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Pandemia Covid-19

Sytuacja w wybranych krajach europejskich  

1. Wstęp

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 po raz pierw-
szy zdiagnozowany został w grudniu 2019 roku w chińskim mieście 
Wuhan. Łatwość przemieszczania się oraz sposób rozprzestrzeniania 
sią wirusa spowodowały, iż w krótkim czasie pandemia objęła swoim 
zasięgiem cały świat, a jej epicentrum stała się Europa.

Według danych1 amerykańskiego Instytutu Johna Hopkinsa, na 
świecie zanotowano 4 281 838 przypadków zakażenia koronawirusem. 
Zmarło łącznie 292 376 osób. Epidemia występuje obecnie w 203 pań-
stwach. W Europie, od początku pojawienia się pandemii do 13 maja 2020 r.  
zachorowało 1 755 790 osób, a 157 880 zmarło. Kraje z największą liczbą 
przypadków SARS-CoV-2 to: USA – 1 370 016 (zmarło 82 389), Hiszpania 
– 228 030 (26 920), Włochy – 221 216 (30 911), Wielka Brytania – 227 741 
(32 769), Francja – 178 349 (26 994) oraz Niemcy – 173 289 (7 756). 

Walka ze skutkami pandemii stanowi olbrzymie wyzwanie dla 
służb medycznych. Izolacja i zachowanie dystansu społecznego, nie-
zbędne dla powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, wymagają 
zastosowania szeregu środków nadzwyczajnych ograniczających wol-
ności obywatelskie, a ich skutkiem jest wyhamowanie gospodarek kra-
jów dotkniętych pandemią. Epidemia COVID-19 stanowi więc nie tylko 
poważne zagrożenie zdrowia publicznego, ale również wstrząs dla go-
spodarki światowej, a jej rozprzestrzenienie wywołało globalny kryzys 
ekonomiczny.

 1  Dane na 13.05.2020 r., https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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2. Praca parlamentów

W  okresie pandemii Covid-19 szczególnie istotne jest zapewnienie 
sprawnego działania organów państwa w zakresie ochrony zdrowia 
i życia obywateli, poprzez tworzenie oraz czuwanie nad wdrażaniem 
regulacji mających na celu zwalczanie pandemii, ale również łagodzenie 
jej skutków społecznych i gospodarczych. Parlamenty narodowe pełnią 
w tym procesie kluczową rolę, poprzez stanowienie prawa oraz sprawo-
wanie kontroli nad instytucjami państwa zaangażowanymi w proces 
walki z koronawirusem. Ich aktywność wymaga jednak dostosowania 
procedur i metod pracy do zasad zachowania bezpieczeństwa. Parla-
menty kontynuują swoją pracę, chroniąc jednocześnie swoich człon-
ków i pracowników. W tym celu ograniczają swoją aktywność do spraw 
związanych z pandemią. 

2.1. Posiedzenia plenarne

Jak wspomniano powyżej większość parlamentów ogranicza swoją pracę 
do niezbędnych zagadnień związanych z pandemią Covid-19. Jedynie 
w Gruzji, Turcji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech pracują one w nie-
zmienionym zakresie. Z drugiej strony, niektóre izby zawiesiły czaso-
wo swoje obrady. Należą do nich np. Senat Belgii, Senat Hiszpanii czy 
Parlament Litwy. Holenderska Izba Reprezentantów2 planuje zwiększyć 
liczbę debat z osobistym udziałem posłów w nadchodzących tygodniach. 
Dotyczyć one będą spraw związanych z pandemią. 

Większość parlamentów organizuje swoją pracę w sposób, który po-
zwala zminimalizować ryzyko zakażenia, zgodnie z zasadą zachowania 
dystansu społecznego. W państwach, których przepisy konstytucji lub 
regulaminy izb wymagają osobistej obecności posłów podczas sesji ple-
narnych (m.in. Austria, Niemcy, Izrael czy Słowacja) obrady prowadzone 
są w kilku pomieszczeniach lub stosuje się zasadę przedstawicielstwa. 
W izraelskim Knesecie, gdzie członkowie izby mają obowiązek osobiste-
go udziału w obradach, posiedzenie odbywa się w kilku salach, tak aby 
w żadnej z nich nie przebywało więcej niż dziesięciu parlamentarzystów.

W następujących krajach obrady i głosowanie odbywają się przez 
przedstawicieli:

•	 Austria	–	grupy	polityczne	zgodziły	się	proporcjonalnie	ogra-
niczyć obecność: na posiedzeniach jest obecna połowa liczby 
posłów;

 2 https://www.houseofrepresentatives.nl/news, 24.04.2020 r. 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news
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•	 Francja	(Senat)	–	na	sesji	plenarnej	jeden	senator	może	oddać	
głosy za wszystkich członków swojej grupy politycznej. Na po-
siedzeniu komisji każdy senator może otrzymać upoważnienie 
od jednego senatora i oddać 2 głosy;

•	 Francja	(Zgromadzenie	Narodowe)	–	obecność	na	posiedzeniach	
ograniczona jest do trzech osób z każdej grupy politycznej (prze-
wodniczący grupy plus dwóch posłów), głosowanie odbywa się 
poprzez przekazanie głosów jednemu członkowi grupy;

•	 Hiszpania	(Kongres	Deputowanych)	–	sesje	plenarne	odbywają	
się przy obecności parlamentarzystów wyznaczonych przez gru-
py polityczne;

•	 Holandia	–	maksymalnie	dwóch	posłów	na	grupę	polityczną;
•	 Irlandia	–	1/3	posłów	obecnych	na	sali	podczas	posiedzenia;
•	 Kanada	(Izba	Gmin)	–	ograniczenie	liczby	posłów	podczas	posie-

dzenia: 32 spośród 338 posłów;
•	 Kanada	 (Senat)	–	w posiedzeniu	bierze	udział	25	 senatorów	 

(ze 105);
•	 Niemcy	(Bundestag)	–	Regulamin	Izby	został	tymczasowo	zmie-

niony do 30 września 2020 r. kworum zostało obniżone do 25% 
członków. Rozszerzono możliwości stosowania procedur pisem-
nych podczas głosowania w komisjach;

•	 Niemcy	(Bundesrat)	–	posiedzenia	plenarne	odbywają	się	tylko	
z 16 członkami (po jednym z każdego kraju związkowego);

•	 Norwegia	–	ograniczona	liczba	deputowanych	podczas	posie- 
dzeń;

•	 Portugalia	–	kworum	wynosi	1/5	członków	(proporcjonalnie	do	
wielkości grup politycznych);

•	 Szwecja	–	55	(zamiast	349)	deputowanych	bierze	udział	w obra-
dach i głosowaniach.

W Finlandii parlamentarzyści mogą co prawda uczestniczyć w pra-
cach parlamentarnych i przedstawiać wnioski za pomocą elektronicz-
nych środków komunikacji, jednak głosowanie zdalne nie jest możliwe. 
W głosowaniu bierze udział 52 (z 200) deputowanych. Liczba ta stano-
wi proporcjonalną reprezentację parlamentarzystów z poszczególnych 
grup politycznych.

W Wielkiej Brytanii (Izba Gmin) planuje się wprowadzenie zasady 
zastępstwa zgodnie z przygotowaną wcześniej listą zastępców, co po-
zwoli zmniejszyć o połowę liczbę członków obecnych podczas obrad.

Parlament Europejski prowadzi swoje prace w sposób zdalny, 
zarówno podczas sesji plenarnych, jak i w komisjach. Głosowania 
również prowadzone są na odległość. Polegają one na zeskanowaniu 
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lub sfotografowaniu kart do głosowania i przesłaniu ich pocztą elek-
troniczną. Jest to możliwe dzięki zmianie przepisów regulujących te 
procedury. 

Niektóre narodowe parlamenty także dostosowały swoje procedu-
ry i możliwości techniczne w celu prowadzenia pracy w sposób zdalny. 
Należą do nich: Belgia, Grecja, Polska i Rumunia. 

W polskim Senacie posiedzenia oraz głosowania odbywają się w sys-
temie mieszanym. Część senatorów obecna jest na sali plenarnej, część 
zasiada w dwóch innych salach w budynku Senatu, a pozostali biorą 
udział w posiedzeniu i głosowaniu w sposób zdalny.

