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Restrykcje związane z COVID-19 w Europie

Słowa kluczowe: wolność przemieszczania się, wolność zgromadzeń, prawo do 

nauki, zakaz dyskryminacji

Wirus niszczy wiele istnień ludzkich i wiele z tego, co jest dla nas 
cenne. Nie możemy jednak pozwolić na to, aby zniszczył on nasze 

wspólne podstawowe wartości i wolne społeczeństwa1.

Podstawowymi prawami człowieka są: prawo do życia i ochrony zdrowia, wolność 

sumienia i wyznania, wolność przemieszczania się, wolność zgromadzeń, prawo do 

sądu i rzetelnego postępowania sądowego, prawo do życia rodzinnego, prawo do nauki, 

wolność słowa, zakaz dyskryminacji, prawa osób pozbawionych wolności i wolność dzia-

łalności gospodarczej. Analiza problematyki wirusa COVID-19 pod względem prawnym 

uwidacznia kolizję norm. Z jednej strony występuje uzasadniona potrzeba i możliwość 

legalnego ograniczania praw człowieka z racji ochrony zdrowia publicznego, z drugiej 

strony wprowadzone zmiany i restrykcje ograniczają podstawowe prawa człowieka. Ce-

lem artykułu jest syntetyczne przedstawienie wyników badań dotyczących obostrzeń 

związanych z COVID-19 w krajach europejskich w latach 2020–20212 ujętych w wy-

tycznych zarówno instytucji europejskich, jak i poszczególnych krajów oraz wskazanie 

reakcji mieszkańców na wprowadzane restrykcje.
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Przegląd zarówno krajowych, jak i europejskich obostrzeń uwidacznia zmiany, które 

pojawiają się sinusoidalnie dwa razy do roku – na początku i na końcu roku zaostrzenie, 

a latem i jesienią luzowanie obostrzeń. Kolejne fale koronawirusa przebiegają jednak 

inaczej. Zamiast wygaszania wirusa i restrykcji zauważamy bardziej zjadliwe jego odmia-

ny – czy też jesteśmy o nich informowani – i wprowadzane są coraz bardziej radykalne 

restrykcje – np. przymus szczepień. Prowadzi to do polaryzacji społeczeństwa, które 

dzieli się na tych, którzy się boją i chcą opieki państwa, i tych, którzy nie wierzą w sku-

teczność działań państwa. Powoduje to podział Europy i jej mieszkańców.

3 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r.).

4 Traktat o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012 r.; dalej: „TUE”).

5 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012 r.; dalej: „TFUE”).

1. Zakres ingerencji państwa i instytucji 
europejskich w prawa człowieka

W obecnej sytuacji, w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19, ograniczono niektóre 

zagwarantowane konstytucyjnie wolności obywatelskie. Wprowadzone zakazy i na-

kazy ograniczyły trzy ważne wolności: wolność osobistą, wolność poruszania się po 

terytorium państw oraz wolność sumienia i wyznania. Z zastrzeżeniem zasady propor-

cjonalności ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne 

i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię Europej-

ską lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób. W art. 21 ust. 2 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej3 zakazuje się ograniczeń ze względu na przynależność 

państwową w zakresie stosowania Traktatu o Unii Europejskiej4 i Traktatu o funkcjono-

waniu Unii Europejskiej5. Wszelkie ograniczenia swobody przemieszczania się w Unii 

uzasadnione względami zdrowia publicznego muszą być konieczne, proporcjonalne 

i oparte na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach. Muszą być odpowiednie 

dla zapewnienia realizacji wyznaczonego celu i nie wykraczać poza to, co jest koniecz-

ne do osiągnięcia tego celu. Podstawą jest TFUE, a w szczególności jego art. 21 ust. 

2, art. 168 ust. 6 i art. 292. Na podstawie art. 292 TFUE Rada Unii Europejskiej jest 

uprawniona do przyjmowania zaleceń. Zgodnie z tym postanowieniem Rada stanowi 

na wniosek Komisji Europejskiej we wszystkich przypadkach, gdy Traktaty przewidują 

przyjmowanie aktów przez Radę na wniosek Komisji. Zasada ta, określana mianem 

zasady pomocniczości, ma zastosowanie w obecnej sytuacji, ponieważ spójne podej-

ście jest konieczne, aby uniknąć dalszych zakłóceń spowodowanych jednostronnymi 

i niewystarczająco skoordynowanymi środkami ograniczającymi swobodny przepływ 

osób w Unii.
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Na podstawie art. 168 ust. 6 TFUE Rada, na wniosek Komisji, może również przyjąć 

zalecenia służące zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego przy 

określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii. Przyjęcie jednostron-

nych lub nieskoordynowanych środków może prowadzić do niespójnych i fragmenta-

rycznych ograniczeń swobodnego przepływu, co skutkuje niepewnością wśród oby-

wateli Unii pod względem korzystania z praw przysługujących im w UE. Wniosek nie 

wykracza poza to, co jest konieczne i proporcjonalne do osiągnięcia zamierzonego celu.

Zasady takie jak stabilność i pewność prawa, ochrona praw nabytych i wolność są ka-

nonem w krajach Unii, a na mocy Konstytucji także w Polsce. Artykuł 2 TUE ujmuje 

je następująco: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludz-

kiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania 

praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne 

Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskrymi-

nacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”.

Wartości te jednak nie są w pełni respektowane w czasie trwającej epidemii koronawi-

rusa. European Digital Rights (dalej: „EDRi”), koalicja zrzeszająca podmioty zajmujące 

się ochroną prywatności (w tym polskie, jak np. Fundację Panoptykon czy Fundację 

ePaństwo), zwróciła uwagę, że do walki z koronawirusem rządy wprzęgają działania 

naruszające wolność słowa, prywatność oraz inne prawa człowieka. Zdaniem EDRi część 

działań jest nieproporcjonalna, np. nadmierne przetwarzanie danych osobowych obywa-

teli (przede wszystkim dotyczących zdrowia). Podmioty zrzeszone w EDRi apelują, aby 

społeczeństwa nie zezwalały na pozostawienie wdrożonych awaryjnie rozwiązań po tym, 

jak koronawirus przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Bo – jak wska-

zują członkowie EDRi – z raz przyjętych mechanizmów państwa rezygnują niechętnie6.

W Izraelu premier Binjamin Netanjahu zadecydował, że do walki z nowym wirusem 

zostaną użyte technologie Mosadu. Plan wdrożono bez zgody parlamentu i pomimo 

sprzeciwów aktywistów na rzecz praw człowieka i demokracji. Organizacje obywatel-

skie twierdzą, że rząd zaczął monitorować smartfony osób zarażonych i wykorzystuje 

ich metadane do określenia, kto jeszcze mógł się zakazić wirusem7.

