślubów udzielono w województwie mazo-
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wieckim, a następnie: śląskim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Na końcu 

zestawienia, z najmniejszą liczbą urzędowo zarejestrowanych małżeństw, znalazły się 

z kolei województwa: podlaskie, świętokrzyskie, lubuskie i opolskie. 
Liczba firm w branży fotografii w Polsce systematycznie zwiększała się z poziomu 

11,7 tys. w III kwartale 2015 roku do poziomu 16 tys. firm w IV kwartale 2021 roku 

Uwzględniając podmioty zawieszone i wyrejestrowane, usługi w branży fotografii rze-

czywiście świadczyło 10,1 tys. firm w 2020 roku oraz 11,4 tys. podmiotów w 2021 roku 
Liczba fotografów w województwach Polski koresponduje z liczbą zawieranych tam 

związków małżeńskich i potencjałem demograficznym danego regionu. W latach 

2015-2021 najwięcej podmiotów (20%) pochodziło z województwa mazowieckiego. 
Kolejne pozycje zajęły województwa: śląskie (12%), małopolskie (10%), wielkopolskie 

(9%) i dolnośląskie (8%). 

Zdecydowana większość fotografów miała duże trudności w prowadzeniu działalności 
głównie w początkowym okresie pandemii COVID-19. Było to związane z przekłada-

niem ślubów i sesji studyjnych przez narzeczonych, zamrożeniem budżetów przez przed-

siębiorstwa i zamknięciem granic. Jednak w przypadku niektórych fotografów zwiększył 

się wówczas popyt na tworzenie kursów on-line, usługi filmowe i zamówienia na wy-
druki zdjęć. Wraz ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych zaczęła wzrastać liczba 

ofert na realizację projektów z większą liczbą osób, a firmy odblokowały środki finan-

sowe na reklamę i promocję. W przypadku segmentu fotografii architektonicznej, spor-
towej i lotniczej, brak kontaktu z innymi ludźmi „w terenie”, stanowił dla fotografów 

czynnik umożliwiający realizację zleceń. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT badanego studia fotograficznego, 

można sformułować następujące wnioski i rekomendacje: 
1) Do głównych atutów przedsiębiorstwa, obejmujących jego silne strony, należą: 

doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy, dogodna lokalizacja firmy, wysokiej 

jakości sprzęt fotograficzny i wyposażenie zakładu, elastyczne podejście do klientów, 
które przekłada się na ich zaufanie oraz wiarygodność i reputację firmy. 

2) Do słabych stron przedsiębiorstwa należy zaliczyć: jednorodną ofertę usług, nieod-

biegającą od propozycji konkurentów, niewielki udział w rynku, rozpoznawalność 
marki tylko w otoczeniu bliższym, ograniczone środki finansowe na reklamę 

i promocję, problem z obsługą dużych zleceń (niedobór personelu). 

3) Firma powinna poszerzyć ofertę o usługi z segmentu fotografii produktowej i rekla-

mowej, zastosować strategię content marketingu w mediach społecznościowych, 
rozwinąć współpracę z podmiotami sfery publicznej i ubiegać się o dodatkowe 

środki finansowe na rozwój działalności ze źródeł unijnych. 

4) Dużym zagrożeniem dla legalnie działających fotografów są usługi świadczone przez 
niezarejestrowane podmioty działające w szarej strefie, oferujące niższe (dumpin-

gowe) ceny reportażu ślubnego. Do innych barier, utrudniających funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, które wpływają na spadek przychodów w branży fotografii ślubnej, 
należą: sezonowość, brak konieczności posiadania licencji na wykonywanie zawodu, 

problemy natury prawnej, administracyjnej i podatkowej oraz duża liczba innych 

firm działających na rynku, posiadających przewagę konkurencyjną w zakresie 

stosowanych strategii i polityki marketingu-mix, dotyczącej świadczonych usług, 
ich cen, jakości, dystrybucji i promocji. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży 

fotografii ślubnej w Polsce w latach 2020-2021 – studium przypadku 

Streszczenie 

Celem badań była ocena wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w branży fotografii 
ślubnej w Polsce w latach 2020-2021. Dokonano ogólnej charakterystyki segmentów branży ślubnej. Opisano 
historię fotografii tradycyjnej oraz ewolucję rynku fotografii ślubnej. Przedstawiono style i rodzaje foto-
grafii ślubnej oraz informacje o zawodzie fotografa. Omówiono najważniejsze implikacje wpływu pandemii 
COVID-19 na liczbę zawieranych małżeństw w Polsce z uwzględnieniem struktury udzielanych ślubów 
w poszczególnych miesiącach i województwach kraju. Informacje te powiązano z danymi statystycznymi 
w zakresie aktywnych i zawieszonych podmiotów zarejestrowanych w branży fotografii w Polsce. Następnie 
zaprezentowano funkcjonowanie branży ślubnej w okresie kryzysu COVID-19 w opinii zawodowych foto-