Parlament Słowenii przygotował projekt zmiany Regulaminu, 
w celu umożliwienia prowadzenia obrad i głosowania w sposób zdalny. 

W niektórych krajach regulaminy wewnętrzne nie regulują wprost 
kwestii możliwości zdalnego prowadzenia obrad oraz głosowania (Chor-
wacja, Estonia, Francja, Hiszpania – Kongres Deputowanych, Łotwa, 
Luksemburg), a wprowadzenie pracy zdalnej jest uzależnione od do-
stosowania lub wprowadzenia umożliwiających to narzędzi. Obecnie, 
w kolejnych izbach rozważa się prowadzenie zdalnych sesji oraz głoso-
wań i pracuje nad ich przygotowaniem.

W większości parlamentów prace komisji, podobnie jak całej izby, 
koncentrują się jedynie na kwestiach związanych z pandemią. Wyjątek 
stanowią parlamenty m.in. Danii, Luksemburga, Węgier. Nawet jeśli 
w odniesieniu do sesji plenarnych obowiązuje zasada osobistej obecności 
posłów, obrady komisji są być prowadzone w sposób zdalny – najczęściej 
w formie wideokonferencji. Takie rozwiązanie ma miejsce w przypadku 
parlamentów m.in. Chorwacji, Czech, Danii, Litwy, Norwegii, Słowenii, 
Szwajcarii, Rumunii i Włoch. 

 
2.2. Praca kancelarii parlamentarnych

Konieczność przestrzegania wymogów bezpieczeństwa poprzez zacho-
wanie dystansu społecznego i  ograniczenia kontaktu spowodowała,  
iż większość parlamentów wprowadziła wobec swoich pracowników zasa-
dę telepracy. Zasada ta nie obejmuje jednak tzw. „niezbędnego personelu” 
tzn. osób odpowiedzialnych za sprawne i prawidłowe przeprowadzanie 
sesji plenarnych i posiedzeń komisji. Przy czym, np. w Zgromadzeniu 
Narodowym Francji urzędnicy ci wymieniają się w połowie obrad. 

Od zasady telepracy, obowiązującej w większości parlamentów, ist-
nieją odstępstwa: 

•	 Albania	–	telepraca	dla	osób	z grup	ryzyka	(60+,	wywiad	me-
dyczny, ciąża);
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•	 Czechy	–	w każdym	departamencie	musi	pracować	co	naj-
mniej jedna osoba, aby zapewnić wykonanie wszystkich za-
dań. Pracownicy niezbędni do obsługi posiedzeń pracują na  
zmiany;

•	 Estonia	–	pracownicy	są	proszeni	o pozostanie	w domu,	jeśli	źle	
się poczują lub wykazują objawy zakażenia;

•	 Francja	(Senat)	–	telepraca,	tylko	jeśli	wykonywane	zadania	na	
to pozwalają;

•	 Holandia	 –	 jeśli	 praca	 nie	może	 być	wykonywania	 zdalnie	 
– wykorzystanie urlopów;

•	 Izrael	–	w jednostkach	organizacyjnych	pracujących	w systemie	
zmianowym dwie oddzielne grupy pracowników, które nie mają 
ze sobą kontaktu. W innych jednostkach – niezbędni pracowni-
cy, którzy dzielili przestrzeń biurową, przeniesieni do innych, 
osobnych pomieszczeń;

•	 Mołdawia	–	elastyczny	czas	pracy	dla	osób	posiadających	dzieci	
w wieku poniżej 10 lat;

•	 Niemcy	–	w wybranych	biurach	zespoły	pracują	naprzemiennie	
w domu i w biurze;

•	 Portugalia	–	urzędnikom	parlamentarnym	należącym	do	grup	
zwiększonego ryzyka udzielono urlopu;

•	 Szwecja	–	pracownicy	są	proszeni	o pozostanie	w domu,	jeśli	źle	
się poczują lub wykazują objawy zakażenia;

•	 Turcja	–	urzędnicy	pracują	na	dwie	zmiany.
Telepraca nie dotyczy również personelu, którego obecność w pracy 

jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w parlamen-
cie. Do tej grupy należą pracownicy straży parlamentarnej oraz służb 
sprzątających.

2.3. Działania prewencyjne w parlamentach

Zapewnienie bezpieczeństwa parlamentarzystom i pracownikom par-
lamentów wymagało podjęcia szeregu działań zgodnych z zaleceniami 
instytucji sanitarnych. Podstawowa zasada zachowania dystansu spo-
łecznego spowodowała zamknięcie parlamentów dla osób z zewnątrz. 
Większość z nich odwołała wszelkie wizyty i wydarzenia z udziałem 
publiczności. Do nielicznych wyjątków należy Parlament Gruzji, któ-
ry nie zawiesił wizyt, ale wezwał obywateli do powstrzymania się  
od odwiedzin. Niemiecki Bundestag dopuszcza, w wyjątkowych przy-
padkach, obecność gości za poświadczeniem zapraszającego, że oso-
ba ta nie jest nosicielem choroby. Parlament Wielkiej Brytanii jedynie 
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ograniczył liczbę odwiedzających, a w Finlandii dostęp do siedziby par-
lamentu mają eksperci. 

Parlamenty	Mołdawii	i Polski	oraz	węgierskie	Zgromadzenie	Na-
rodowe i rumuńska Izba Deputowanych wprowadziły obowiązek skła-
dania, przed wejściem do ich siedzib, oświadczeń dotyczących braku 
kontaktu z osobami zakażonymi.

W celu	uniknięcia	kontaktu	z osobami	chorymi	bądź	potencjal-
nie chorymi, w parlamentach Bułgarii, Izraela, Luksemburga, Łotwy, 
Polski, Rumunii i Włoch przeprowadza się pomiar temperatury ciała 
przed wejściem do budynków. W Turcji zainstalowano kamery termo-
wizyjne przy wejściu do budynku i wewnątrz Parlamentu. We włoskiej 
Izbie Deputowanych osoby o podwyższonej temperaturze przewożone 
są do specjalnie przygotowanych pokoi izolacyjnych. Administracja 
włoskiego Senatu została przygotowana do pobierania i badania wy-
mazów z nosa i gardła u senatorów oraz personelu wykazującego nawet 
minimalne ryzyko pozytywnego wyniku testu na wirusa. Irlandzki 
Oireachtas oraz rumuński Senat, oprócz innych środków, zapewniły 
również pokoje izolacyjne na swoim terenie. W greckim parlamencie, 
na zewnątrz budynku, zainstalowano pokój przeznaczony do badań 
lekarskich.

Zgodnie z zaleceniami WHO oraz krajowych instytucji sanitarnych 
wprowadzono obowiązek przestrzegania zaostrzonych zasad higieny. 
Parlamentarzyści i personel otrzymali szczegółowe instrukcje doty-
czące m.in. zachowania dystansu, przestrzegania higieny, dezynfekcji 
i postępowania w wypadku podejrzenia infekcji. Dezynfekcja lub roz-
szerzony zakres czyszczenia pomieszczeń parlamentarnych zostały 
wprowadzone przez większość izb. Dozowniki z płynem odkażającym 
do rąk i powierzchni umieszczono w strategicznych miejscach (naj-
częściej przy wejściach do budynków). W niektórych parlamentach  
(np. Austria, Czechy, Izrael, Wielka Brytania) środki dezynfekujące 
rozdano wszystkim urzędnikom pozostającym w pracy. 