W Europie rządy Włoch, Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii korzystają z agregowa-

nych danych pozyskiwanych od operatorów telefonii komórkowej do mapowania ruchu 

6 W. Klicki, Wolność i prywatność w dobie koronawirusa, https://panoptykon.org/wiadomosc/wolnosc-i-prywatnosc-w-dobie-koro-
nawirusa, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

7 J. Styczyński, Strach z efektem zapadki, https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57237,3-kwietnia-2020/70378,Dziennik-Gaze-
ta-Prawna/717591,Strach-z-efektem-zapadki.html, dostęp: 19 grudnia 2021 r.
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mieszkańców i przewidywania rozwoju pandemii. We Francji odrzucono radykalną propo-

zycję poprawki do rodzimej ustawy dotyczącej przeciwdziałania koronawirusowi, mającej 

dawać możliwość wykorzystania dowolnych danych w bardzo szerokim zakresie. Rządy 

krajowe przekraczają granice swoich konstytucyjnych uprawnień, wprowadzając obowiąz-

kowe szczepienia na szczeblu krajowym, jak w Austrii, jednak obowiązkowe szczepienia ko-

ordynowane na szczeblu UE to krok idący zdecydowanie dalej. Byłby to bezprecedensowy 

atak UE na prawo do samostanowienia obywateli, bowiem w dziedzinie zdrowia UE nie po-

siada władzy ustawodawczej i nie może wpływać na wykonywanie tych kompetencji przez 

państwa członkowskie inaczej niż poprzez wspieranie, koordynację lub uzupełnianie dzia-

łań tych państw. W Polsce natomiast w jednym z urzędów miasta zainstalowano specjalne 

kamery, które mają wyłapywać osoby, które przychodzą do urzędu bez maski. Pracuje się 

też u nas nad ustawą mającą karać ludzi za „kłamstwo covidowe” rozumiane jako wpro-

wadzenie w błąd służb sanitarnych, gdzie wysokość kary miałaby wynieść do 30 000 zł.

Parlament Europejski w rezolucji z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wpływu środków 

stosowanych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 na demokrację, praworządność 

i prawa podstawowe8 stwierdził, iż „rządy niektórych państw członkowskich uciekły 

się do nadzwyczajnej inwigilacji swoich obywateli za pomocą dronów, policyjnych samo-

chodów nadzoru z kamerami, śledzenia za pomocą danych lokalizacyjnych od dostawców 

usług telekomunikacyjnych, patroli policyjnych i wojskowych, monitorowania obowiąz-

kowych kwarantann za pośrednictwem wizyt domowych przez policję lub obowiązkowe 

zgłoszenie za pośrednictwem aplikacji, (…) niektóre państwa członkowskie wprowa-

dziły aplikacje do śledzenia kontaktów, chociaż nie ma zgody co do ich skuteczności 

i nie zawsze stosuje się najbardziej przyjazny dla prywatności system; (…) w niektórych 

państwach członkowskich ponownemu otwarciu przestrzeni publicznych towarzy-

szyło gromadzenie danych poprzez obowiązkowe kontrole temperatury i kwestiona-

riusze oraz obowiązek udostępniania danych kontaktowych, czasami bez należytego 

uwzględniania obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”.

Parlament Europejski przypomina jednak, że nawet w przypadku stanu wyjątkowego 

muszą obowiązywać podstawowe zasady praworządności, demokracji i poszanowania 

praw podstawowych oraz że wszystkie środki nadzwyczajne, odstępstwa i ogranicze-

nia podlegają trzem ogólnym warunkom: konieczności, proporcjonalności w wąskim 

znaczeniu i tymczasowości. Warunki te były regularnie stosowane i interpretowane 

w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), Trybunału Spra-

wiedliwości UE (TSUE) oraz krajowych sądów konstytucyjnych. Parlament Europejski 

8 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wpływu środków stosowanych w odpowiedzi na pande-
mię COVID-19 na demokrację, praworządność i prawa podstawowe (2020/2790(RSP)) (Dz. Urz. UE C 415/36 z dnia 13 listopada 
2020 r.).
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ponawia swój apel do państw członkowskich, aby nie nadużywały uprawnień obowiązu-

jących w sytuacjach nadzwyczajnych do uchwalania przepisów niezwiązanych z celami 

dotyczącymi sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią COVID-19 w celu obejścia 

nadzoru parlamentarnego; wzywa państwa członkowskie do egzekwowania środków 

związanych z COVID-19 z należytym uwzględnieniem proporcjonalności środków eg-

zekwowania; potwierdza, że egzekwowanie środków związanych z COVID-19 musi się 

odbywać z poszanowaniem praw podstawowych UE i praworządności oraz uważa, że 

równe traktowanie osób ma w tym względzie kluczowe znaczenie9.

Jeśli chodzi o to, czy apel Parlamentu Europejskiego ma wpływ na działania państw, to 

sytuacja na świecie i w Europie pozwala stwierdzić, iż obostrzenia, które zostają wpro-

wadzane w związku z COVID-19, często stanowią nadużycie prawa.

Oczywiście rządy mogą wprowadzić na określony czas wyjątkowe środki w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia10. Jednakże władze nie 

mogą ich wykorzystywać jako pretekstu do wprowadzania środków represyjnych, 

które bezpośrednio i pośrednio uderzają w prawo, łamiąc przy tym wszelkie konwen-

cje i deklaracje. Państwo i prawo skupiają w sobie obostrzenia, które mają zapewnić 

społeczeństwu bezpieczeństwo. W sytuacji kryzysu związanego z wirusem, w cza-

sach koncentracji władzy, zawieszenia praw i wolności obywatelskich, przekazywania 

ogromnych kwot dla ratowania gospodarki, wszelkie decyzje związane z działaniami 

podejmowanymi przez władze centralne, regionalne i lokalne w celu walki z pandemią 

powinny podlegać kontroli i być transparentne. Tymczasem – jak pokazują badania 

Freedom House11 – od wybuchu pandemii sytuacja z przestrzeganiem praw człowieka 

i poziomem demokracji pogorszyła się w 80 krajach, zwłaszcza w tych, które proble-

my z praworządnością miały już wcześniej. W 92 miejscach na świecie COVID-19 

posłużył za pretekst do ograniczenia swobody pracy mediów, 158 krajów nałożyło 

ograniczenia na zgromadzenia publiczne. Państwo francuskie przyznało sobie prawo 

do zbierania informacji o poglądach politycznych obywateli i zakazało filmowania po-

licji podczas tłumienia protestów. Słowacja z kolei złagodziła zasady wprowadzania 

stanu wyjątkowego. Problem w tym, że wiele obostrzeń sformułowano tak, by mogły 

obowiązywać także po zwalczeniu wirusa12.

9 Tamże.

10 W Polsce zakres, w jakim wolności i prawa człowieka i obywatela mogą być ograniczone w czasie stanu wyjątkowego, określa 
ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. nr 113 poz. 985). Dotyczy to jednak sytuacji szczególnego zagrożenia 
konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

11 Freedom House, Countries and Teritories, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores?sort=desc&order=Total%20
Score%20and%20Status, dostęp: 18 stycznia 2022 r.