grafów. Ostatnią część badań stanowiła analiza lokalnego rynku fotografii ślubnej wraz z charakterystyką 
wybranego przedsiębiorstwa i wynikami badań ekonometrycznych zrealizowanych usług fotografii ślubnej 
w latach 2006-2021. Zastosowano metody: krytycznej analizy literatury przedmiotu, dedukcji, statystyki 
opisowej oraz wywiadu indywidualnego. Posłużono się także analizą SWOT i modelem ekonometrycznym. 
Dane empiryczne zaczerpnięto z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
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krajowego rejestru REGON, roczników i sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego oraz dokumentów 
wewnętrznych z badanego przedsiębiorstwa. Weryfikowaną hipotezą jest twierdzenie, że na spadek przy-
chodów w branży fotografii ślubnej w Polsce w latach 2020-2021 miała wpływ coraz większa liczba przed-
siębiorstw funkcjonujących na tym rynku oraz wprowadzenie ograniczeń związanych z pandemią COVID-
19, które przełożyły się na mniejszą liczbę zawieranych małżeństw i spadek popytu na usługi świadczone 
przez fotografów. Wnioski: W latach 2020-2021 szczególny wpływ na przebieg globalnych zjawisk i pro-
cesów gospodarczych miała pandemia COVID-19 spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2. Pandemia 
doprowadziła do destabilizacji wielu branż gospodarki, w tym organizacji ślubów i wesel. Kryzys dotknął 

fotografów ślubnych, twórców fotografii rodzinnej, portretowej, reklamowej oraz eventowej. Wprowa-
dzenie przez rząd regulacji prawnych związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19 miało wyraźny 
wpływ na liczbę zawieranych związków małżeńskich w Polsce w latach 2020-2021. Nałożenie obostrzeń, 
restrykcji i limitów w liczbie gości mogących uczestniczyć w ceremonii zaślubin i na przyjęciach weselnych, 
utrudniało lub uniemożliwiało organizację zaplanowanych wcześniej uroczystości. Znalazło to wyraz 
w liczbie udzielanych ślubów, która w 2020 roku była mniejsza aż o 45,2 tys. w stosunku do średniej z lat 
2015-2019. Sytuacja zaczęła stopniowo powracać do normy w 2021 roku, zwłaszcza od czerwca do września, 
kiedy odnotowano zdecydowany wzrost wskaźnika udzielonych ślubów do standardowego poziomu z okresu 

poprzedzającego pandemię COVID-19. Liczba fotografów w województwach Polski koresponduje z liczbą 
zawieranych tam związków małżeńskich i potencjałem demograficznym danego regionu. W latach 2015-
2021 najwięcej podmiotów (20%) pochodziło z województwa mazowieckiego. Kolejne pozycje zajęły 
województwa: śląskie (12%), małopolskie (10%), wielkopolskie (9%) i dolnośląskie (8%). Zdecydowana 
większość fotografów miała duże trudności w prowadzeniu działalności głównie w początkowym okresie 
pandemii COVID-19. Było to związane z przekładaniem ślubów i sesji studyjnych przez narzeczonych, 
zamrożeniem budżetów przez przedsiębiorstwa i zamknięciem granic. Jednak w przypadku niektórych 
fotografów zwiększył się wówczas popyt na tworzenie kursów on-line, usługi filmowe i zamówienia na 

wydruki zdjęć. Wraz ze złagodzeniem obostrzeń epidemicznych zaczęła wzrastać liczba ofert na realizację 
projektów z większą liczbą osób, a firmy odblokowały środki finansowe na reklamę i promocję. W przy-
padku segmentu fotografii architektonicznej, sportowej i lotniczej, brak kontaktu z innymi ludźmi „w terenie”, 
stanowił dla fotografów czynnik umożliwiający realizację zleceń. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
SWOT badanego studia fotograficznego, można sformułować następujące wnioski: 1. Do głównych atutów 
(silnych stron) przedsiębiorstwa należą: doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy, dogodna lokalizacja 
firmy, wysokiej jakości sprzęt fotograficzny i wyposażenie zakładu, elastyczne podejście do klientów, 
wpływające na ich zaufanie, wiarygodność i reputację firmy. 2. Do słabych stron przedsiębiorstwa zali-

czono: jednorodną ofertę usług, nieodbiegającą od propozycji konkurentów, niewielki udział w rynku, 
rozpoznawalność marki tylko w otoczeniu bliższym, ograniczone środki finansowe na reklamę i promocję, 
problem z obsługą dużych zleceń (niedobór personelu). 3. Firma powinna poszerzyć ofertę o usługi z seg-
mentu fotografii produktowej i reklamowej, zastosować strategię content marketingu w mediach społeczno-
ściowych, rozwinąć współpracę z podmiotami sfery publicznej i ubiegać się o dodatkowe środki finansowe 
na rozwój działalności ze źródeł unijnych. 4. Dużym zagrożeniem dla legalnie działających fotografów są 
usługi świadczone przez niezarejestrowane podmioty działające w szarej strefie, oferujące niższe (dumpin-
gowe) ceny reportażu ślubnego. Do innych barier, utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw, które 
wpływają na spadek przychodów w branży fotografii ślubnej, należą: sezonowość, brak konieczności posia-

dania licencji na wykonywanie zawodu, problemy natury prawnej, administracyjnej i podatkowej oraz duża 
liczba innych firm działających na rynku, posiadających przewagę konkurencyjną w zakresie stosowanych 
strategii i polityki marketingu-mix, dotyczącej świadczonych usług, ich cen, jakości, dystrybucji i promocji. 
Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, branża fotografii ślubnej, małżeństwa w Polsce 

The impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of companies in the 

wedding photography industry in Poland in the years 2020-2021 – a case study 

Abstract  
The aim of the research was to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the functioning of 
companies in the wedding photography industry in Poland in the years 2020-2021. General characteristics 
of the wedding industry segments were made. The author described the history of traditional photography 
and the evolution of the wedding photography market. The styles and types of wedding photography as 

well as information about the profession of the photographer were presented. The most important 
implications of the impact of the COVID-19 pandemic on the number of marriages in Poland were 
discussed, taking into account the structure of weddings in several months and provinces of the country. 
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This information was combined with the statistical data on active and suspended entities registered in the 
photography industry in Poland. Then, the functioning of the wedding industry during the COVID-19 crisis 
was presented in the opinion of professional photographers. The last part of the research was the analysis of 
the local wedding photography market, along with the characteristics of the selected enterprise and the 
results of econometric studies of the wedding photography services provided in the years 2006-2021. The 
following methods were used: critical analysis of the literature on the subject, deduction, descriptive 
statistics and individual interview. A SWOT analysis and an econometric model were also used. Empirical 
data was taken from the database of the Central Register and Information on Economic Activity, the 

national REGON register, annual reports and reports of the Central Statistical Office as well as internal 
documents from the surveyed enterprise. The verified hypothesis was the statement that the decline in 
revenues in the wedding photography industry in Poland in 2020-2021 was influenced by the increasing 
number of companies operating on this market and the implementation of restrictions related to the 
COVID-19 pandemic, which translated into a lower number of marriages and a decrease in the demand for 
the services provided by photographers. Conclusions: In the years 2020-2021, the COVID-19 pandemic 
caused by the SARS-CoV-2 coronavirus had a particular impact on the course of global economic pheno-
mena and processes. The pandemic has destabilized many sectors of the economy, including weddings 

industry. The crisis has hit wedding photographers, as well as creators of family, portrait, advertising and 
event photography. The implementation by the government of legal regulations related to the prevention of 
the COVID-19 epidemic had a clear impact on the number of marriages in Poland in the years 2020-2021. 
The imposition of restrictions and limits on the number of guests who could participate in the wedding 
ceremony and wedding receptions made it difficult or impossible to organize the previously planned 
celebrations. This was reflected in the number of weddings, which in 2020 was lower by as much as 45.2 
thousand in comparison to the 2015-2019 average. The situation started to gradually return to normal in 
2021, especially from June to September, when the marriage rate significantly increased to the standard 

level in the period preceding the COVID-19 pandemic. The number of photographers in Polish provinces 
corresponds to the number of marriages concluded there and the demographic potential of a given region. 
In the years 2015-2021, the largest number of entities (20%) came from the Mazowieckie voivodship. The 
following voivodeships were: Śląskie (12%), Małopolskie (10%), Wielkopolskie (9%) and Dolnośląskie 
(8%). The vast majority of photographers had great difficulties in doing business, mainly in the initial 
period of the COVID-19 pandemic. This was related to the postponement of weddings and studio sessions 
by brides and grooms-to-be, freezing budgets by companies and closing borders. However, for some 
photographers, there was an increased demand for online course development, film services, and photo 

printing orders. Along with the easing of epidemic restrictions, the number of offers for projects with more 
people began to increase, and companies unlocked funds for advertising and promotion. In the case of the 
segment of architectural, sports and aerial photography, the lack of contact with other people "in the field" 
was a propitious factor for photographers to complete their orders. On the basis of the SWOT analysis of 
the examined photo studio, the following conclusions can be drawn: 1. The main advantages (strong sides) 
of the company include: experienced and qualified employees, convenient location of the company, high-
quality photographic equipment and plant equipment, flexible approach to customers, influencing their 
trust, credibility and company reputation. 2. The weaknesses of the company include: a homogeneous offer 
of services, not different from other competitors, a small market share, a brand recognition only in the 

closer environment, limited financial resources for advertising and promotion, the problem with handling 
large orders (shortage of personnel). 3. The company should expand its offer with services in the segment 
of product and advertising photography, apply a strategy of content marketing in social media, develop 
cooperation with entities in the public sphere and apply for additional funds for the company development 
derived from the EU programs. 4. A major threat to legally operating photographers are the services 
provided by unregistered entities operating in the shadow economy, offering lower (dumping) prices for 
wedding reportage. Other barriers hindering the functioning of enterprises that affect the decline in 
revenues in the wedding photography industry include: seasonality, no need to have a license to practice 

a profession, legal, administrative and tax problems, and a large number of other companies operating on 
the market with a competitive advantage in the scope of applied strategies and marketing-mix policy 
regarding the services provided, their prices, quality, distribution and promotion. 
Keywords: COVID-19 pandemic, the wedding photography industry, marriages in Poland 
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