Obowiązek noszenia masek przez parlamentarzystów i pracowni-
ków został wprowadzony m.in. w Albanii, Czechach, Polsce i Słowenii. 
Parlament Estonii dostarcza maski na prośbę urzędników pracujących 
na sali plenarnej. W Austrii Parlament zaopatrzył pracowników, których 
obecność w pracy jest niezbędna, również w rękawiczki oraz inny sprzęt 
niezbędny do zachowania higieny. Podobnie postąpiono w Izraelu, na 
Słowacji i we Włoszech.
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3. Podstawy prawne ograniczeń związanych 
z Covid-19 

Zatrzymanie rozwoju pandemii wymagało wprowadzenia przez pań-
stwa nadzwyczajnych środków prawnych. Przestrzeganie, kluczowej 
w tym procesie, zasady zachowania dystansu społecznego spowodowało 
ograniczenie niektórych, zagwarantowanych konstytucyjnie wolności 
obywatelskich. Reżim prawny w stanie wyjątkowym pozwala rządowi 
ograniczyć należne obywatelom prawa, takie jak swoboda przemiesz-
czania się i wolność zgromadzeń, które to obostrzenia są zasadniczą 
częścią działań podejmowanych w celu zapobiegania rozprzestrzenia-
niu się COVID-19. Dlatego też wiele krajów europejskich ogłosiło stany 
nadzwyczajne: 

•	 stan	wyjątkowy	–	Czechy,	Gruzja,	Litwa,	Macedonia,	Portugalia,	
Rumunia; 

•	 stan	zagrożenia	zdrowia	–	Francja;
•	 stan	alarmowy	–	Hiszpania;
•	 stan	nadzwyczajny	–	Estonia,	Słowacja;	
•	 stan	kryzysu	–	Luksemburg;
•	 stan	zagrożenia	–	Węgry.
W pozostałych krajach Europy wprowadzenie środków zapobie-

gających rozwojowi pandemii nie wymagało ogłoszenia stanów nad-
zwyczajnych. Konstytucje państw, takich jak Szwecja czy Włochy, 
zawierają upoważnienia dla rządów do przyjęcia specjalnych przepi-
sów w sytuacjach nadzwyczajnych. W Niemczech Ustawa o ochronie 
przed infekcjami daje organom wykonawczym szerokie uprawnienia 
w zakresie	zapobiegania	i kontroli	chorób	zakaźnych.	Także	Słowe-
nia i Turcja opierają swoje działania na dotychczas obowiązującym  
prawie.

W Polsce wprowadzono stan epidemii. W Austrii, Belgii, Szwajcarii 
i Wielkiej Brytanii uchwalono szereg nowych, incydentalnych przepisów 
o środkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID 19. 

4. Sytuacja służby zdrowia

Służby medyczne państw dotkniętych pandemią stanęły przed olbrzy-
mim wyzwaniem jakim jest zapewnienie chorym obywatelom opieki 
zdrowotnej oraz sprawnego i skutecznego działania służby zdrowia, 
w większości przypadków nieprzygotowanej na rozmiar pandemii. 
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Zbyt powolne wprowadzanie restrykcji oraz niezastosowanie 
się do nich obywateli spowodowały lawinowy wzrost zachorowań  
we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Również w Wielkiej Brytanii wysoka 
liczba osób zakażonych wynika z faktu, że początkowa strategia państwa 
opierała się na przekonaniu, że społeczeństwo powinno uodpornić się na 
wirusa (odporność populacyjna). Dopiero na skutek szybkiego wzrostu 
liczby zachorowań wprowadzono kwarantannę i obowiązek samoizolacji.

Wobec tego, że nie istnieje lek na Covid-19 stosuje się długotrwa-
łe leczenie objawowe w warunkach hospitalizacji. Brak wystarczającej 
liczby łóżek w szpitalach, szczególnie na oddziałach intensywnej opie-
ki, spowodował konieczność budowy szpitali polowych oraz adaptację 
budynków, takich jak hale wystawowe czy stadionów. W niektórych 
krajach, na przykład we Francji, chorzy z regionów bardziej dotkniętych 
pandemią transportowani są do szpitali w miejscach mniej obciążonych. 

Kolejny problem stanowi konieczność zapewnienia kadry medycz-
nej oraz wyposażenia lekarzy i personelu medycznego w podstawowy 
sprzęt ochronny. Na skutek braku wystarczającego zabezpieczenia we 
Włoszech zanotowano wysoką liczbę zakażonych pracowników służby 
zdrowia (ponad 6 tys.), a także liczne w tej grupie przypadki śmiertelne, 
co stało się przyczyną zapaści systemu ochrony zdrowia. 

Braki kadrowe w wielu krajach spowodowały, że zdecydowano 
o uzupełnieniu personelu poprzez zaangażowanie dodatkowych pra-
cowników medycznych (samozatrudnionych pielęgniarek, emerytów, 
studentów ostatniego roku medycyny oraz innych kierunków zwią-
zanych ze służbą zdrowia, takich jak pielęgniarstwo czy ratownictwo 
medyczne). W Czechach wydano zakaz korzystania z urlopów przez 
członków personelu medycznego. 

Dodatkowo, część krajów o najwyższym poziomie zachorowań (Wło-
chy, Hiszpania i Francja) nie dysponowała wystarczającymi zapasami 
środków medycznych i specjalistycznego sprzętu, przede wszystkim 
w zakresie wyposażenia oddziałów intensywnej opieki w odpowiednią 
liczbę respiratorów. Szpitale w Niemczech, mimo iż są dobrze wyposa-
żone w sprzęt medyczny, w tym w respiratory, odczuwają brak odzieży 
ochronnej i masek. Także pozostałe kraje, w różnym stopniu odczu-
ły brak wystarczającego wyposażenia medycznego. Większość z tych 
państw zdecydowała się na interwencyjny zakup środków ochrony 
osobistej i sprzętu medycznego (najczęściej z Chin) oraz adaptację linii 
produkcyjnych (np. w przemyśle motoryzacyjnym) do wytwarzania nie-
zbędnego wyposażenia. W produkcję masek chirurgicznych włączył się 
przemysł tekstylny, a sektor gorzelniczy przystąpił do produkcji płynów 
dezynfekcyjnych. 
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W Szwecji, niezmiernie istotnym czynnikiem odpowiedzialnym 
za prawidłową walkę z pandemią jest służba zdrowia, która pod wzglę-
dem dostępu do świadczeń medycznych oraz jakości sprawowanej opie-
ki lekarskiej, należy do najlepszych w Europie. Od początku epidemii 
nie odnotowano w szpitalach braku sprzętu medycznego ani łóżek dla 
pacjentów. Namioty ustawione w przestrzeni publicznej, jako awaryj-
ne	placówki	doraźnej	pomocy	dla	zakażonych,	w większości	pozostały	
puste. Obecnie Szwecja znajduje się tuż za pierwszą dwudziestką w ran-
kingu krajów z największą liczbą potwierdzonych zakażeń koronawiru-
sem	na	świecie.	Kraj	ten	odnotowuje	jednak	wyższy	wskaźnik	zgonów	
w stosunku do liczby ludności, niż gdziekolwiek indziej w Skandynawii. 
Według statystyk 90% ofiar koronawirusa miało ukończone 70. lat, zaś 
połowa z nich to mieszkańcy domów opieki, u których niestety nie prze-
prowadzono większej ilości testów, tak jak zrobiono to w sąsiedniej Nor-
wegii,	która	notuje	zdecydowanie	niższy	wskaźnik	ofiar	śmiertelnych.	

We wszystkich krajach znaczącą rolę odgrywają służby munduro-
we, które budują szpitale polowe, biorą udział w transporcie chorych 
i sprzętu medycznego. Czuwają także nad przestrzeganiem przez obywa-
teli obowiązujących ograniczeń. Wojskowe zakłady przemysłowe przy-
stosowują linie produkcyjne do wytwarzania płynów do dezynfekcji 
i środków ochrony osobistej. 

Od początku pandemii, we wszystkich krajach systematycznie 
zwiększa się liczba wykonywanych testów. Państwa europejskie, gdzie 
wykonuje się najwięcej testów:3

Luksemburg – 76 869 testów / 1 mln osób 
Litwa – 52 044 testy / 1 mln osób
Cypr – 51 573 testy / 1 mln osób
Portugalia – 41 860 testów / 1 mln osób
Estonia – 41 617 testów / 1 mln osób 
Hiszpania – 41 332 testy / 1 mln osób 
Dania – 40 364 testy / 1 mln osób 
Belgia – 36 582 testy / 1 mln osób 
Włochy – 35 622 testy / 1 mln osób 
Irlandia – 34 302 testy / 1 mln osób
Danych tych nie można jednać porównać, ponieważ w wymienio-

nych krajach pandemia wystąpiła w różnym czasie i ze zróżnicowanym 
natężeniem. Liczba przypadków wykrytych dzięki wykonywaniu testów 
nie	stanowi	również	wskaźnika	rozwoju	pandemii,	ponieważ	przed-
stawia ona ilość zidentyfikowanych, a nie faktycznie występujących 

 3 Dane: portal Euraciv, https://www.euractiv.pl/, dostęp 4.05.2020 r. 

https://www.euractiv.pl/
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przypadków zachorowań. Jednak stosowanie testów pozwala na sku-
teczne odizolowanie zdrowej części społeczeństwa, a tym samym za-
hamowanie rozprzestrzeniania się choroby.

5. Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się 
COVID-19

Z uwagi na sposób rozprzestrzeniania sią wirusa, zgodnie z zalecenia-
mi WHO, państwa zdecydowały się na wprowadzenie szeregu środków 
mających na celu ograniczenie ilości zachorowań. Przestrzeganie pod-
stawowej zasady zachowania dystansu społecznego spowodowało re-
strykcje postaci zakazu zgromadzeń i przemieszczania się, zamknięcia 
większości placówek handlowych i usługowych, kulturalnych, restau-
racji, kawiarni i hoteli czy terenów rekreacyjnych (np. parków, placów 
zabaw). Wezwano obywateli do pozostania w domach, a pracodawców 
do organizowania e-pracy. Ograniczenie skali i czasu trwania kryzysu 
wymagało również zamknięcia placówek edukacyjnych i prowadze-
nie nauki w sposób zdalny. Dla osób powracających z zagranicy oraz 
tych, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, wprowadzono czterna-
stodniową kwarantannę. W większości krajów przemieszczanie się jest 
możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach (świadczenie pracy, przy-
padki uzasadnione medycznie, wyjścia z domu w celu zakupu żywności  
lub leków).

 Wprowadzono szereg zaleceń dotyczących zachowania higieny, 
a w niektórych krajach obowiązek noszenia masek (lub zasłaniania nosa 
i ust) w przestrzeni publicznej (m. in. w Austrii, Czechach, części Francji, 
części landów niemieckich, Polsce i na Słowacji).

 W celu sprawowania kontroli nad przestrzeganiem kwarantanny 
część państw zdecydowała się na skorzystanie z narzędzi gromadzenia 
i analizowania informacji w sprawie ludności. Należą do nich Austria, 
Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria i Włochy, które 
testują rozwiązania wzorowane na tych, które stosowane były w Sin-
gapurze i w Chinach. Czechy wprowadziły tzw. „inteligentną kwaran-
tannę”, która polega na elektronicznym monitoringu kart płatniczych 
i telefonów komórkowych osoby zakażonej koronawirusem (za zgodą 
zakażonego). Aplikacje telefoniczne służące kontroli osób przebywają-
cych w kwarantannie zastosowano na Słowacji i w Polsce. 

W tym miejscu należy wspomnieć o przypadku Szwecji, która na 
tle innych krajów europejskich, zdecydowanie wyróżnia się w przyjętej 
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strategii walki z epidemią koronawirusa. Podczas gdy poszczególne kraje 
europejskie zastosowały mniej lub bardziej restrykcyjne ograniczenia 
nakładane na obywateli, to Szwecja wybrała inne, bardziej liberalne 
podejście.

Rząd od samego początku, po zdiagnozowaniu zagrożenia epide-
miologicznego, zamiast nakazów i zakazów postanowił wydawać reko-
mendacje swoim obywatelom, w których zalecał zachowanie dystansu 
społecznego, wykonywanie pracy na odległość, kiedy jest to możliwe 
oraz pozostawanie w domu osobom starszym, powyżej 70 roku życia. 
Istnieje wprawdzie, obowiązujący od końca marca, zakaz zgromadzeń 
powyżej 50 osób, to jednak większość sklepów oraz restauracji i barów 
oferujących swe usługi przy stolikach na zewnątrz lub zachowując w lo-
kalach wymagany odstęp, pozostało otwartych. Podobnie, nie zostały 
zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe, zaś nauka w wyż-
szych uczelniach prowadzona jest w systemie e-learningu. 

Z ogólnie dostępnych informacji o rozwoju sytuacji w Szwecji wy-
nika, że zalecenia rządu, który cieszy się dużym zaufaniem obywateli, 
odnoszą oczekiwany skutek. Większość osób zdecydowała się dobrowol-
nie zastosować dystans społeczny, co stanowi sedno spowolnienia roz-
przestrzeniania się wirusa. Bez mała 9 na 10 Szwedów twierdzi, że stara 
się unikać skupisk ludzi. Np. ilość wycieczek ze Sztokholmu na Gotlan-
dię, słynącą ze wspaniałych miejsc do wypoczynku i rekreacji spadła  
aż o 96%. Znacząco zmniejszył się również odsetek ludzi korzystających 
z transportu publicznego, ponieważ duża liczba osób zaczęła pracować 
w domach. Należy przy tym zaznaczyć, że na korzyść stosunkowo dobrej 
sytuacji w Szwecji, przemawia również demografia. W wielu państwach, 
takich jak Włochy, Hiszpania, Grecja czy też Polska często pod jednym 
dachem mieszka kilka pokoleń rodziny, a tymczasem w Szwecji, według 
danych Eurostatu, ponad połowa gospodarstw domowych to gospodar-
stwa jednoosobowe, gdyż młodzi Szwedzi opuszczają rodzinne domy 
niedługo po ukończeniu 18 -19. roku życia. Duże znaczenie ma również, 
o czym wspomniano powyżej, sprawnie funkcjonująca i zaopatrzona 
w niezbędny sprzęt medyczny, szwedzka służba zdrowia.

5.1. Uszczelnianie granic (w tym ograniczenia w ruchu  
 granicznym)

Jednym z podstawowych działań przeprowadzonych przez poszczególne 
państwa, mającym na celu przeciwdziałanie niekontrolowanemu prze-
mieszczaniu się ludności, było uszczelnianie granic, w tym wprowadza-
nie ograniczeń w osobowym ruchu granicznym. 17 marca b.r. państwa 
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strefy Schengen4 porozumiały się w sprawie zamknięcia na okres 30 dni 
granic zewnętrznych UE5 dla podróżujących spoza Wspólnoty. Zakaz 
dotyczy transportu lądowego i lotniczego, z wyłączeniem osób realizu-
jących międzynarodowy transport towarów. Decyzje o podróżowaniu 
między państwami członkowskimi UE pozostawiono w gestii każdego 
z tych państw.

Zdecydowana większość państw europejskich zamknęła swoje gra-
nice lub wprowadziła znaczące ograniczenia przy ich przekraczaniu:

•	 całkowite	zamknięcie	granic	wprowadziła:	Belgia,	Chorwacja,	
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Ło-
twa,	Malta,	Norwegia,	Polska,	Słowenia,	Węgry;

•	 zakaz	wjazdu	dla	obywateli	określonych	państw	wprowadziła:	
Austria (zamknięcie granic z Niemcami, Włochami, Szwajcarią, 
Lichtensteinem, Słowenią i Węgrami), Bułgaria (zamknięcie gra-
nic dla obywateli Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Holandii), 
Grecja	(zamknięcie	granic	z Albanią	i Macedonią	Północną);

•	 przeprowadzanie	kontroli	granicznych:	Niemcy	(na	granicy	z Au-
strią, Danią, Luksemburgiem, Francją i Szwajcarią), Portugalia 
(na granicy z Hiszpanią);

•	 otwarte	granice	wyłącznie	dla	obywateli	państw	UE	pozostawiły:	
Holandia, Luksemburg, Rumunia oraz Szwecja. 

Powyższym rozwiązaniom towarzyszyły wspólne uzgodnienia 
dotyczące utrzymania sprawnego transportu towarów na terenie UE. 
W tym celu postanowiono o wytyczeniu przez państwa osobnych pasów 
szybkiego ruchu dla pojazdów przewożących towary, tak by nie został 
przerwany łańcuch dostaw różnego rodzaju dóbr, które stanowią obecnie 
75% transportu towarowego na terenie UE. 

Duże ograniczenia dotyczyły również ruchu i transportu lotniczego. 
Co do zasady, w skali Europy doszło do znacznego zmniejszenia ruchu 
lotniczego na wszystkich lotniskach. Poszczególne kraje wprowadziły 
różnego typu ograniczenia, takie jak: wymóg kwarantanny (trwają-
cej do 2 tygodni), całkowite zawieszenie lotów lub tylko połączeń z po-
szczególnymi krajami, okresowe zawieszenie lotów, ograniczanie liczby 

 4 Podczas wideokonferencji członków Rady Europejskiej (szefów rządów państw 
UE) zatwierdzono zaproponowane przez Komisję Europejską zamknięcie ze-
wnętrznych granic Unii Europejskiej.