12 M. Potocki, Nie czas żałować zasad, gdy szaleje wirus? Odwrócenie tendencji demokratyzacyjnej jest już oczywiste, https://www.gaze-
taprawna.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8063210,opinia-potocki-covid-koronawirus-polityka-demokracja.html, dostęp: 
18 stycznia 2022 r.
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Środki nadzwyczajne wprowadzone przez państwa w związku z COVID-19 skutkowały 

faktyczną ingerencją władz publicznych w istotę praw i wolności, pomimo że wprowa-

dzane na podstawie ustaw ograniczenia muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności. 

Wszystkie działania władz, które nakładają ograniczenia na prawa i wolności człowieka, 

powinny być oparte o właściwą podstawę prawną, uzasadnione, konieczne i propor-

cjonalne. Państwa, wprowadzając restrykcje, powołują się często na rekomendacje ze 

strony WHO, opracowywane przez eksperckie i polityczne gremia organizacji międzyna-

rodowych, jednak w aktach założycielskich WHO brak jest kompetencji do wydawania 

rekomendacji o charakterze wiążącym dla członków WHO. Kompetencji takich nie mają 

w obszarze przeciwdziałania epidemii również organy UE. Czy można zatem uznać, że 

zmieniające się regulacje o charakterze zaleceń stanowią źródło zobowiązań do wpro-

wadzenia konkretnych przepisów sanitarnych przez poszczególne państwa?

Jak można zauważyć, na poziomie międzynarodowym mamy obecnie do czynienia ze 

wzrostem znaczenia miękkich instrumentów regulacyjnych w globalnym lub transnaro-

dowym zarządzaniu (global governance lub transnational governance). Otóż poszczególne 

państwa godzą się implementować ogłaszane zmienne standardy sanitarne do rodzimego 

prawodawstwa, powodując, iż standardy te stają się samoistnymi przesłankami dopusz-

czalności ograniczania praw i wolności obywatelskich tam, gdzie jeszcze niedawno prze-

słanką taką mogły być wyłącznie jednoznaczne dowody adekwatności i niezbędności13.

Analizując to zjawisko, możemy obserwować, jakie zachodzą procesy w poszczególnych 

krajach europejskich, biorąc pod uwagę obostrzenia związane z COVID-19. Najbardziej 

odczuwalną restrykcją związaną z pojawieniem się koronawirusa było ograniczenie swo-

body przemieszczania się. Prawo to jest zapisane w art. 45 Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej. Artykuł 21 ust. 1 TFUE stanowi, że każdy obywatel Unii ma prawo do 

swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, 

z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w Traktatach i w środkach przy-

jętych w celu ich wykonania. Jeżeli dla osiągnięcia tego celu działanie Unii okazuje się 

konieczne, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawo-

dawczą, mogą wydać przepisy ułatwiające wykonywanie tych praw. Dokumentem odno-

szącym się do tej kwestii jest zalecenie Rady UE z dnia 13 października 2020 r. w sprawie 

skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na 

pandemię COVID-1914. Określono w nim kluczowe zagadnienia: w zakresie stosowania 

wspólnych kryteriów i progów przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń 

13 Zalecenie Rady (UE) 2021/119 z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zalecenie (UE) 2020/1475 w sprawie skoordynowanego podejścia 
do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. Urz. UE LI 36 z dnia 2 lutego 2021 r.).

14 Zalecenie Rady (UE) 2020/1475 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie skoordynowanego podejścia do ograniczania swobodnego 
przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 14 października 2020 r.).
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swobodnego przepływu, w zakresie publikowanej przez Europejskie Centrum ds. Za-

pobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) mapy ryzyka przenoszenia COVID-19, opartej na 

uzgodnionym kodowaniu barwnym, oraz w zakresie skoordynowanego podejścia do 

ewentualnych środków, jakie można odpowiednio stosować wobec osób przemieszcza-

jących się między obszarami, w zależności od poziomu ryzyka przenoszenia zakażenia 

na tych obszarach. Zalecenie to ma na celu zapewnienie większej koordynacji między 

państwami członkowskimi rozważającymi przyjęcie środków ograniczających swobodny 

przepływ ze względu na zdrowie publiczne w kontekście pandemii. Przy przyjmowa-

niu i stosowaniu ograniczeń swobodnego przepływu państwa członkowskie powinny 

przestrzegać prawa UE, w szczególności zasad proporcjonalności i niedyskryminacji15.

15 Zalecenie Rady (UE) 2021/119 z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające zalecenie (UE) 2020/1475 w sprawie skoordynowanego podejścia 
do ograniczania swobodnego przepływu w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. Urz. UE LI 36 z dnia 2 lutego 2021 r.). 

16 Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2022 (BGBl. I S. 
473) geändert worden ist.

2. Ograniczenia praw obywatelskich 
w związku z COVID-19 w państwach UE

Wprowadzanie ograniczeń związanych z COVID-19 wynika zarówno z regulacji krajo-

wych, jak i zaleceń organizacji europejskich, które stanowią tzw. soft law. W poszczegól-

nych krajach reżim prawny w stanie wyjątkowym pozwala rządowi ograniczyć należne 

obywatelom prawa, takie jak swoboda przemieszczania się czy wolność zgromadzeń. 

Dlatego też wiele krajów europejskich ogłosiło stany nadzwyczajne:

a. stan wyjątkowy – Czechy, Gruzja, Litwa, Macedonia, Portugalia, Rumunia;

b. stan zagrożenia zdrowia – Francja;

c. stan alarmowy – Hiszpania;

d. stan nadzwyczajny – Estonia, Słowacja;

e. stan kryzysu – Luksemburg;

f. stan zagrożenia – Węgry.

W niektórych krajach Europy wprowadzenie środków zapobiegających rozwojowi pan-

demii nie wymagało ogłoszenia stanów nadzwyczajnych. Konstytucje państw takich jak 

Szwecja czy Włochy zawierają upoważnienia dla rządów do przyjęcia specjalnych prze-

pisów w sytuacjach nadzwyczajnych. W Niemczech ustawa o ochronie przed infekcjami 

(Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

– IfSG)16 daje organom wykonawczym szerokie uprawnienia w zakresie zapobiegania 

chorobom zakaźnym i ich kontroli. Także Słowenia i Turcja opierają swoje działania na 
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dotychczas obowiązującym prawie. W Polsce wprowadzono stan epidemii. W Austrii, 

Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii uchwalono szereg nowych, incydentalnych przepi-

sów o środkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-1917.

