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Synteza
Pierwsza fala pandemii COVID-19 była ciosem
w polską i światową gospodarkę. Była także bez
wątpienia trudnym egzaminem, jaki przyszło
zdawać nie tylko rządowi, ale i społeczeństwu.
Ponad rok temu premier Mateusz Morawiecki
poinformował o wprowadzeniu szeregu ograniczeń dotyczących swobód obywatelskich,
rozpoczynając lockdown, który odcisnął swoje
piętno na funkcjonowaniu polskiej gospodarki. Ograniczenia dotyczące życia społecznego
i gospodarczego w różnym nasileniu obowiązują
do dzisiaj.

gospodarki to także mniejsze dochody budżetu
państwa, nie tylko wynikające z podatków płaconych przez przedsiębiorców, ale także z podatku
dochodowego pracowników czy też z podatków
pośrednich, jak VAT czy akcyza, które wiążą się
z nieuniknionym spadkiem konsumpcji.

Polska nie była jedynym krajem, który zdecydował się na zamknięcie gospodarki – na podobny
krok decydowały się też inne kraje europejskie
– jednak to właśnie u nas ograniczenia epidemiczne były jednymi z bardziej restrykcyjnych.
Co ciekawe, wprowadzono je w sytuacji, kiedy dobowa liczba zakażeń była bardzo niska
w porównaniu do wielu innych krajów.

Pandemia przyniosła w Polsce negatywne skutki
nie tylko gospodarcze, ale także i prawne. Okres
od marca 2020 r. do dziś obfituje w ogromną ilość
zmian przepisów, które są wprowadzane w bardzo szybkim tempie z pominięciem przyjętych
i utrwalonych standardów znajdujących swoje
odzwierciedlenie w przepisach dotyczących
zasad legislacji i wprowadzania w życie aktów
prawnych. Pomijane są konsultacje społeczne,
zaś uzasadnienia ustaw pisane są lakonicznie
bez określenia konkretnego celu danego aktu
prawnego. Wszystkie te działania składają się
na słabnące z miesiąca na miesiąc zaufanie
Polaków do organów państwa.

Efekty tych decyzji obserwujemy po dziś dzień,
a dotkliwe skutki ograniczenia działalności gospodarczej odczuwa niemal każdy sektor gospodarki. W obszarach dotkniętych kryzysem
często zatrudnionych są setki tysięcy osób – sama
branża gastronomiczna to około 76 tysięcy lokali,
w których pracuje prawie milion osób. Wielu
z nich częściowo bądź całkowicie utraciło środki
do życia, co może doprowadzić do powstania
w ich przypadku spirali zadłużenia. Zamknięcie

Polska nie była przygotowana do kryzysu, jaki
dosięgnął nas w związku z pandemią wirusa
COVID-19. Kryzys ten powinien być dla rządzących lekcją, że za zaniedbywanie obszarów
sektora publicznego (które to są konsekwentnie punktowane przez środowiska eksperckie
i obywatelskie) przyjdzie zawsze kiedyś zapłacić.
Obecny kryzys pokazał, że niekiedy płacić trzeba
za swojej kadencji. Powinna być to przestroga
dla każdego rządu.
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Rozdział I
Widmo pandemii.
Przygotowania Polski do
nadchodzącego kryzysu
Stan systemu ochrony zdrowia w Polsce od wielu lat budził poważne zastrzeżenia. W 2019 r.,
zgodnie z danymi pochodzącymi z raportu
FutureProofing Healthcare, Polska zajęła
niechlubne 23. miejsce ex aequo z Chorwacją
spośród 30 badanych państw. Wynik ten był
mimo wszystko lepszy niż prezentowany
w rankingu z 2018 r., gdzie Polska zajęła 25. miejsce (w 2018 r. badane były
o 2 kraje mniej), a za nami były tylko Rumunia, Łotwa i Bułgaria. W 2019 r. wyprzedziliśmy dodatkowo Litwę, Węgry
i Estonię, choć nadal nie jest to powód do
dumy. Spośród 5 parametrów poddanych
ocenie najwyższe wyniki Polska uzyskała
w parametrach „Jakość” (18. miejsce) i „Innowacyjność” (19. miejsce). W parametrze „Kondycja zdrowotna” Polska zajęła 23. pozycję,
w parametrze „Żywotność” – 25., a w parametrze „Dostęp do leczenia” aż 27. miejsce 1.
Niska pozycja polskiej służby zdrowia na
tle innych krajów Europy to między innymi
wynik niskiego poziomu jej finansowania.
Trudno bowiem porównywać Szwajcarię z wydatkami na poziomie 7317 dolarów amerykańskich rocznie na osobę z Polską, gdzie te wydatki wynoszą 2056 dolarów2. W 2018 r. zgodnie
z danymi OECD Polska wydała 6,3% PKB, zaś
4,34% stanowiły wydatki publiczne na zdrowie.
Przy średniej wynoszącej 8,8% Polska zajęła

Indeksy FutureProofing Healthcare: Zrównoważonego Rozwoju
Systemów, Ochrony Zdrowia 2019 i Stwardnienia Rozsianego
2019, Komentarz Polskiego Panelu Ekspertów, s. 15,
https://futureproofinghealthcare.com/sites/default/files/wersja_finalna_raportu_2019_0.pdf.
2
Ibidem.