 5 Z zakazu przekraczania zewnętrznych granic Unii Europejskiej zostali wyłącze-
ni pracownicy transportu, czyli kierowcy ciężarówek, maszyniści, piloci i załogi 
samolotów. Zakazem nie zostali również objęci lekarze i pracownicy medyczni, 
a także dyplomaci, powracający do domu obywatele UE, osoby z prawem do dłu-
goterminowego pobytu w UE i członkowie rodzin obywateli państw UE.
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otwartych lotnisk czy dopuszczanie tylko niektórych kategorii lotów, 
głównie powrotnych.

Należy również wspomnieć o wprowadzonych przez niektóre kraje, 
takie jak np. Austria, Belgia, Czechy, Dania, Hiszpania, Francja, Niem-
cy, Włochy, czasowych ograniczeniach w przemieszczaniu się ludno-
ści	na	terenie	tych	krajów.	Miały	one,	w zależności	od	kraju,	charakter	
bezwzględnego zakazu przemieszczania się pod rygorem określonych 
sankcji prawnych lub tylko zwykłych zaleceń. 

Żadne państwo europejskie nie wprowadziło zakazu transportu 
lądowego, a zwłaszcza drogowego, który obecnie odgrywa główną rolę 
odnośnie	transportu	towarów,	a występujące	początkowo	opóźnienia	
na przejściach granicznych zostały znacznie zmniejszone

5.2. Ograniczenia w handlu i usługach

Placówki handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek), targo-
wiska, restauracje i bary zamknięto w większości państw Unii Europej-
skiej. W Niemczech i na Węgrzech skrócono czas pracy tych placówek. 
Również placówki usługowe, takie jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, 
siłownie, baseny itp. zawiesiły swoją działalność. Szwecja jest jedynym 
państwem europejskim, które nie wprowadziło żadnych ograniczeń 
w tym zakresie. 

Obecnie wiele krajów (w tym Polska), stopniowo i z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa, wycofuje zakazy dotyczące pracy placówek han-
dlowych i usługowych. Proces łagodzenia restrykcji w poszczególnych 
krajach omówiony jest w osobnym rozdziale.



Zakres występowania pandemii i restrykcje wprowadzone przez państwa w Europie

Źródło: Komisja Europejska
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5.3. Edukacja

Od połowy marca placówki edukacyjne są zamknięte w większości 
państw europejskich. Zjawisko to dotyczy wszystkich poziomów edu-
kacji: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także uczel-
ni wyższych, a nawet innych rodzajów edukacji, takich jak edukacja 
dorosłych, artystyczna, sportowa, językowa itp. W przypadku szkół 
powszechnych i uczelni wprowadzono nauczanie na odległość za po-
mocą internetu i transmisji w telewizji publicznej. W niektórych kra-
jach władze podjęły decyzję o przeznaczeniu środków na organizację 
zdalnej nauki i wyposażenie uczniów w odpowiedni sprzęt. Przykła-
dem są Włochy, gdzie państwo przeznaczyło 85 milionów euro na za-
kup narzędzi (platform) cyfrowych, zakup komputerów osobistych dla 
mniej zamożnych uczniów oraz na szkolenie personelu. W Polsce w ra-
mach programu „Zdalna szkoła” rząd przeznaczył dotychczas 187 mln zł  
na dofinansowanie zakupu laptopów, tabletów, oprogramowania i mo-
bilnego internetu dla uczniów i nauczycieli. Łącznie na ten cel rząd 
planuje przeznaczyć 367 mln zł. 

W większości krajów podjęto również decyzję o zamknięciu żłobków 
i placówek przedszkolnych. Wyjątkiem są:

•	 Estonia	i Belgia,	gdzie	przedszkola	i ośrodki	opieki	dziennej	po-
zostają otwarte;

•	 Szwecja	–	przepisy	umożliwiają	podmiotowi	odpowiedzialnemu	
za prowadzenie placówki podjęcie decyzji o czasowym zamknię-
ciu przedszkola, ośrodka pozaszkolnego lub innej działalności 
edukacyjnej;

•	 Finlandia	zapewnia	dostęp	do	wczesnej	edukacji	i opieki	nad	
dziećmi pracowników, którzy pracują w sektorach kluczowych 
dla funkcjonowania społeczeństwa. Jednak rząd zaleca, aby 
w miarę możliwości opiekować się dziećmi w domu;

•	 Izrael	–	prawo	zezwala	na	prowadzenie	placówek	opieki	nad	
dziećmi w wieku do trzech lat oraz na prowadzenie działań edu-
kacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, których rodzice pra-
cują w strategicznych sektorach (głównie w służbie zdrowia);

•	 Wielka	Brytania	–	większość	placówek	edukacyjnych	zostało	
zamkniętych, z wyjątkiem tych, do których uczęszczają dzieci 
pracowników sektorów strategicznych oraz dzieci wymagające 
szczególnej troski.

Z końcem kwietnia niektóre rządy podjęły decyzje o stopniowym 
otwieraniu placówek edukacyjnych. Rumunia planuje wznowienie 
zajęć w ramach edukacji przedszkolnej i uniwersyteckiej w czerwcu. 
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Federalny	Minister	Edukacji,	Nauki	i Badań	Austrii	ogłosił	zaktuali-
zowany plan etapowy ponownego otwarcia szkół w Austrii. W Niem-
czech, gdzie przedmiotowa decyzja leży w gestii władz poszczególnych 
landów, planuje się stopniowe znoszenie zakazu prowadzenia edukacji 
w szkołach. Jednak proces ten jest zróżnicowany ze względu na poziom 
przygotowania szkół w poszczególnych landach, szczególnie w zakresie 
dostosowania do wymaganych standardów higienicznych.

6. Pomoc państwa w wymiarze 
ekonomiczno-społecznym 

6.1. Formy pomocy ekonomicznej

W wyjątkowych okolicznościach spowodowanych epidemią COVID-19 
wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa mogą borykać się z poważnym 
brakiem płynności finansowej. Szczególnie zagrożone są małe i śred-
nie	 przedsiębiorstwa	 (MŚP).	Należy	 się	 zatem	 liczyć	 z  dotkliwymi	
konsekwencjami dla sytuacji finansowej wielu przedsiębiorców i ich 
pracowników w perspektywie krótko- i średnioterminowej, a także 
z długotrwałymi skutkami zagrażającymi przetrwaniu ich działalno-
ści na rynku.

Aby zaradzić skutkom gospodarczym epidemii COVID-19 oraz 
umożliwić państwom członkowskim wprowadzanie rozwiązań łago-
dzących te skutki Komisja Europejska 19 marca 2020 r. wydała komu-
nikat w sprawie tymczasowych ram pomocy państwa na rzecz wsparcia 
gospodarki w kontekście epidemii COVID-19.6

W komunikacie Komisji przedstawiony został katalog dostępnych 
dla państw członkowskich narzędzi pomocowych, zmierzających do 
zapewnienia	przedsiębiorstwom	–	w szczególności	MŚP	–	płynności	
i dostępu do finansowania w okresie nagłego niedoboru środków spo-
wodowanych pandemią COVID-19.

Za zgodne z prawem unijnym zostaną uznane następujące mecha-
nizmy stosowane przez państwa członkowskie:

•	 pomoc	finansowa	w  postaci	 dotacji	 bezpośrednich,	 zaliczek	
zwrotnych, korzyści podatkowych lub w  zakresie płatności 
– w ramach ustanowionych programów, państwa członkow-
skie będą mogły przyznać przedsiębiorstwom, które w dniu  

 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:091I-
:FULL&from=EN, dostęp 12.05.2020 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN


19

31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, pomoc 
finansową do 800.000,00 EUR na zaspokojenie pilnych potrzeb;

•	 zabezpieczenia	pożyczek	w postaci	gwarancji	państwowych	–	dla	
pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorstwa w bankach, udzie-
lane przez państwo w celu zapewnienia możliwości otrzymania 
pożyczki;

•	 subsydiowane	 pożyczki	 ze	 środków	 publicznych	 dla	 przed-
siębiorstw, udzielane przez państwa członkowskie przedsię-
biorstwom na zaspokojenie pilnych potrzeb kapitałowych 
i inwestycyjnych;

•	 gwarancje	dla	banków	-	niektóre	państwa	członkowskie	planują	
wykorzystać istniejące zdolności banków w zakresie udzielania 
pożyczek	jako	kanał	wsparcia	dla	firm,	w szczególności	MŚP;

•	 krótkoterminowe	ubezpieczenia	kredytów	eksportowych.
Większość państw członkowskich wprowadziła pakiety pomocy 

gospodarczej i finansowej, aby złagodzić skutki ekonomiczne pandemii 
COVID-19.