Zgodnie z zaleceniami WHO państwa zdecydowały się na wprowadzenie szeregu środ-

ków mających na celu ograniczenie liczby zachorowań. Przestrzeganie podstawowej 

zasady zachowania dystansu społecznego spowodowało restrykcje w postaci zaka-

zu zgromadzeń18 i przemieszczania się, zamknięcia większości placówek handlowych 

i usługowych, kulturalnych, restauracji, kawiarni i hoteli czy terenów rekreacyjnych (np. 

parków i placów zabaw). Wezwano obywateli do pozostania w domach, a pracodawców 

do organizowania pracy zdalnej. Ograniczenie skali i czasu trwania kryzysu wymaga-

ło również zamknięcia placówek edukacyjnych i prowadzenia nauki w sposób zdalny. 

Dla osób powracających z zagranicy oraz tych, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, 

wprowadzono 14-dniową kwarantannę. W większości krajów przemieszczanie się było 

możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach: świadczenia pracy, uzasadnienia medycz-

nego, 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 ramach sprawowania kontroli nad przestrzeganiem kwarantanny część państw 

zdecydowała się na skorzystanie z narzędzi gromadzenia i analizowania informacji 

o ludności. Należą do nich Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwaj-

caria i Włochy, które testują rozwiązania wzorowane na tych, które stosowane były 

w Singapurze i w Chinach19.

Czechy wprowadziły tzw. inteligentną kwarantannę, która polega na elektronicznym 

monitoringu kart płatniczych i telefonów komórkowych osoby zakażonej koronawi-

rusem (za jej zgodą). Natomiast w Polsce i na Słowacji zastosowano aplikacje telefo-

niczne służące kontroli osób przebywających w kwarantannie. Większość aplikacji 

jest potencjalnie interoperacyjna oraz może łączyć się z innymi aplikacjami. Jedynie 

17 Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu RP, Pandemia COVID-19. Sytuacja w wybranych krajach europejskich. Opracowa-
nia tematyczne. OT–680, Warszawa 2020.

18 Zakazy publicznych zgromadzeń obejmowały także sprawowanie kultu religijnego. Przeciwko zamykaniu kościołów protestowali 
biskupi w Wielkiej Brytanii. 29 października 2020 r. we Francji wydano dekret zakazujący sprawowania kultu religijnego z udziałem 
wiernych, co spowodowało protest biskupów francuskich i złożenie odwołania do francuskiej Rady Stanu.

19 Tzw. kod zdrowotny w Alipay, popularnej aplikacji do płatności mobilnych. System przydziela użytkownikom kod zielony, żółty albo 
czerwony, który wskazuje, czy i jak długo powinni być odizolowani od społeczeństwa, czy mogą na przykład korzystać z metra 
i wchodzić do centrów handlowych. Dziennik „New York Times” przeanalizował kod źródłowy aplikacji i doszedł do wniosku, że sys-
tem robi więcej niż tylko przydzielanie kodów. Wydaje się, że wysyła również policji informacje, co może stanowić wzór dla nowych 
rodzajów automatycznej kontroli nad społeczeństwem, które mogą pozostać w użyciu długo po zakończeniu epidemii (Forsal.pl, 
Kody zdrowia, drony i aplikacje na telefon. Epidemia COVID-19 ujawnia skalę nadzoru nad obywatelami w Chinach, https://forsal.pl/
artykuly/1458055,epidemia-koronawirusa-w-chinach-ujawnia-skale-nadzoru-nad-obywatelami.html, dostęp: 19 grudnia 2021 r.).
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Francja i Węgry mają aplikacje mobilne służące tylko i wyłącznie do ustalania kontak-

tów zakaźnych bez możliwości łączenia się z innymi aplikacjami. Natomiast Szwecja 

jest jedynym krajem UE, który nie wdrożył i nie przewiduje wdrożenia aplikacji do 

ustalania kontaktów zakaźnych20. Także w innych obszarach związanych z koronawi-

rusem Szwecja przyjęła inną strategię walki niż pozostałe państwa. Podczas gdy po-

szczególne kraje europejskie zastosowały mniej lub bardziej restrykcyjne ograniczenia 

nakładane na obywateli, Szwecja wybrała inne, bardziej liberalne podejście. Rząd od 

samego początku, po zdiagnozowaniu zagrożenia epidemiologicznego, zamiast naka-

zów i zakazów postanowił wydawać swoim obywatelom rekomendacje, w których 

zalecał zachowanie dystansu społecznego, wykonywanie pracy na odległość, kiedy 

jest to możliwe, oraz pozostawanie w domu przez osoby starsze, powyżej 70. roku 

życia. Mimo zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób większość sklepów oraz restauracji 

i barów oferujących swe usługi przy stolikach na zewnątrz lub zachowujących w loka-

lach wymagany odstęp pozostało otwartych. Podobnie nie zostały zamknięte żłobki, 

przedszkola i szkoły podstawowe, zaś naukę w wyższych uczelniach prowadzono 

w systemie e-learningu. Obserwując rozwój sytuacji w Szwecji, można było zauważyć, 

że zalecenia rządu odnosiły oczekiwany skutek. Większość osób zdecydowała się do-

browolnie zastosować dystans społeczny. Znacząco zmniejszył się również odsetek 

ludzi korzystających z transportu publicznego, ponieważ duża liczba osób zaczęła 

pracować w domach.

Jednym z podstawowych działań poszczególnych państw mających na celu przeciwdzia-

łanie niekontrolowanemu przemieszczaniu się ludności było uszczelnianie granic, w tym 

wprowadzanie ograniczeń w osobowym ruchu granicznym. 17 marca 2021 r. państwa 

strefy Schengen porozumiały się w sprawie zamknięcia na okres 30 dni granic zewnętrz-

nych UE dla podróżujących spoza Wspólnoty. Zakaz dotyczył transportu lądowego 

i lotniczego, z wyłączeniem osób realizujących międzynarodowy transport towarów. 

Decyzje o podróżowaniu między państwami członkowskimi UE pozostawiono w gestii 

każdego z tych państw21. Większość państw europejskich zamknęła swoje granice lub 

wprowadziła znaczące ograniczenia przy ich przekraczaniu.