9. miejsce od końca spośród badanych państw3.
Bez względu na ranking Polska od wielu lat
znajduje się wyraźnie poniżej średniej europejskiej, pozostając daleko w tyle za bogatszymi
krajami „starej Unii Europejskiej”. Problemy
z finansowaniem służby zdrowia na przestrzeni wielu lat prowadziły do licznych protestów
pracowników, jak np. protestu pielęgniarek
z 2007 r. czy protestu lekarzy rezydentów
w 2019 r., w przeddzień wybuchu pandemii.
Jednym z symboli lekceważącego stosunku
władzy do postulatów pracowników służby
zdrowia była wypowiedź posłanki PiS Józefy
Hrynkiewicz z 2017 r., która na zarzut, że
młodzi lekarze nie chcą pracować w Polsce
z powodu braków w finansowaniu służby zdrowia i niskich pensji rezydentów krzyczała
z ław sejmowych „Niech jadą!”.
W obliczu tych faktów nie powinno dziwić,
że Polska nie była przygotowana do kryzysu
związanego z pandemią COVID-19. Trudno
natomiast zrozumieć zlekceważenie zagrożenia pandemią i niepodjęcie odpowiednych kroków, by przeciwdziałać jej skutkom.
Pierwsze informacje o zagrożeniu pojawiły
się bowiem już na przełomie 2019 i 2020 r.,
gdy z nieznanym dotąd wirusem zmagały
się Chiny. Podczas, gdy wirus dotarł do Europy, a w lutym 2020 r. we Włoszech odnotowywano setki zakażeń, Polska nie podjęła
żadnych istotnych kroków, by zabezpieczyć
się na wypadek pandemii. Gdy 4 marca 2020
r. odnotowano pierwszy przypadek niebezpiecznej choroby w Polsce, a w kolejnych
dniach zarażonych przybywało, rozpoczął
się cykl chaotycznych działań rządu, który
nie tylko nie powstrzymał rozwoju pandemii, ale także doprowadził do fatalnych
skutków gospodarczych.

1
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https://www.politykazdrowotna.com/51172,oecd-w-polsce-wydatki-na-zdrowie-to-63-proc-pkb-ile-stanowia-wydatki-publiczne.
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Rozdział II
Reakcja władz na pandemię
i zamknięcie gospodarki
Gdy wykryto w Polsce pierwszy przypadek zakażenia COVID-19, a w dalszych dniach pojawiły
się kolejne zachorowania oczywistym stało się,
że pandemia dotarła do naszego kraju. Pierwsze kroki w celu zapobiegania epidemii podjęły
niektóre uczelnie wyższe, odwołując zajęcia.
11 marca 2020 r. odwołano imprezy masowe oraz
wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu
szkół. W okresie od 14 do 20 marca obowiązywał
w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od
15 marca ograniczono ruch graniczny, wprowadzając kordon sanitarny. Kolejnym krokiem
było wprowadzenie od 20 marca stanu epidemii
na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia.
24 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki na
konferencji prasowej poinformował o wprowadzeniu szeregu ograniczeń dotyczących swobód
obywatelskich takich, jak zakaz przemieszczania
się i zakaz gromadzenia się w grupach większych
niż 2 osoby. Rozpoczęło to de facto lockdown,
który odcisnął swoje piętno na funkcjonowaniu
polskiej gospodarki. Ograniczenia dotyczące
życia społecznego i gospodarczego w różnym
nasileniu obowiązują do dzisiaj.

li i innych miejsc noclegowych. Warto mieć na
uwadze, że w marcu 2020 r., gdy podjęto tak restrykcyjne kroki, dobowa ilość zakażeń wahała
się od kilku przypadków w pierwszych dniach
marca do maksymalnie 256 osób zakażonych,
o których mówiono w komunikacie Ministerstwa
Zdrowia z 31 marca. Polska nie była jedynym
krajem, który zdecydował się na zamknięcie gospodarki, na podobny krok decydowały się inne
kraje europejskie. Wskazać jednak należy, że
Polska, jako jeden z pierwszych krajów, zdecydowała się na ograniczenie ruchu granicznego,
a ograniczenia życia gospodarczego i społecznego były w naszym kraju jednymi z bardziej
restrykcyjnych. Spośród absurdów pierwszego
lockdownu wymienić można zamknięcie lasów
i parków. Wszystko to obywało się w sytuacji,
w której dobowa liczba zakażeń była bardzo niska w porównaniu do takich krajów, jak: Włochy,
Hiszpania, Francja, Wielka Brytania czy Niemcy.
Pozwala to na zadanie pytania: czy pełen lockdown w marcu nie był przedwczesną decyzją? Jak
pokazało późniejsze doświadczenie, gospodarka
mogła z powodzeniem funkcjonować z zachowaniem reżimu sanitarnego w okresach podobnej,
a nawet większej ilości zachorowań latem.