W chwili obecnej najczęściej stosowane działania pomocowe dla 
przedsiębiorstw, w szczególności dla tych, które odgrywają kluczową 
rolę w walce z epidemią i jej skutkami, to:

•	 dotacje	i ulgi	podatkowe	dla	sektora	prywatnego;
•	 pomoc	w formie	dotacji	lub	pomocy	zwrotnej	w ramach	progra-

mów operacyjnych;
•	 wprowadzenie	instrumentów	gwarancyjnych	i preferencji	kre-

dytowych umożliwiających przedsiębiorstwom zachowanie 
płynności;

•	 wsparcie	sektora	finansowego,	dopłaty	do	oprocentowania	kre-
dytów bankowych;

•	 dopłaty	do	wynagrodzeń	i w zakresie	składek	na	ubezpieczenie	
społeczne.

Obowiązkowa kwarantanna i konieczność utrzymania dystansu 
społecznego praktycznie uniemożliwia pracę wielu przedsiębiorstw. 
W tym kontekście olbrzymie znaczenie mają działania zmierzające  
do powstrzymania fali bezrobocia, szczególnie w sektorze prywatnym 
gospodarki. Dlatego też wiele krajów decyduje się na dotowanie zatrud-
nienia w tym sektorze. 

Z kolei brak zatrudnienia powodujący spadek dochodów gospo-
darstw domowych spowodował konieczność wsparcia obywateli ze stro-
ny państwa w postaci dodatkowych zasiłków, czy też zawieszenia lub 
redukcji zobowiązań, takich jak podatki czy niektóre płatności (czynsz, 
opłaty komunalne itp.). 
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Najczęściej stosowane mechanizmy wsparcia stosowane przez kraje 
członkowskie OECD7.

Źródło: OECD (2020), Supporting people and companies to deal with the Covid-19 virus: Options  
for an immediate employment and social-policy response, ELS Policy Brief on the Policy Response  
to the Covid-19 Crisis, OECD, 27.04.2020 r. http://oe.cd/covid19briefsocial

Wszystkie państwa, w różnym stopniu, zdecydowały się na wdroże-
nie rozwiązań wspomagających swoich obywateli i gospodarkę. Zakres 
przyznanej pomocy przez poszczególne kraje waha się od kilkudziesięciu 
do kilkuset miliardów euro. W Europie największe kwoty na zwalczanie 
pandemii i jej skutków przeznaczyła Francja i Wielka Brytania (kilkaset 
miliardów euro) oraz Niemcy i Hiszpania (ponad sto miliardów euro).

6.2. Pomoc w wymiarze społecznym 

Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało konieczność zapew-
nienia całodziennej opieki dzieciom, które wymagają jej ze względu na 
wiek. Ponadto, wprowadzenie obowiązku izolacji społecznej uniemoż-
liwiło pracującym rodzicom powierzenie tej opieki płatnym opieku-
nom. Dlatego też wiele krajów zdecydowało się na przyznanie rodzinom 
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który by umożliwił rodzicom po-
zostanie w domu z dziećmi bez utraty dochodu. W Polsce zasiłek taki 
przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia, chyba że dziecko ma orze-
czony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wówczas 
przysługuje on do 18. roku życia. 

 7 Organizacja Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (Organisation for Economic  
Co-operation and Development), http://oecd.org

http://oe.cd/covid19briefsocial
http://oecd.org
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Podczas trwania epidemii istotnym dla społeczeństw europejskich 
problemem okazała się kwestia wytrzymałości i zachowania równowa-
gi psychicznej obywateli. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy oraz członków 
personelu medycznego (np. ratowników medycznych), którzy ofiarnie 
pracują na „pierwszej linii frontu”, znajdując się nieraz pod ogromną 
presją. Z jednej strony często zmagają się z brakiem sprzętu, który po-
zwoliłby im skutecznie walczyć z epidemią COVID-19, z drugiej wie-
dzą, że są grupą narażoną na zakażenie koronawirusem w pierwszej 
kolejności. Dlatego też w poszczególnych państwach zdecydowano się 
na uruchomienie pomocy w postaci wsparcia psychologicznego, świad-
czonego przez odpowiednich specjalistów w formie zdalnej lub przez te-
lefon. Z tej ważnej pomocy korzystają nie tylko lekarze czy pielęgniarki, 
lecz także osoby, które straciły bliskich, czy też u których przebywanie 
w izolacji i brak kontaktu z bliskimi spowodowało problemy psychiczne 
(np. osoby starsze, młodzież). 

6.3. Wsparcie artystów i instytucji kultury

Zakaz zgromadzeń podczas pandemii spowodował zawieszenie dzia-
łalności wszelkich instytucji kultury. Teatry, sale koncertowe, muzea 
i galerie zostały zamknięte. Zaprzestano produkcji filmów i odwołano 
wydarzenia kulturalne. Jednak artyści nie zostali pozbawieni wspar-
cia ze strony państwa. Najczęstszą formą pomocy dla twórców kultury, 
którzy ze względu na ograniczenia pozbawieni zostali możliwości za-
robkowania, jest wsparcie w ramach ogólnych programów skierowa-
nych do najbardziej poszkodowanych kategorii pracowników – osób 
samozatrudnionych i małych firm. Niektóre kraje (Albania, Belgia, Gru-
zja, Hiszpania, Słowacja, Wielka Brytania) poprzestały na tego rodzaju 
działaniach,	inne	wprowadziły	dodatkowe	mechanizmy	wsparcia.	Mi-
nisterstwa ds. kultury (m.in. Grecji, Izraela, Litwy, Łotwy, Portugalii, 
Turcji) wyasygnowały ze swoich budżetów środki przeznaczone na ten 
cel. Państwa, takie jak Włochy, Estonia czy Finlandia utworzyły spe-
cjalne fundusze czy pakiety kryzysowe w ramach budżetów krajowych. 

Najbardziej rozpowszechnioną formą jest pomoc finansowa w for-
mie dotacji i grantów. Takie rozwiązanie zastosowano na przykład w Es-
tonii, Niemczech, Szwecji czy na Węgrzech. Celem dofinasowania jest 
wspieranie i zachęcanie do prowadzenia działalności artystycznej udo-
stępnianej przez internet. Dotacje obejmują również utracone dochody 
dotkniętych ograniczeniami artystów i obsługi technicznej. Wypłaca-
ne są one również w przypadku odwołanych wydarzeń, a otrzymane 
środki powinny zostać przeznaczone na pokrycie poniesionych kosztów. 
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Finlandia wprowadziła system rekompensat dla instytucji i osób fi-
zycznych w związku z odwołanymi wydarzeniami lub zaprzestaniem 
działalności organizacji kulturalnych. W Niemczech, w przypadku pro-
jektów kulturalnych finansowanych lub współfinansowanych ze środ-
ków publicznych, rezygnuje się z odzyskania tych nakładów, jeżeli na 
skutek pandemii przedsięwzięcia te nie zostały zrealizowane. 

Inną formą pomocy jest udzielanie zezwoleń dla instytucji kultu-
ralnych na wydanie voucherów (Włochy) lub kuponów (Niemcy) jako 
zwrotu za zakup biletów na wszelkiego rodzaju wydarzenia i biletów 
wstępu do teatrów, muzeów oraz innych instytucji kultury.