20 Komisja Europejska, Aplikacje mobilne do ustalania kontaktów zakaźnych w państwach członkowskich UE, https://ec.europa.eu/info/
live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-sta-
tes_pl, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

21 Większość państw członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach Schengen wprowadziła tymczasowe kontrole na grani-
cach wewnętrznych i środki ograniczające swobodny przepływ w całej UE. 10 marca 2020 r. szefowie państw lub rządów Unii 
Europejskiej podkreślili potrzebę wspólnego europejskiego podejścia do COVID-19. W dniu 16 marca 2020 r. Komisja przyjęła 
komunikat (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, COVID-19: tymczasowe ograniczenie innych 
niż niezbędne podróży do UE, COM(2020) 115) zalecający tymczasowe ograniczenie podróży z państw trzecich do obszaru UE+, 
które nie są niezbędne. W następstwie tego zalecenia 17 marca 2020 r. osiągnięto porozumienie w sprawie skoordynowanych dzia-
łań na granicach zewnętrznych na podstawie zalecenia Komisji. Od tego czasu wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem 
Irlandii) i państwa stowarzyszone z Schengen podjęły krajowe decyzje o wdrożeniu ograniczenia podróży. W dniach 8 kwietnia 
2020 r. oraz 4 i 8 maja 2020 r. Komisja przyjęła dwa komunikaty uzupełniające. W swoim ostatnim komunikacie wezwała państwa 
członkowskie do przedłużenia ograniczenia podróży do 15 czerwca 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2020 r.
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Decyzje państw przedstawiały się następująco:

a. całkowite zamknięcie granic wprowadziły: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Es-

tonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Słowenia, Węgry;

b. zakaz wjazdu dla obywateli określonych państw wprowadziły: Austria (zamknięcie 

granic z Niemcami, Włochami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Słowenią i Węgrami), 

Bułgaria (zamknięcie granic dla obywateli Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Nider-

landów) oraz Grecja (zamknięcie granic z Albanią i Macedonią Północną);

c. przeprowadzanie kontroli granicznych wprowadziły: Niemcy (na granicy z Austrią, 

Danią, Luksemburgiem, Francją i Szwajcarią) oraz Portugalia (na granicy z Hiszpanią);

d. otwarte granice wyłącznie dla obywateli państw UE pozostawiły: Niderlandy, Luk-

semburg, Rumunia oraz Szwecja.

Z zakazu przekraczania zewnętrznych granic Unii Europejskiej zostali wyłączeni pra-

cownicy 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 długoterminowego pobytu 

w UE i członkowie rodzin obywateli państw UE. Rozwiązaniom tym 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 aby nie został przerwany łańcuch dostaw różnego 

rodzaju dóbr, które stanowią obecnie 75% transportu towarowego na terenie UE. Żadne 

państwo europejskie nie wprowadziło zakazu transportu lądowego, a zwłaszcza drogo-

wego, który obecnie odgrywa główną rolę, jeśli chodzi o transport towarów, a występu-

jące początkowo opóźnienia na przejściach granicznych zostały znacznie zmniejszone.

Duże ograniczenia dotyczyły również ruchu i transportu lotniczego. W skali Europy 

doszło do znacznego zmniejszenia ruchu lotniczego na wszystkich lotniskach. Poszcze-

gólne kraje wprowadziły różnego typu ograniczenia, takie jak: wymóg kwarantanny 

(trwającej do dwóch tygodni), całkowite zawieszenie lotów lub tylko połączeń z poszcze-

gólnymi krajami, okresowe zawieszenie lotów, ograniczanie liczby otwartych lotnisk czy 

dopuszczanie tylko niektórych kategorii lotów, głównie powrotnych.

Niektóre kraje, takie jak np. Austria, Belgia, Czechy, Dania, Hiszpania, Francja, Niemcy czy 

Włochy, wprowadziły także czasowe ograniczenia w przemieszczaniu się ludności na tere-

nie tych krajów. Miały one, w zależności od kraju, charakter bezwzględnego zakazu prze-

mieszczania się pod rygorem określonych sankcji prawnych lub tylko zwykłych zaleceń22.

22 Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu RP, Pandemia COVID-19. Sytuacja w wybranych krajach europejskich. Opracowa-
nia tematyczne. OT–680, Warszawa 2020.
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Przedstawiona poniżej mapa Europy, na której umieszczono środki ograniczające w po-

szczególnych krajach, wskazuje odrębności w zastosowanych restrykcjach oraz zakres 

wprowadzonych obostrzeń (rycina 1).

Rycina 1. Restrykcje wprowadzone przez państwa w Europie, stan na 27 kwietnia 2020 r.

Źródło: Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Senatu RP, Pandemia COVID-19. Sytuacja w wybranych krajach europejskich. Opraco-
wania tematyczne. OT–680, Warszawa 2020, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/186/plik/ot-680.pdf , dostęp: 
19 grudnia 2021 r.; mapa opracowana przez JRC (Wspólne Centrum Badawcze Unii Europejskiej).

Ewolucję rodzaju wprowadzonych środków pokazuje przegląd państw europejskich 

w kolejnych miesiącach epidemii – od marca 2020 r. do stycznia 2022 r. – który ma 

zobrazować, jak zmieniały się obostrzenia w czasie kolejnych fal zakażeń koronawi-

rusem w Europie.

Zakres występowania pandemii i restrykcje wprowadzone przez państwa w Europie

Źródło: Komisja Europejska
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3. Zmiany w obostrzeniach państw UE w latach 2020–202123

23 Przegląd zawarty w rozdziale 3 zawiera opis wybranych obostrzeń, które były wprowadzane w krajach europejskich w okresie od 

marca 2020 r. do stycznia 2022 r., obejmuje więc (chyba że zaznaczono inaczej) stan prawny na 31 stycznia 2022 r. W opracowaniu 

korzystano z doniesień agencji prasowych, komunikatów instytucjonalnych i rządowych oraz artykułów dziennikarskich.

24 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona 

następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).

MARZEC 2020

Węgry

Jednym z państw, które ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowały się na wpro-

wadzenie stanu wyjątkowego, były Węgry. Od 30 marca 2020 r. można tam było za-

wieszać i stanowić dekretami prawo, a za głoszenie „kłamstw” groziło do pięciu lat 

więzienia. Ponadto do końca stanu wyjątkowego nie mogły tam się odbywać wybory, 

a ów koniec mógł ogłosić rząd lub dwie trzecie składu parlamentu. Węgry wprowadziły 

też rygorystyczne sankcje za rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat koro-

nawirusa. Najsurowszą z nich była kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Wywołało 

to spore oburzenie w mass mediach, zważywszy na kwestię wolności słowa. Należy ona 

do praw człowieka I generacji, których ograniczenia powinny być wprowadzane bardzo 

ostrożnie, w szczególności jeśli chodzi o sprawy związane z życiem i zdrowiem ludzkim, 

zwłaszcza gdy wypowiedź jest formułowana w interesie publicznym. Węgrzy, izolując 

się, zamknęli granicę dla obcokrajowców niemieszkających na stałe w ich państwie.