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się
pandemii już w marcu zdecydowano się
na szereg poważnych ograniczeń w funkcjonowaniu znacznej części gospodarki.
W pierwszej kolejności ograniczenia dotyczyły
przede wszystkim handlu (zamknięcie większości sklepów w galeriach handlowych, limity
klientów w sklepach) i branży gastronomicznej
(możliwość sprzedaży wyłącznie „na wynos”
i „z dowozem”). Zamknięto także siłownie, baseny, klub taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki i kina1. W kolejnych dniach ograniczenia
wprowadzono także w funkcjonowaniu hote1

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ograniczenia-dzialalnosci-gastronomicznej-rozrywkowej-oraz-funkcjonowania-galerii-handlowych.
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Wprowadzenie pierwszych restrykcji i niepewność społeczeństwa doprowadziły do pojawienia
się efektu, który w ekonomii i innych naukach
społecznych nazywany jest „samospełniającą się
przepowiednią”. Konsumenci w obawie przed
zamknięciem sklepów i pojawieniem się braków
towarów pierwszej potrzeby na półkach sklepowych, tłumnie ruszyli dokonywać zakupów „na
zapas”. Postawa taka sprawiła, że w konsekwencji
istotnie pojawiły się problemy z zaopatrzeniem
sklepów w takie produkty, jak ryż, makaron czy
papier toaletowy.
Stopniowe znoszenie restrykcji rozpoczęło się
20 kwietnia 2020 r., a do końca maja 2020 r. umożliwiono funkcjonowanie niemal wszystkich gałęzi
gospodarki, wprowadzając jednocześnie ograniczenia dotyczące między innymi ilości osób mogących przebywać w lokalach czy też obowiązek
zachowania reżimu sanitarnego. W tym okresie
dobowa ilość zachorowań utrzymywała się na
poziomie kilkuset przypadków dziennie. Okres
stabilizacji trwał do drugiej połowy września, kiedy
to liczba zakażeń zaczęła bardzo szybko rosnąć
i rozpoczęła się druga fala pandemii.
Pierwsza fala pandemii była szokiem dla społeczeństwa i dużym ciosem w polską i światową gospodarkę. Świadczą o tym dane z giełdy. 12 marca
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2020 r., dzień po wprowadzeniu pierwszych restrykcji, WIG20 spadł aż o 13,3%, była to najgorsza sesja
w historii tego indeksu. Rekordowo spadły również
notowania WIG – o 12,7%. Był to najgorszy dzień
w 29-letniej historii polskiej giełdy. Notowania
giełdowe w marcu przypominały karuzelę, po
dużych spadkach jednego dnia, następnego często
dochodziło do odbicia. 17 marca 2020 r. WIG20
zanotował czwarty najlepszy wynik w XXI wieku,
rosnąc o 6,5%. Nie zmienia to jednak faktu, że
w lutym i marcu indeksy notowały łącznie bardzo wysokie spadki i sumarycznie straty WIG20,
WIG, sWIG80 i mWIG40 znajdowały się w przedziale 20–30%. WIG20 stracił 27%, WIG – 27,5%,
sWIG80 – 21,4%, a mWIG40 – aż 29,7%. Wybuch
pandemii najbardziej wpłynął na sektor odzieżowy
i bankowy, które traciły odpowiednio 43% i 38%.
Najlepiej poradziła sobie branża IT, jednak i ona
straciła 13,8%. Podobnie sytuacja wyglądała na
giełdach światowych, indeks Dow Jones zakończył
I kwartał 2020 r. najwyższym od 1987 r. spadkiem
aż o 23,2%, co jest o tyle zaskakujące, że jeszcze
w połowie lutego inwestorzy zdawali się nie zwracać uwagi na zagrożenie pandemiczne płynące z Chin2.
2