7. Działania Komisji Europejskiej8

7.1. Środki dot. zdrowia publicznego i zaopatrzenia  
 w sprzęt medyczny:

•	 przyjęcie	zharmonizowanych	norm	dotyczących	wyrobów	me-
dycznych, które pomogą przyspieszyć zakup niezbędnego i bez-
piecznego sprzętu medycznego;

•	 uruchomienie	czterech	wspólnych	zamówień	z państwami	człon-
kowskimi, aby ułatwić i przyspieszyć proces udzielania zamó-
wień na sprzęt medyczny;

•	 przyjęcie	rozporządzenia	wykonawczego	uzależniającego	wywóz	
środków ochrony indywidualnej od zezwolenia na wywóz; 

•	 przyjęcie	przepisów	zmierzających	do	uelastycznienia	zasad	do-
tyczących zamówień publicznych;

•	 przeznaczyła	3	mld	EUR	z budżetu	UE,	na	wsparcie	projektów	
badawczych państw członkowskich;

•	 przedstawienie	wniosku	dotyczącego	reorganizacji	części	wy-
datków UE na ten rok (projekt budżetu korygującego) w celu za-
bezpieczenia 300 mln EUR na zasoby zapasów rescEU;9 

•	 zatwierdzenie	wniosku	państw	członkowskich	o czasowe	zniesie-
nie ceł i podatku VAT na przywóz wyrobów medycznych i sprzętu 
ochronnego z krajów trzecich;

 8 Środki podjęte przez Komisję Europejską w  związku z  coronavirusem (covid-19), 
nota informacyjna Komisji Europejskiej (Novel coronavirus (covid-19) crisis state 
of play of measures taken by the Commission, Information note from the Europe-
an Commission), https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/news/ 
520805, dostęp 4.05.2020 r. 

 9 Europejska rezerwa w zakresie ochrony ludności, finansowana i koordynowana 
przez Unię Europejską.

https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/news/520805
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/private/news/520805
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•	 wydanie	wytycznych	dla	państw	członkowskich	na	temat	współ-
pracy w zakresie opieki zdrowotnej ponad granicami;

•	 podjęcie	współpracy	z państwami	członkowskimi	w celu	opra-
cowania pierwszego wspólnego planu działania na rzecz finan-
sowania badań i innowacji „ERAvsCorona”. 

7.2. Środki w zakresie przemieszczania

Od początku epidemii COVID-19 Komisja Europejska ściśle współpracuje 
z państwami członkowskimi w celu zapewnienia przepływu podstawo-
wych towarów przez granice lądowe i uniknięcia poważnych zakłóceń 
mobilności i transportu transgranicznego na terenie Europy. Realizo-
wany jest kluczowy cel, którym jest zapewnienie, aby czas oczekiwa-
nia na wewnętrzny ładunek w UE na przejściach granicznych wynosił 
zwykle 15 minut lub mniej. Ponadto w dniu 26 marca Komisja wydała 
wytyczne, aby zapewnić przemieszczanie niezbędnych towarów drogą 
powietrzną. W odniesieniu do swobodnego przepływu w UE, 30 marca 
Komisja wydała zalecenia celem zapewnienia pracownikom mobilnym, 
wykonującym zawody o krytycznym znaczeniu, możliwości dotarcia do 
miejsca pracy. Komisja przyjęła również wytyczne w sprawie ułatwienia 
procedur tranzytowych w celu repatriacji obywateli UE. Od początku 
wybuchu epidemii około 350 000 Europejczyków zostało repatriowanych 
dzięki wysiłkom konsularnym UE. Unijny mechanizm ochrony ludności 
ułatwił powrót do domów 22 135 Europejczyków z wielu rejonów świata.

7.3. Środki społeczno-ekonomiczne

Komisja podjęła działania, aby zapewnić państwom członkowskim ela-
styczność niezbędną do finansowego wspierania ich systemów opieki 
zdrowotnej, przedsiębiorstw i pracowników:

•	 przeznaczyła	37	miliardów	euro	na	zapewnienie	przez	państwa	
członkowskie płynności małym przedsiębiorstwom i sektorowi 
opieki zdrowotnej;

•	 zatwierdziła	41	krajowych	środków	pomocowych	wprowadzo-
nych przez 16 państw członkowskich, które zapewniają płynność 
przedsiębiorstwom w tych krajach. Komisja zatwierdza przypad-
ki pomocy państwa w trybie pilnym;

•	 zaproponowała	utworzenie	SURE,	programu	ograniczającego	ry-
zyko bezrobocia i pomagającego pracownikom utrzymać dochody 
oraz pomagającego przedsiębiorstwom utrzymać działalność, 
w wysokości do 100 mld EUR (w formie pożyczek);
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•	 zapowiedziała	przeznaczenie	środków	funduszu	pomocy	euro-
pejskiej dla osób najbardziej potrzebujących;

•	 zaproponowała	szczególne	środki	wspierania	rybaków	i rolników;	
•	 zaproponowała	 brak	 limitu	 transferów	między	 funduszami	

lub między regionami, brak limitów wydatków na cele polityk 
państw oraz brak wymagań dotyczących współfinansowania;

•	 zaproponowała	instrument	wsparcia	kryzysowego	dla	sektora	
opieki zdrowotnej, dzięki któremu 3 miliardy euro zostaną prze-
znaczone na wsparcie państw członkowskich;

•	 przyjęła	25	marca	wytyczne	w sprawie	kontroli	inwestycji	zagra-
nicznych w czasach kryzysu zdrowia publicznego i związanego 
z tym	kryzysu	ekonomicznego.	Ma	to	na	celu	ochronę	przedsię-
biorstw w UE i aktywów o kluczowym znaczeniu.

7.4. Team Europe10

Włączenie Team Europe w działania związane ze zwalczaniem pandemii:
•	 reagowanie	na	kryzys	zdrowotny	i wynikające	z niego	potrzeby	

humanitarne;
•	 wzmocnienie	systemów	ochrony	zdrowia	i infrastruktury	sani-

tarnej, a także zdolności badawczych partnerów; 
•	 zajmowanie	się	bezpośrednimi	konsekwencjami	społecznymi	

i gospodarczymi. 
Aby osiągnąć te cele, UE zapewni wsparcie finansowe dla krajów 

partnerskich na łączną kwotę ponad 15,6 mld EUR. Team Europe bę-
dzie koordynować działania z partnerami, takimi jak Europejski Bank 
Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, europejskimi 
instytucjami finansowania rozwoju oraz agencjami rozwoju państw 
członkowskich, w celu opracowania spójnego pakietu finansowego dla 
każdego kraju, który potrzebuje wsparcia. Team Europe planuje nawią-
zanie	współpracy	z Globalną	Radą	Monitorowania	Gotowości11. 

7.5. Zwalczanie dezinformacji

Komisja Europejska współpracuje ze wszystkimi głównymi platforma-
mi mediów społecznościowych w celu podejmowania zdecydowanych 

 10 Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i polity-
kach Unii Europejskiej.

 11	 Global	Preparedness	Monitoring	Board,	powołany	w ramach	WHO	zespół	badają-
cy stopień przygotowania na wypadek epidemii.
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działań w odniesieniu do fałszywych lub wprowadzających w błąd tre-
ści, które mogłyby spowodować poważne szkody i zawierać nielegalne 
treści dotyczące pochodzenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

8. Znoszenie restrykcji i ograniczeń

Od wielu tygodni cały świat, w tym kraje europejskie zmagają się z pan-
demią COVID 19. Obecnie w każdym z krajów odnotowywane są spadki 
zachorowań oraz zmniejsza się dobowa liczba zgonów spowodowanych 
zarażeniem. Wypłaszczenie krzywych zachorowań powoduje, iż wiele 
krajów rozważa stopniowe znoszenie ograniczeń związanych z epidemią. 

Poszczególne	kraje	podjęły	już,	bądź	dopiero	zamierzają	podjąć,	
decyzje o stopniowym znoszeniu szeregu ograniczeń w codziennym 
życiu obywateli i w sferze gospodarczej. Należy tutaj także wspomnieć 
o stanowisku Komisji Europejskiej, która w obecnym czasie za absolut-
nie priorytetowe uznaje działania na rzecz zapewnienia ochrony ży-
cia i zdrowia Europejczyków oraz odbudowy stabilności gospodarczej. 
Jest z tym związany postulat koordynacji działań prowadzonych przez 
państwa członkowskie Unii Europejskiej, przy jednoczesnej świado-
mości, że harmonogramy i tryby znoszenia środków restrykcyjnych 
powstrzymujących rozprzestrzenianie się wirusa, powinny różnić się 
w poszczególnych państwach. 