KWIECIEŃ/MAJ 2020

Austria

Austria pomimo stosunkowo wysokiego wskaźnika zachorowań w stosunku do liczby 

ludności kraju nie wprowadziła stanu wyjątkowego. Początkowo obostrzenia doty-

czyły zamknięcia całej branży hotelarskiej do 13 kwietnia 2020 r. włącznie, nakazu 

noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, możliwości wyjścia z domu 

jedynie w celach zawodowych bądź w celu zrobienia zakupów oraz spaceru z psem. Rząd 

austriacki wprowadził jednak te restrykcje w taki sposób, aby jak najmniej naruszały 

swobody obywatelskie oraz wolności zagwarantowane w Europejskiej konwencji praw 

człowieka24. Od początku maja 2020 r. gospodarka w Austrii się ustabilizowała. Jako 

jedno z pierwszych państw członkowskich UE Austria złagodziła pandemiczne obo-

strzenia. Otwarto restauracje i miejsca użytku publicznego. Kwestią sporną natomiast 

stały się uczelnie oraz szkoły. Pomimo zachorowań obywateli Austrii na COVID-19 

państwo nie nakładało specjalnych obostrzeń, a co więcej, było jednym z pierwszych, 

które zniosło kontrole graniczne, przywracając możliwość swobodnego podróżowania 
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zarówno wewnątrz, jak i poza granice kraju. Jako pierwsza Austria również zniosła obo-

wiązek odbywania kwarantanny po przyjeździe do kraju. Władze Austrii wydały zakaz 

lądowania dla samolotów z 16 krajów świata: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, 

Bułgarii, Chin, Egiptu, Iranu, Kosowa, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, 

Rumunii, Rosji, Serbii, Szwecji i Ukrainy. Austria zamknięta była także dla podróżujących 

z Lombardii, Szwecji, Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

CZERWIEC/LIPIEC 2020

Hiszpania, Włochy, Bułgaria

Hiszpania była jednym z najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa państw 

w  Europie. Tamtejszy rząd zniósł ogólnokrajowy lockdown dopiero 21 czerwca 

2020 r. W niektórych regionach zachowano niepełny lockdown, który objął część 

Katalonii. Mieszkańcy regionu mogli wychodzić z domu tylko wtedy, kiedy było to 

konieczne: do pracy, na zakupy, do lekarza. Zamknięto hotele, restauracje oraz bary. 

W przymusowej kwarantannie znalazły się również przedmieścia Barcelony. Dla 

turystów została zamknięta część Galicji. W wielu regionach obowiązywał nakaz 

zasłaniania ust i nosa oraz dystans społeczny. Na południu Andaluzji te ograniczenia 

obowiązywały nawet na plaży.

We Włoszech w tym czasie w całym kraju obowiązywał nakaz noszenia maseczek w za-

mkniętych przestrzeniach publicznych. Do kraju nie mogły wjechać osoby z Armenii, 

Bangladeszu, Bahrajnu, Brazylii, Bośni i Hercegowiny, Chile, Kuwejtu, Macedonii Pół-

nocnej, Mołdawii, Omanu, Panamy, Peru i Dominikany. Zakaz dotyczył mieszkańców 

tych regionów oraz osób, które podróżowały przez te państwa w ciągu ostatnich 14 dni.

W Bułgarii zamknięto dyskoteki, bary z muzyką na żywo i kluby nocne. Na zewnątrz 

i wewnątrz budynków mogło się zbierać nie więcej niż 30 osób. Wszystkie wydarzenia 

sportowe odbywały się bez udziału widzów.

Wielka Brytania, Francja, Niemcy

Wielka Brytania postanowiła powrócić do obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrze-

niach publicznych od 24 lipca 2020 r. Podobne rozwiązanie wdrożono od 1 sierpnia we 

Francji.

Wiele europejskich krajów utrzymywało ograniczenia dotyczące wjazdu dla obywateli 

niektórych państw. W Niemczech o środkach walki z koronawirusem decydowały kra-

je związkowe. Przepisy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zabraniały przyjazdu do 

landu jednodniowym turystom.
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Ograniczenia dla Polaków

Polacy nie mieli zakazu wjazdu do państw UE. Od 15 lipca 2020 r. polscy obywatele mo-

gli mieć jednak problem z przelotem do Szwecji i Portugalii, ponieważ na dwa tygodnie 

funkcjonowanie połączeń do tych krajów zawiesiły polskie linie lotnicze. Ograniczenia 

obowiązywały w podróżowaniu do Finlandii. Rząd tego kraju przeprowadzał ścisłe kon-

trole graniczne.

Wybrane obostrzenia z wyżej opisanego okresu przedstawiono na rycinie 2.

Rycina 2. Obostrzenia w krajach europejskich, stan na 16 lipca 2020 r.

Źródło: M. Ważna, W Europie wracają obostrzenia. Obowiązkowe maseczki i ograniczenia dla przyjezdnych, https://www.medonet.pl/
koronawirus/koronawirus-w-europie,w-europie-wracaja-obostrzenia--obowiazkowe-maseczki-i-ograniczenia-dla-przyjezdnych,ar-
tykul,02267518.html, dostęp: 19 grudnia 2021 r.
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PAŹDZIERNIK 2020

Francja

W ramach walki z pandemią koronawirusa w regionie paryskim i ośmiu wielkich mia-

stach Francji od 17 października 2020 r. wprowadzono godzinę policyjną, która miała 

obowiązywać przez co najmniej cztery tygodnie w godzinach 21.00–6.00. Objęte nią 

zostały m.in. Paryż, Marsylia, Tuluza i Montpellier. Nieco wcześniej rząd ogłosił stan 

zagrożenia zdrowia, dający władzom prawo do wprowadzania surowych obostrzeń. 

Prezydent powiedział, że osoby naruszające zakazy obowiązujące w związku z godziną 

policyjną będą karane grzywnami w wysokości 135 euro, a wyższymi w przypadku re-

cydywy. Nie dotyczyło to osób pracujących w godzinach nocnych i wieczornych ani pa-

sażerów pociągów. Transport publiczny działał jak dotychczas, podobnie ruch kolejowy. 

Podróże po Francji nie były ograniczone. Prezydent wezwał rodaków do przestrzegania 

dystansu społecznego, noszenia maseczek „nawet wśród rodziny” i systematycznego 

wietrzenia mieszkania. Przekonywał, że podobnie jak w restauracjach, w domach pry-

watnych nie powinno być przy stole więcej niż 6 osób.

Czechy

Stan kryzysowy ogłosili także Czesi. Puby, kawiarnie i restauracje nie mogły tam przyj-

mować klientów – sprzedaż była możliwa przez okienko, na wynos. Do początku listo-

pada zamknięto również szkoły.

Niderlandy

Premier Niderlandów Mark Rutte ogłosił częściowy lockdown. Rząd zakazał właścicie-

lom pubów i restauracji przyjmowania gości, dopuszczając jedynie sprzedaż jedzenia na 

wynos. Dodatkowo szef holenderskiego rządu ogłosił zakaz sprzedaży alkoholu między 

godziną 20.00 a 7.00. Zakaz konsumpcji objął również miękkie narkotyki.