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Koronawirus-na-gieldach-Rynkowy-kataklizm-w-marcu-2020-r-Podsumowanie-7852411.html.
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Niestety wraz z końcem września 2020 r. mówić możemy o drugiej fali pandemii w Polsce
i na świecie. Była ona zdecydowanie bardziej
niebezpieczna niż pierwsza. W szczytowym
okresie pandemii dzienna ilość zachorowań
przekraczała 27 tys. przypadków. 17 października 2020 r. wprowadzono podział Polski na
strefy żółte i czerwone z odmiennym poziomem
restrykcji, jednak już 23 października, z uwagi
na rozwój sytuacji, cała Polska została objęta
czerwoną strefą. W czasie trwania drugiej fali
zachorowań władze państwowe zdecydowały się podjąć kuriozalną decyzję o zamknięciu cmentarzy 30 października, dzień przed
Uroczystością Wszystkich Świętych. Decyzja
ta była dodatkowym ciosem dla przedsiębiorców, którzy w tym okresie prowadzili handel
m.in. zniczami i kwiatami. 21 listopada rząd
przedstawił plan działania z podziałem na etapy,
który miał być drogowskazem wskazującym
kiedy nakładane będą nowe restrykcje, a kiedy
możliwy będzie powrót do normalności. Niestety po wzroście zachorowań i wprowadzeniu
dalszych restrykcji plan ten został zapomniany. Druga fala doprowadziła do ponownego
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zamknięcia wielu gałęzi gospodarki, które
w okresie letnim zostały otwarte, choć w reżimie
sanitarnym. Mimo że w retoryce rządu unika
się tego sformułowania, to jest to de facto drugi
lockdown, który trwa po dziś dzień.
Warto w tym miejscu wskazać, że od początku pandemii mamy do czynienia ze swoistym
rozmywaniem się odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Większość rozporządzeń
wprowadzana jest przez Radę Ministrów, część
przez Ministra Zdrowia. W trakcie poszczególnych konferencji decyzje ogłaszają przeważnie
Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów oraz
rzadziej poszczególni ministrowie. Nie ulega
wątpliwości, że dominująca jest tu rola Ministerstwa Zdrowia, jednak brak jest jakichkolwiek
informacji o przesłankach, jakimi kieruje się
Minister Zdrowia. Trudno też ocenić, czy prowadzone są pełne konsultacje międzyresortowe
i czy brana jest do uwagę opinia resortu finansów czy rozwoju. Poszczególne decyzje nie są
poprzedzane predykcjami dotyczącymi ich skutków, a tym samym trudno jest rozliczać rząd pod
względem celowości podejmowanych działań.
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Rozdział III
Chaotyczne prawodawstwo
i próby ratowania
gospodarki
3.1. Prawne sposoby walki z pandemią
W odpowiedzi na widmo pandemii Sejm już
2 marca 2020 r. uchwalił ustawę o szczególnych
rozwiązaniach dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (zwaną w dalszej części „ustawą
o zwalczaniu COVID-19”). Ustawa ta była próbą
przygotowania państwa do kryzysu. Powstała
w dużym pośpiechu, a jej projekt zgłoszony został zaledwie dzień przed jej uchwaleniem, czyli
1 marca. Mimo ekspresowego tempa jej przygotowania część wprowadzonych przepisów
należy z perspektywy czasu ocenić pozytywnie.
Z pewnością przepisem takim był art. 3 umożliwiający pracodawcy polecenie pracownikowi
realizowania, przez czas oznaczony, pracy poza
miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy
zdalnej. Przed marcem 2020 r. praca zdalna,
rozumiana jako „home office”, nie była uregulowana i odbywała się na zasadzie porozumienia
między pracodawcą a pracownikiem, że danego
dnia będzie on wykonywał swoje obowiązki
z domu. Była ona odstępstwem od reguły, jaką jest
praca w biurze pracodawcy. Rozwiązanie to, jak
okazało się z biegiem czasu, jest bardzo przydatne i sprawdza się w praktyce. W kolejnych nowelizacjach ustawy zapisy o pracy zdalnej zostały
rozszerzone i poprawione. Mimo powstałych
kwestii spornych dotyczących np. rozliczania
czasu pracy czy rozliczania kosztów organizacji
miejsca pracy w domu, praca zdalna przynosi
wiele korzyści i przynajmniej częściowe jej
uregulowanie przepisami prawa było dobrym
krokiem. Są postulaty mające na celu wprowadzenie tych rozwiązań na stałe do Kodeksu pracy,
gdyż wielu pracodawców deklaruje, że nawet
po zakończeniu pandemii chcą by przynajmniej
część obowiązków pracownicy wykonywali zdal-
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nie. Również wielu pracowników uważa pracę zdalną za dobre rozwiązanie. Pomimo tego,
na dzień pisania niniejszego opracowania, tj.
12 marca 2021 roku, ujęcie przepisów dot. pracy
zdalnej w kodeksie pracy nie wyszło poza ustalenia resortowe z reprezentacjami społecznymi
strony pracodawców oraz pracowników.
Kolejnym rozwiązaniem w przywoływanej wcześniej ustawie, na które należy zwrócić uwagę był
przepis art. 6, stanowiący, że „do zamówień, których
przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do
przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych „(…) jeżeli zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli
wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”.
Przepis ten z jednej strony dawał możliwość szybkiego zaopatrzenia się naszego kraju w sprzęt
medyczny, z drugiej jednak strony okazało się,
że zamawiany w ten sposób sprzęt i środki medyczne nie spełniały podstawowych standardów,
czego przykładem były głośne afery medialne
dotyczące zakupu maseczek czy respiratorów.
Ustawa o zwalczaniu COVID-19 zawierała także
szereg zmian w innych ustawach, które miały
na celu przygotowanie do wprowadzenia stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Zmieniono między innymi Prawo farmaceutyczne, dając możliwość kontroli obrotu produktami
i wyrobami leczniczymi. Zmieniono także ustawę
o finansach publicznych, dając Radzie Ministrów
możliwość, w drodze rozporządzenia, dokonywania przeniesienia planowanych wydatków
budżetowych między częściami i działami budżetu państwa w celu wsparcia realizacji zadań
wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Ustawa o zwalczaniu COVID-19 od czasu jej
uchwalenia była nowelizowana kilkadziesiąt razy, stając się pewnym ewenementem
w zakresie prawodawstwa. Nowelizowano
liczne przepisy np. w zakresie zasiłków. Wpro-
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wadzono możliwość świadczenia pracy przez
pracowników poddanych kwarantannie np.
w domach pomocy społecznej, ale także możliwość świadczenia pracy zdalnej zgodnej z zawartą umową o pracę przez pracowników poddanych obowiązkowej kwarantannie bądź izolacji
za zgodą pracodawcy. Dano możliwość zawieszenia niektórych obowiązków w zakresie badań
okresowych pracowników czy szkoleń BHP bądź
przeprowadzania szkoleń za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Po wprowadzeniu
lockdownu przez pewien czas obowiązywał szereg przepisów zawieszających bieg terminów
w niemal każdej procedurze. Wreszcie wprowadzono zapisy dotyczące pomocy pracodawcom
w ochronie miejsc pracy będące częścią tak zwanych „Tarcz Antykryzysowych”.
Odpowiedź prawodawstwa na zaistniały kryzys uwidoczniła także inną bolączkę polskiego
systemu prawnego – jego skomplikowanie.
Wprowadzenie przepisów tarczowych wymusiło zmianę w dziesiątkach aktów prawnych.
Pierwsza, wprowadzająca przepisy tarczowe
Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
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pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw liczyła 101 artykułów, które
przekładały się na 199 stron maszynopisu. Sam
„Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców” po wprowadzonych przepisach wydany
przez PFR zajmował… 195 stron. Niemniej, sama
inicjatywa opracowania podręcznika po skomplikowanych przepisach zasługuje na pochwałę.
3.2. Tarcza Antykryzysowa
Tarcze Antykryzysowe to projekt, który rozwijany jest od początku pandemii opierający się na
pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu
systemu finansowego i inwestycjach publicznych.
Zgodnie z szacunkami wsparcie w ramach Tarczy
wynieść ma ponad 312 miliardów złotych. Z tej
puli rząd planuje przeznaczyć około 7,5 miliarda
złotych na ochronę zdrowia poprzez walkę z pandemią COVID-19. 30 miliardów złotych ma zostać
przeznaczone na bezpieczeństwo pracowników,
na które składają się takie instrumenty, jak: do-
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płaty do pensji pracowników, pomoc dla osób
samozatrudnionych i pracujących na umowy
zlecenia i o dzieło, dodatkowy zasiłek opiekuńczy
czy obniżenie kosztów kredytów konsumenckich.
Kolejne 30 miliardów planuje się przeznaczyć na
program inwestycji publicznych między innymi
w infrastrukturę, modernizację szkół i szpitali czy
cyfryzację. 70,3 miliarda złotych ma zostać przeznaczone na wzmocnienie systemu finansowego
przez zwiększenie płynności i szereg ułatwień
w działaniu podmiotów w sektorze bankowym.
74,2 miliardy złotych ma zostać przeznaczonych
na pomoc przedsiębiorcom w postaci np. bezzwrotnej pożyczki dla firm, które utrzymają stałe
zatrudnienie, zwolnienia ze składek ZUS, a także
szereg zmian mających złagodzić formalności,
jak danie przedsiębiorcom więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Wreszcie 100 miliardów złotych ma zostać
przeznaczone na tak zwaną Tarczę Finansową
w ramach PFR, która ma zapewnić dodatkowe
wsparcie przedsiębiorców i pracowników.