Na podstawie przeanalizowanych informacji można przyjąć,  
że zdecydowana większość krajów europejskich jest zgodna co do tego, 
iż „powrót do normalności” ma odbywać się stopniowo (etapowo) i do-
tyczy to zarówno uruchamiania gospodarki (np. wznowienia produkcji, 
otwierania sklepów, sieci handlowych, restauracji, zakładów usługo-
wych) jak i poluzowywania lub znoszenia dotychczasowych restrykcji 
związanych z korzystaniem przez obywateli z przestrzeni publicznej  
(np. obowiązek kwarantanny, zakaz wychodzenia z domu i przemiesz-
czania się, kwestia pracy żłobków, przedszkoli, szkół i placówek kultu-
ralnych oraz organizacji zgromadzeń i imprez masowych). 

Państwa takie jak np. Włochy, Hiszpania, Francja czy Wielka Bryta-
nia, które najdotkliwiej odczuły skutki epidemii (największa liczba ofiar 
śmiertelnych i zachorowań), bardzo ostrożnie podchodzą do znoszenia 
poszczególnych restrykcji. Powodem są z jednej strony nadal utrzymu-
jące się w tych krajach duże populacje osób zarażonych koronawirusem, 
jak też obawy związane z pojawieniem się jeszcze w tym roku potencjal-
nej drugiej fali zachorowań. Np. władze Wielkiej Brytanii zdecydowały 
się na utrzymanie surowych restrykcji przynajmniej do 7 maja, brak też 
jest planów dotyczących dalszych działań w tym obszarze. 
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Pozostałe państwa tej grupy od początku maja znoszą restrykcje 
związane z przemieszczaniem się ludności (Hiszpania, Francja, Wło-
chy). Poza możliwością podróżowania, udostępniono obywatelom parki, 
place zabaw i inne tereny rekreacyjne. W połowie maja planowane jest 
otwarcie większych sklepów, centrów handlowych i targowisk (Fran-
cja, Włochy). Od początku czerwca mają rozpocząć działalność lokale 
gastronomiczne i restauracje, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne 
(Hiszpania i Włochy). Także we Włoszech od 4 maja w części zakładów 
(np. branży samochodowej i rzemieślniczej) oraz w sektorze budowla-
nym rusza produkcja. Stopniowo, do końca czerwca mają być otwierane 
placówki kulturalne – muzea, galerie, biblioteki (Hiszpania, Włochy).  
We Francji od 18 maja stopniowo otwierane będą szkoły, najpierw pod-
stawowe i gimnazjalne, natomiast w Hiszpanii i we Włoszech wszyst-
kie szkoły pozostaną zamknięte aż do jesieni. Dodać należy, że pomimo 
znoszenia utrudnień i restrykcji nadal egzekwowany jest podstawowy 
obowiązek noszenia masek na twarzy i zachowywania określonych od-
stępów między osobami w miejscach publicznych, w szczególności np. 
w środkach transportu publicznego, sklepach czy miejscach kultu reli-
gijnego. Utrzymywany jest również bezterminowy zakaz organizowania 
zgromadzeń oraz imprez masowych. 

W większości pozostałych państw Zachodniej Europy oraz w pań-
stwach	Europy	Środkowowschodniej	zasięg	i tragiczne	skutki	epide-
mii okazały się znacznie mniejsze, zwłaszcza w aspekcie zdrowotnym 
i społecznym. Dlatego też rządy tych państw zdecydowały się na nieco 
wcześniejsze zniesienie większości restrykcyjnych przepisów. Np. Niem-
cy od 20 kwietnia pozwoliły na otwarcie części sklepów, zaś od 4 maja 
zapowiedziano uruchomienie szkół i wyższych uczelni. Na Słowacji od 
22 kwietnia działają sklepy o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2, 
jarmarki i targi, komisy i salony samochodowe, niektóre hotele i restau-
racje serwujące dania na wynos. W następnej kolejności rząd planuje 
pozwolić na organizację zgromadzeń religijnych, otworzenie zakładów 
fryzjerskich	i kosmetycznych.	Później	do	pracy	mają	wrócić	większe	
sklepy, zakłady gastronomiczne z tarasami i ogródkami, muzea, gale-
rie i księgarnie. Kolejnym etapem będzie ponowne uruchomienie kin, 
teatrów, centrów handlowych oraz szkół i przedszkoli.

Na Litwie od 23 kwietnia przywrócono działalność wszystkich 
sklepów, także tych położonych w centrach handlowych. Otwierane są 
ogródki kawiarniane, zakłady fryzjerskie, targowiska, parki, ogrody 
zoologiczne, biblioteki i muzea.

W Czechach od 20 kwietnia otwierane są zakłady rzemieślnicze, 
targowiska, bazary i sklepy. Od tego dnia część studentów (najwyższe 
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roczniki) wróciła na uczelnie, zaś maturzyści wracają do szkół w po-
łowie maja. Od 1 maja otwarte zostały przedsiębiorstwa usługowe  
(np. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne) a od 15 maja działalność mają 
rozpocząć restauracje i kawiarnie. Od początku maja w Belgii, Holandii 
i Luksemburgu będą otwierane szkoły oraz coraz większa ilość sklepów, 
firm, przedsiębiorstw usługowych. 

W Grecji od 4 maja wznowiły działalność małe firmy, w tym sa-
lony fryzjerskie i kosmetyczne. Od 11 maja otwarte zostaną wszystkie 
pozostałe sklepy, z wyjątkiem centrów handlowych, których otwarcie 
przewidziano na 1 czerwca. Również 11 maja mają wznowić działalność 
szkoły średnie i wyższe uczelnie, zaś od początku czerwca planowane 
jest otwarcie restauracji i hoteli. W związku ze zbliżającym się sezonem 
urlopowym od 1 lipca zaplanowane jest otwarcie granic dla turystów. 

9. Podsumowanie

Trwająca pandemia COVID-19 wykazuje pewne oznaki zmniejszania 
się, jednak w dalszym ciągu wywiera poważny wpływ na życie obywa-
teli, funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, stanowiąc poważne 
zagrożenie zdrowia publicznego oraz wymagając od państw stosowania 
wyjątkowych środków. Dane z ostatnich dni z Włoch, Francji i częścio-
wo z Hiszpanii wydają się potwierdzać, że faktyczne przestrzeganie 
zastosowanych ograniczeń i masowe przeprowadzenie testów prowa-
dzą do zahamowania, a nawet spadku odnotowanej liczby chorych.  
We wspomnianych krajach, jak również w Wielkiej Brytanii, w których 
zwlekano z wprowadzeniem tych środków i z ich skutecznym wyegze-
kwowaniem, pandemia pochłonęła najwięcej ofiar. W krajach, w których 
zdecydowano o ich zastosowaniu po wystąpieniu pierwszych przypad-
ków zachorowań, jak np. w Polsce, w Czechach, na Słowacji, na Litwie 
przebieg epidemii okazał się lżejszy. 

Mimo,	iż	liczba	zarówno	nowych	zakażeń,	jak	i ofiar	koronawiru-
sa systematycznie maleje, eksperci wskazują, że obecnie trudno jest 
przewidzieć dalszy rozwój pandemii. Dowodzą tego nowe przypad-
ki zachorowań, jakie zanotowano w Chinach po okresie wygaszenia 
choroby. Kraje stoją więc przed olbrzymim dylematem, zachować re-
żim czy ratować gospodarkę uruchamiając usługi i produkcję. Doty-
czy to szczególnie krajów, które swoją gospodarkę opierają głównie 
na usługach, a z drugiej strony są najbardziej dotknięte pandemią, 
takie jak Włochy czy Hiszpania, które dochody czerpią w znacznej 
mierze z  turystyki czy usług gastronomicznych. Postępujący kry-
zys gospodarczy spowodowany pandemią powoduje, iż wiele krajów 
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rozważa stopniowe odchodzenie od niektórych ograniczeń, uruchamia-
nie poszczególnych sektorów gospodarki z zachowaniem zasad reżimu  
sanitarnego. 
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