Wielka Brytania

16 października 2020 r. premier Boris Johnson ostatecznie nie zdecydował się na wprowa-

dzenie kolejnego lockdownu. Zamiast tego ogłosił wprowadzenie systemu podobnego do 

tego, który funkcjonował w Polsce i kilku innych krajach: lokalnych obostrzeń uzależnionych 

od sytuacji w danym regionie. System stał się źródłem kontrowersji na skutek sprzeciwu ze 

strony władz lokalnych w miejscach, które od razu zakwalifikowały się do najwyższego – 

trzeciego – poziomu obostrzeń, w tym w Liverpoolu. Zgodnie z rządowymi wskazówkami 

na terenie całego miasta obowiązywała „zasada sześciu”, czyli zakaz spotkań w grupach 

liczniejszych niż 6 osób. Do tego mieszkańcy nie mogli organizować spotkań towarzyskich 

– zabronione było bowiem przebywanie w jednej przestrzeni członków różnych gospo-

darstw domowych. Bary i puby zostały zamknięte, ale tylko te, które nie podają posiłków.
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Hiszpania

W trosce o bezpieczeństwo obywateli, jak również dla regulacji prawnej podjętych dzia-

łań, został wprowadzony stan alarmowy (pierwszy stopień stanu wyjątkowego). Nieste-

ty kroki podjęte przez rząd hiszpański także stanowiły ingerencję w prawa człowieka 

(zakaz wychodzenia z dziećmi na spacery). Wyjątkiem zezwalającym na opuszczenie 

domostwa było wyjście z psem na spacer. Hiszpania zamknęła wszystkie przedszkola 

i szkoły aż do odwołania. Niespotykanym nigdzie indziej obostrzeniem nałożonym przez 

hiszpański rząd był zakaz podróży samochodem przez więcej niż jedną osobę. Sytuacja 

pozostawała bardziej napięta niż w innych krajach europejskich, ze względu na tarcia 

między rządem centralnym a władzami regionów. Przykładem jest to, że władze regionu 

madryckiego kwestionowały na drodze sądowej wprowadzenie na ich terenie dodatko-

wych obostrzeń przez administrację centralną.

GRUDZIEŃ 2020/STYCZEŃ 2021

Niemcy

Na wprowadzenie ogólnokrajowego lockdownu zdecydował się rząd Niemiec. Han-

del detaliczny nie działał do 10 stycznia 2021 r. Wyjątki dotyczyły sklepów, które 

zaspokajały codzienne potrzeby. Zgodnie z obostrzeniami prywatne spotkania były 

ograniczone do członków dwóch gospodarstw domowych, ale w każdym przypadku 

do maksymalnie pięciu osób. Przepis ten nie obejmował dzieci do lat 14. Wyjątek obo-

wiązywał w okresie świątecznym. Od 24 do 26 grudnia 2020 r. członkowie jednego 

gospodarstwa domowego mogli spotykać się z czterema innymi osobami. Zgodnie 

z uchwałą rządu te cztery osoby musiały pochodzić z „najbliższego” kręgu rodzinne-

go, do którego należał małżonek, partner w związku partnerskim oraz bezpośredni 

krewni, rodzeństwo i członkowie ich rodzin. Ponadto w spotkaniach mogły uczestni-

czyć dzieci wszystkich zainteresowanych osób, mające nie więcej niż 14 lat. Wyjątki 

dotyczące spotkań nie obowiązywały w czasie Sylwestra i w Nowy Rok. Wtedy bo-

wiem obowiązywało ogólne ograniczenie kontaktów. Sprzedaż pirotechniki przed 

wieczorem sylwestrowym była zabroniona. W Sylwestra i Nowy Rok obowiązywał 

ogólnokrajowy zakaz gromadzenia się, a także zakaz wystrzeliwania fajerwerków 

w często odwiedzanych miejscach. Ponadto każdy, kto chciał wziąć udział we mszy 

w Wigilię i Boże Narodzenie, musiał wcześniej wpisać się na listę. Obowiązkowe były 

maseczki, a zabronione śpiewanie.

Niderlandy

14 grudnia 2020 r. premier Niderlandów Mark Rutte ogłosił drugi ścisły lockdown. 

Do 19 stycznia 2021 r. otwarte były jedynie sklepy z artykułami pierwszej potrze-

by. Zamknięte były również zakłady fryzjerskie, teatry i kina. Teoretycznie podróże, 
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w szczególności środkami transportu zbiorowego, były dozwolone. Obowiązywały 

ograniczenia w spotkaniach – do dwóch gości dziennie w jednym gospodarstwie do-

mowym. W czasie świąt Bożego Narodzenia limit został podniesiony do trzech gości. 

Z drugiej jednak strony nikt tego nie weryfikował.

Czechy

24 grudnia 2020 r. od godziny 23.00 do 5.00 poza nielicznymi wyjątkami obowiązy-

wał zakaz przemieszczania się, tzw. godzina policyjna. W tym czasie możliwa była 

jedynie podróż do pracy, w pilnych sprawach rodzinnych oraz do lekarzy. Zarządzenie 

zakładało również ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domów 

w ciągu dnia i nieprzebywanie w miejscach publicznych. Kurorty narciarskie zostały 

otwarte, ale infrastruktura hotelowa i restauracje pozostawały nadal zamknięte. 

Hotele mogły kwaterować jedynie klientów w ramach podróży służbowych, zaś re-

stauracje – oferować jedzenie na wynos. Od piątku po świętach zostały otwarte 

wszystkie sklepy, niezależnie od ich wielkości. Obowiązywał w nich limit jednego 

klienta na 15 m2.

Słowacja

Na zaostrzenie ograniczeń zdecydowała się również Słowacja. Od 19 grudnia 2020 r. 

obowiązywała zasada, że członkowie jednego gospodarstwa domowego mogli się spo-

tkać tylko z członkami drugiego gospodarstwa. Nowe rozwiązanie dotyczyło także ca-

łego okresu świątecznego. Ponadto obowiązywał zakaz wychodzenia z domów. Oprócz 

wyjść do pracy, do lekarza lub po niezbędne zakupy wyjątkiem było także wyjście do 

świątyni. Działać mogły tylko sklepy sprzedające najbardziej potrzebne towary spo-

żywcze, drogerie i apteki.

Litwa

Na Litwie do 31 stycznia 2021 r. miały być czynne tylko sklepy spożywcze, apteki i skle-

py z artykułami medycznymi. Do 3 stycznia 2021 r. ograniczona była możliwość wycho-

dzenia z domu, a poza teren rejonu zamieszkania można było wyjechać tylko do pracy, 

na pogrzeb i w celach medycznych. Ponadto z wyjątkiem nagłych przypadków spotykać 

się można było tylko z osobami z jednego gospodarstwa domowego.

Wielka Brytania

W okresie od 23 do 27 grudnia 2020 r. zniesione były zakazy przemieszczania się po-

między poszczególnymi częściami kraju bądź obszarami o różnym poziomie restrykcji. 