wielu przedsiębiorców oznaczało to bankructwo,
co ma (i w dłuższej perspektywie czasu będzie
miało) poważne konsekwencje dla gospodarki,
gdyż to właśnie małe i mikroprzedsiębiorstwa
odpowiadają za 50% PKB i niemal 60% zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.
Podkreślić należy, że konstrukcja przepisów
uniemożliwiła wsparcie wielu podmiotów,
które zostały dotknięte pandemią. Istnieje
szerokie grono przedsiębiorców np. z branży
eventowej i rozrywkowej, którzy mimo braku możliwości prowadzenia działalności nie
mogli liczyć na jakiekolwiek istotne wsparcie.
Bez wsparcia pozostało również wielu nowych
przedsiębiorców, którzy zdecydowali się podjąć
działalność gospodarczą w okresie bezpośrednio
poprzedzającym pandemię. Ponadto wskazać
należy, że z uwagi na liczne zmiany przepisów
i panujący chaos część osób, które mogłaby uzyskać wsparcie nie wiedziała o tym lub nie była
w stanie sobie poradzić z formalnościami.

Niestety praktyka pokazuje, że wsparcie nie jest
tak efektywne jak zakładano. Przede wszystkim
wiele z instrumentów, które wymieniono powyżej nie istniało od początku, a było wprowadzane
stopniowo w ramach kolejnych „Tarcz”, których
mamy obecnie aż 6. Było to szczególnie dotkliwe
na początku pandemii. Gdy wprowadzono lockdown wielu przedsiębiorców z dnia na dzień
musiało zamknąć swoje biznesy, a wielu pracowników stanęło przed widmem utraty pracy.
Jednocześnie mimo braku możliwości prowadzenia swoich firm przedsiębiorcy obarczeni byli obciążeniami publicznymi zarówno o charakterze
fiskalnym, jak i formalnym. Ponadto przez długi
czas nie przewidziano żadnego wsparcia dla
osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Wsparcie przychodziło z opóźnieniem
i niestety nie dotyczyło wszystkich dotkniętych
skutkami pandemii. Szczególnie dotkliwe było to
dla małych i mikroprzedsiębiorców, gdyż w większości nie posiadali oni odpowiedniego zaplecza
finansowego pozwalającego im przetrwać do
czasu uzyskania pomocy ze strony państwa. Dla

Warsaw Enterprise Institute

11

Szacunki dokonywane przez władze państwowe
dotyczące wysokości wsparcia są hipotetycznie
zawyżone. Są jedynie przewidywaniami, które
niekoniecznie, a nawet mało prawdopodobne,
że będą miały pełne pokrycie w rzeczywistości. Warto też zauważyć, że o ile na początku
pandemii pomoc była kierowana do stosunkowo szerokiego grona potrzebujących, to wraz
z nastaniem drugiej fali zdecydowano się na
wspieranie określonych sektorów i zaostrzono
warunki, twierdząc, że wielu przedsiębiorcom
zostały jeszcze pieniądze z pierwszej Tarczy. Choć
wiele z postulatów zgłaszanych przez pracodawców znalazło się w kolejnych wersjach Tarczy
Antykryzysowej, to jej funkcjonowanie, pomimo
słusznego kierunku i niewątpliwej potrzeby jakiegokolwiek wsparcia, wciąż wymaga poprawy.

mało 44.999 przedsiębiorców, zatrudniających
293.529 pracowników, którzy otrzymali łącznie
6.601.124.875 zł2. W ramach Tarczy finansową
pomoc otrzymują również duże przedsiębiorstwa, które mogą uzyskać pomoc w postaci finansowania płynnościowego, preferencyjnego
i inwestycyjnego.
Powyższy przykład stanowi swego rodzaju obraz
wysokiej skuteczności i elastyczności agencji
rządowych, które bardziej zwinnie są w stanie
reagować na zmiany w stosunku do powolnej
i biurokratycznej administracji rządowej.
3.3. Wątpliwości prawne

Pozytywnie natomiast należy ocenić funkcjonowanie „Tarczy Finansowej” w ramach
Polskiego Funduszu Rozwoju, która stanowi jeden z filarów Tarczy Antykryzysowej.
Jest to program pomocy przedsiębiorcom
i ich pracownikom skierowany do mikrofirm (czyli zatrudniających co najmniej jednego pracownika) oraz małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona
rynku pracy i zapewnienie firmom płynności
finansowej w okresie pandemii COVID-19. Szacuje się, że z programu tego skorzystać może
nawet 670 tysięcy polskich przedsiębiorców.
W ramach pierwszej Tarczy Finansowej można
było uzyskać między innymi subwencję dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, która
mogła nie podlegać zwrotowi nawet w 75%. Na
dzień 31 grudnia 2020 r. w ramach programu
pomoc otrzymało 340.069 mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zatrudniają łącznie
3.132.631 pracowników, zaś sama pomoc wyniosła aż 60.976.868.835 zł1. W ramach Tarczy
Finansowej 2.0, do której zgłaszać się można było
do końca lutego 2021 r. pomoc obecnie otrzy-

Okres od marca 2020 r. do dziś obfituje
w ogromną ilość zmian przepisów, które są
wprowadzane w bardzo szybkim tempie
z pominięciem przyjętych i utrwalonych standardów znajdujących swoje odzwierciedlenie
w przepisach dotyczących zasad legislacji
i wprowadzania w życie aktów prawnych. Standardem stało się między innymi pomijanie
konsultacji społecznych, a uzasadnienia projektów ustaw są lakoniczne i nie zawierają dostatecznego określenia celu, a jedynie
streszczenie planowanych zmian z podaniem
skrótowych motywów ich wprowadzenia. Ocena skutków prawnych jest równie lakoniczna
i nie jest poprzedzona wnikliwą ekonomiczną
analizą prawa czy inną naukową analizą skutków wprowadzanych zmian. Ponadto niemal
w zapomnienie odeszły zasady zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dotyczące choćby vacatio legis, czyli minimum 14-dniowego terminu liczonego od dnia
publikacji ustawy na jej wejście w życie. Chociaż
napotkany kryzys faktycznie wymagał szybkich
reakcji, to postępowanie takie przyczyniło się
do powstania chaosu prawnego i bardzo dużej

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp.
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niepewności prawa, która dla biznesu jest bardzo
niekorzystnym czynnikiem.
Problem dotyczący odejścia przez parlament od
podstawowych zasad prawodawczych doprowadził do sytuacji, w której znacząca część zakazów
związanych z pandemią budzi wątpliwości prawne przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Wątpliwości te, jak się okazuje, nie są bezpodstawne. W zakresie życia społecznego przykładem
rozwiązań budzących wątpliwości prawne był
tryb wprowadzenia nakazu noszenia maseczek.
W sprawie tej wypowiedział się między innymi Sąd Rejonowy w Kościanie, który postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r. (sygnatura II
W 71/20) odmówił wszczęcia postępowania dotyczącego wykroczenia określonego w art. 54
Kodeksu wykroczeń w związku ze złamaniem
zakazu przemieszczania się i nakazu noszenia
maseczek, uznając, że przepisy te zostały wprowadzone z naruszeniem Konstytucji RP. Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji RP stanowi bowiem, że
„ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony
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środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo
wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie
mogą naruszać istoty wolności i praw”.
W zakresie ograniczania życia gospodarczego
również wypowiedziały się sądy. 27 października 2020 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Opolu (sygnatura II SA/
Op 219/20), który w sposób dosadny wskazywał
błędy prawodawcy w zakresie uchwalania przepisów związanych z pandemią, w szczególności
zamykania życia gospodarczego. WSA w Opolu
stwierdził między innymi, że:
• „O ile oceniane zakazy, nakazy i ograniczenia
były merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich
wprowadzenia, doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw
w zakresie wolności działalności gospodarczej.
Dlatego (…) Sąd odmówił zastosowania kontrolowanego rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), czego
nie mogły uczynić – przy orzekaniu – skarżone
organy administracji publicznej”.
• „Żaden przepis upoważnień ustawowych zawartych w art. 46 ust. 4 i art. 46b ustawy z 2008 r.
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o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi nie zawiera umocowania do
określania w rozporządzeniu zakazów prowadzenia działalności gospodarczej”.
oraz
• „Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), wydane
na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12
ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie spełnia
konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego
wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego.
Ustawodawca w treści wskazanych wyżej upoważnień ustawowych nie zawarł wskazówek dotyczących materii przekazanej do uregulowania
w kwestionowanym rozporządzeniu. Rada Ministrów na podstawie tak sformułowanej treści
upoważnienia ustawowego mogła kształtować
w rozporządzeniu w dowolny sposób, bez merytorycznych wskazówek zawartych w ustawie,
sferę podstawowych praw lub wolności jednostki,
określając poszczególne ograniczenia, nakazy
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i zakazy. W konsekwencji podejmowana w tym
zakresie samoistna działalność prawotwórcza
doprowadziła do objęcia regulacjami rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i praw jednostki,
w tym wolności działalności gospodarczej z art.
22 Konstytucji”.
Ta linia orzecznicza jest kontynuowana i obecnie
wielu przedsiębiorców, którzy zdecydowali się
na nieposłuszeństwo i otworzyli swoje lokale
mimo zakazu wygrywa sprawy w sądach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w znaczącej
mierze przedsiębiorcy ci zdają sobie sprawę
z zagrożenia pandemicznego i decydując się na
złamanie zakazu prowadzenia działalności, robią
to z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.
Podczas, gdy sądy w indywidualnych sprawach
stają po stronie przedsiębiorców, to rząd mając
świadomość uchybień natury prawnej, mimo to
grozi odbieraniem wsparcia z Tarcz Antykryzysowych dla „nieposłusznych”, a niemal każda
restauracja, która próbuje przetrwać, otwierając się dla gości musi się liczyć z codziennymi
interwencjami policji i sanepidu.
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Rozdział IV
Wnioski i rekomendacje
Pandemia COVID-19 to z pewnością największy
kryzys w najnowszej historii świata. Ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzone
w Polsce niosą za sobą niestety dotkliwe
skutki. W drugim kwartale 2020 r., na który przypadło wiele ograniczeń, unijne PKB
spadło o 13,95 rok do roku, a bezrobocie
wzrosło o 2,7%. Były to największe odnotowane spadki od rozpoczęcia pomiarów w 1995
roku. Polska gospodarka straciła w II kwartale 2020 roku ponad 8% PKB. To największy
spadek polskiej gospodarki od czasów reform przeprowadzonych przez wicepremiera Leszka Balcerowicza w latach 1990–1991.
W przeliczeniu na kwoty bezwzględne, pierwszy lockdown kosztował 25 miliardów zł
w samym spadku PKB rok do roku w drugim
kwartale. Nie są to jedyne koszty, gdyż do tej
kwoty należy dodać ogromne fundusze, jakie
państwo musiało pożyczyć na rynku. Zadłużenie sektora rządowego w okresie do końca
września 2020 roku wzrosło o 252 mld zł rok
do roku. To pozwala nam stwierdzić, że pierwszy etap lockdownu kosztował co najmniej 277
mld zł1. Warto zauważyć, że również kluczowe
założenie planu Mateusza Morawieckiego
z 2016 r. dotyczące zwiększenia stopy inwestycji zostało ostatecznie zweryfikowane przez
rzeczywistość. Założenia tego nie udało się
zrealizować nawet przed pandemią, a w III
kwartale 2020 r. spadła nawet do poziomu
17,2%, co było najgorszym wynikiem od 25
lat 2. Drugi lockdown gospodarki nadal trwa,
co uniemożliwia wyliczenie jego dokładnych
kosztów, ale z uwagi na długi czas zamknięcia
gospodarki należy przypuszczać, że będą jeszcze większe niż koszty pierwszego lockdownu.
https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2021/01/25.01.2021-Business-Paper-Podsumowanie-lockdownu-w-Polsce.pdf.
2
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/
stopa-inwestycji-w-polsce-w-iii-kw-2020-r-plan-morawieckiego-nierealny/l4c0lk0.

Skutki locdownu są szczególnie dotkliwe dla:
branży fitness, hotelarstwa, branży eventowej, handlu i gastronomii, ale niemal każdy
sektor gospodarki został dotknięty kryzysem. W obszarach tych zatrudnionych są
setki tysięcy osób, a sama branża gastronomiczna to około 76 tysięcy lokali, w których
zatrudnionych jest około miliona osób. Wiele
z tych osób częściowo bądź całkowicie utraciło środki do życia, co może doprowadzić
do powstania w ich przypadku spirali zadłużenia. Zamknięcie gospodarki to także
mniejsze dochody budżetu państwa, nie tylko wynikające z podatków płaconych przez
przedsiębiorców, ale także z podatku dochodowego pracowników czy też z podatków pośrednich jak VAT czy akcyza, które wiążą się
z nieuniknionym spadkiem konsumpcji.
W branżach szczególnie dotkniętych przez lockdown można spodziewać się radykalnej redukcji
etatów oraz fali upadłości. Szacuje się, że nawet 15
tys. lokali gastronomicznych może nie doczekać
wiosny, a sektor gastronomiczny może utracić
nawet 250 tys. pracowników. Dotyczy to nie tylko
małych przedsiębiorców, ale także tak dużych
graczy. Od października 2020 r. restauracje mogą
sprzedawać jedzenie jedynie w opcji na wynos
i z dowozem. Szacuje się, że z tego modelu skorzystała zaledwie 1/5 lokali przede wszystkim
z uwagi na to, że model ten nie jest uniwersalnym
rozwiązaniem i nie w przypadku każdego rodzaju kuchni można z powodzeniem sprzedawać
posiłki na wynos. Ponadto model ten oznacza
przychody na poziomie średnio zaledwie 20%
tych, jakie lokale miały przed pandemią3. Lockdown nie oszczędził również branży fitness.
W tej branży tragiczne skutki locdkownu odczuwają zarówno mali, jak i najwięksi przedsiębiorcy4.

1

Warsaw Enterprise Institute

https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-tylko-co-piaty-lokal-gastronomiczny-sprzedaje-na-wynos-fala-upadlosci-bedzie-ogromna-6609411660970848a.html.
4
https://www.money.pl/gospodarka/siec-silowni-fitness-world-sklada-wniosek-o-upadlosc-jeden-z-obiektow-dzia3

15

Sytuacji nie poprawia poszukiwanie przez rząd
pieniędzy w kieszeniach podatników. Rok 2021
rozpoczął się od wprowadzenia licznych i dotkliwych podatków i opłat. Jedną z takich danin
publicznych jest tak zwany „podatek od cukru”,
który pobierany jest od napojów słodzonych
cukrem, substancją słodzącą (również alkoholi)
oraz zawierających kofeinę lub taurynę. Wprowadzono też podatek handlowy, zwany „podatkiem od supermarketów”, który uchwalono już
w 2016 r. Podatki te uderzają nie tylko w przedsiębiorców, ale także pośrednio w konsumentów,
gdyż mają swoje przełożenie bezpośrednio na
ceny w sklepach.
Niemniej jednak, polski rynek pracy obecnie
pozostaje relatywnie odporny na zawirowania
w gospodarce realnej, których przyczyną
jest światowa epidemia koronawirusa. Jak
pokazują dane Eurostatu Polska w styczniu
2021 roku osiągnęła najniższą stopę bezrobocia wśród krajów Unii Europejskiej. Bezrobocie według unijnej metodologii osiągnęło na początku tego roku wartość 3,1 proc.
w Polsce, wobec stopy bezrobocia w całej UE na poziomie 7,3 proc. Tym samym wyprzedziliśmy Czechów, którzy do tej pory zajmowali pozycję lidera
w zakresie najniższego bezrobocia. Zdając sobie
sprawę, że dane publikowane przez Eurostat mogą
zostać jeszcze zrewidowane, a według metodologii
Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia
w styczniu 2021 r. wyniosła w Polsce 6,5 proc.,
można jednak wysnuć wnioski dotyczące sytuacji na Polskim rynku pracy. Miejsca pracy
lal-tylko-przez-tydzien-6574813719145376a.html.
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w polskiej gospodarce wydają się być dzisiaj
odporne na kryzys, przez jaki przechodzi
światowa gospodarka. Polski rynek pracy nie
został dotknięty trwającą epidemią na poziomie makro.
Niemniej jednak należy mieć na uwadze,
że występują problemy na rynkach pracy
w sektorach zamkniętych. Osoby zatrudnione
w branży turystycznej, gastronomicznej, transportowej czy usług fitness odczuwają skutki
zamknięcia, pozostając bez realnie wykonywanej pracy. Przedsiębiorcy zwlekają z redukcją
etatów w oczekiwaniu na szybkie otwarcie sektorów pozostających w zamknięciu. Brak zniesienia sektorowych, jak i lokalnych lockdownów
(a także ich dalsze wprowadzanie) skutkować
będzie w dłuższej perspektywie uwidocznieniem
się w statystykach zwolnionych pracowników
z zamkniętych sektorów oraz regionów. Należy zatem wdrażać wszelkie instrumenty walki
z epidemią, którymi nie są lockdowny działalności gospodarczej.
Kolejnym ze skutków działań władz publicznych, który będzie wpływał na polską gospodarkę nie tylko w krótkim, ale także w długim
okresie jest słabnące zaufanie do organów państwa. Pewność prawa i stabilność ustroju są
z pewnością czynnikami wpływającymi na decyzje inwestycyjne. Duża zmienność przepisów
i wątpliwości co do legalności poszczególnych działań władz publicznych mogą przełożyć się w dalszej perspektywie między innymi na zmniejszenie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. Obecnie mamy do czynienia
z pogorszeniem się wizerunku Polski na are-
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nie międzynarodowej i z utratą zaufania do
organów państwa. Wpływ na to mają nie tylko
wątpliwości co do legalności wielu przepisów
dotyczących zwalczania COVID-19 i zamknięcia gospodarki, ale także doniesienia medialne
o nieprawidłowościach przy zakupach maseczek
i respiratorów, liczne przykłady łamania przez
najwyższych przedstawicieli władz restrykcji,
które sami ustanawiają czy wreszcie wątpliwości dotyczące legalności zmian w sądownictwie.
Wszystkie te czynniki stanowią negatywne otoczenie dla biznesu i podważają wiarygodność
Polski jako dobrego miejsca dla prowadzenia
działalności gospodarczej.
Mając powyższe na uwadze, rekomenduję podjęcie niezwłocznych działań mających na celu powrót do normalnego życia gospodarczego. Priorytetem powinno być pozyskanie szczepionek
i jak najszybsze zaszczepienie takiego odsetka
społeczeństwa, aby zapewnić odporność populacyjną. Konieczne jest także niezwłoczne
przywracanie funkcjonowania tych gałęzi
gospodarki, które nie niosą ze sobą dużego
ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii. Jak
wskazują badania pod przewodnictwem dra
J.M. Braunera5 duży efekt redukcji zakażeń ma
zamknięcie szkół, uczelni i ograniczenie zgromadzeń do 10 lub mniej osób. Z kolei zamknięcie
sklepów oferujących produkty inne niż podstawowe skutkuje umiarkowanym wpływem.
Zamknięcie barów czy restauracji w 42% miało
wpływ mały, a w 58% – umiarkowany. Dalsza kontynuacja tak daleko idących obostrzeń w gospodarce może wiązać się z dalszym obciążeniem budżetu państwa, lawinowym upadkiem znacznej
części przedsiębiorców i postępującym wzrostem
bezrobocia. Z całą pewnością wraz z zażegnaniem kryzysu konieczne będzie podjęcie środków zapobiegających podobnym scenariuszom
w przyszłości, np. zwiększenie jakości służby
zdrowia oraz długotrwałe działania stymulacyjne
mające na celu odbudowę gospodarki.

5

https://science.sciencemag.org/content/371/6531/eabd9338.
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