Trzy gospodarstwa domowe mogły stworzyć support bubble („bańkę wsparcia”), w ra-

mach której można się było spotykać w domach, iść razem do kościoła lub spędzać czas 

na otwartej przestrzeni. Jednocześnie brytyjski premier Boris Johnson zalecił, aby 
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ludzie zmniejszyli do najniższego możliwego poziomu liczbę osób, z którymi będą mieć 

kontakt w ciągu pięciu dni poprzedzających świąteczne poluzowanie restrykcji, aby 

w miarę możliwości unikali podróżowania z obszarów o wysokiej liczbie zachorowań 

do obszarów o liczbie niskiej, aby unikali noclegów poza domem, a także aby rozważyli 

przełożenie spotkania ze starszymi krewnymi do czasu, aż zostaną oni zaszczepieni. 

Johnson zaapelował też, aby nie uczestniczyć w poświątecznych wyprzedażach ani nie 

zbierać się w dużych grupach na przywitanie nowego roku.

Rząd Walii, gdzie sytuacja była najtrudniejsza, ogłosił, że zalecane jest, aby świą-

teczne „bańki” tworzyły tylko dwa gospodarstwa domowe. Natomiast szefowa rzą-

du Szkocji Nicola Sturgeon powiedziała, że „silnie rekomenduje”, by ludzie w miarę 

możliwości spędzili Boże Narodzenie we własnym domu, z członkami własnego go-

spodarstwa domowego. W obu przypadkach były to jednak zalecenia, a nie prawnie 

wiążące nakazy.

Dania

Faktyczne zamknięcie kraju w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem ogłosiła 

również premier Danii Mette Frederiksen. Zalecano ograniczenie spotkań z rodziną do 

10 osób. Takie samo ograniczenie obowiązywało także w przypadku zgromadzeń pu-

blicznych. Na Boże Narodzenie nie mogło być w prywatnych domach więcej niż 10 osób. 

Duńczycy mogli przemieszczać się po kraju. W autobusach i pociągach obowiązywała 

zasada dystansu społecznego oraz nakaz zakrywania ust i nosa. 

Ukraina

Ukraiński rząd podjął decyzję o wprowadzeniu w kraju lockdownu w dniach 8–24 stycz-

nia 2021 r. Według władz nie było potrzeby wprowadzania lockdownu w grudniu, gdyż 

obserwowany był pewien spadek liczby zachorowań. Należy także pamiętać, że pra-

wosławni i grekokatolicy obchodzą Boże Narodzenie 7 stycznia. Od 8 stycznia 2021 r. 

lokale gastronomiczne nie przyjmowały klientów. W dalszym ciągu możliwa była 

dostawa zamówień oraz zamawianie na wynos. Niedostępna była także większość 

sklepów, z wyjątkiem m.in. tych, które prowadziły handel wyłącznie produktami spo-

żywczymi, lekarstwami, środkami higieny oraz paliwami. Ponadto działalność lokali 

usługowych była dozwolona tylko w następujących branżach: usługi finansowe, usługi 

pocztowe, usługi medyczne, weterynaryjne oraz naprawa środków transportu. Salony 

fryzjerskie i salony urody przyjmowały klientów wyłącznie na zapisy. Zabroniona była 

organizacja imprez masowych.

Zestawienie restrykcji obowiązujących w poszczególnych państwach europejskich w cza-

sie świąt Bożego Narodzenia 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. prezentują ryciny 3 oraz 4.
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Rycina 3. Ograniczenia w Europie w związku z koronawirusem, stan na 24 grudnia 2020 r.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z COVID-19 W EUROPIE



104

Rycina 4. Obostrzenia w Europie, stan na 15 stycznia 2021 r.

Źródło: KPRM, https://twitter.com/PremierRP/status/1348665365094686728?s=20, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

LUTY 2021

Włochy

Włochy to pierwszy kraj w Europie, w którym podjęto decyzję o obowiązku szczepień 

dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Zapowiedziano też jego rozszerzenie na 

zawody, których przedstawiciele mają kontakt z dużą liczbą osób, np. funkcjonariuszy 

sił porządkowych i pracowników wielkich sklepów.

Do 25 lutego obowiązywał zakaz podróży między regionami bez uzasadnionego powo-

du. Do 5 marca zamknięte pozostały wyciągi narciarskie. Od początku lutego w więk-

szości regionów zniesiono jednak część restrykcji. Na terenach tzw. żółtej strefy otwar-

te zostały restauracje i bary (klienci mogli być obsługiwani przy stolikach do godziny 

18.00) i muzea, do szkół wrócili też uczniowie szkół średnich, ale mogli zajmować tylko 

połowę miejsc w klasach. W całym kraju między godziną 22.00 a 5.00 nadal obowiązy-

wała godzina policyjna. Pogorszenie się sytuacji epidemicznej w niektórych regionach 

groziło jednak ponownym zaostrzeniem restrykcji, w bardziej dotkniętych epidemią 

gminach wprowadzano lokalne lockdowny.
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Czechy

W Czechach w środkach komunikacji publicznej i w innych miejscach, w których spoty-

ka się więcej osób, np. w czynnych jeszcze sklepach, trzeba było nosić maseczkę typu 

FFP2, KN95 lub maskę wykonaną z nanowłókien. W tych miejscach dozwolone było 

też używanie dwóch nałożonych na siebie maseczek chirurgicznych. Oprócz tego usta 

i nos trzeba było zakrywać we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych 

i na świeżym powietrzu, jeśli nie było możliwe zachowanie 2-metrowego dystansu od 

innych osób, ale można było do tego używać również maseczek materiałowych. Poza 

tym wprowadzono godzinę policyjną obowiązującą od godziny 21.00 do 5.00. Dzia-

łały tylko sklepy z najpotrzebniejszymi towarami, a restauracje serwowały jedynie 

posiłki na wynos. Zamknięte były miejsca rozrywki, obiekty sportowe, w tym wyciągi 

narciarskie oraz placówki kultury. Większość uczniów objęta została edukacją zdalną.

Niemcy

W całych Niemczech wprowadzono obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych lub 

masek z filtrem (FFP2 lub FFP3) w sklepach i pojazdach transportu zbiorowego. W Ba-

warii w tych miejscach trzeba było używać maseczek FFP2. Maseczki tego typu trzeba 

było też zakładać, przebywając na wszystkich niemieckich lotniskach i w samolotach. 

W całym kraju zamknięto restauracje i bary, sklepy niesprzedające podstawowego asor-

tymentu, placówki kultury i zakłady usługowe. Zapowiedziano możliwość wznowienia 

pracy fryzjerów od 1 marca. Co najmniej do 15 marca pracodawcy musieli umożliwić 

pracę zdalną wszędzie tam, gdzie było to tylko możliwe.

Austria

W Austrii nakazano noszenie maseczki FFP2 w wielu zamkniętych przestrzeniach pu-

blicznych, m.in. w sklepach, środkach komunikacji zbiorowej, muzeach i bibliotekach. 

Minister zdrowia Rudolf Anschober zapowiedział, że noszenie tego typu masek niedługo 

będzie wymagane także w niektórych otwartych przestrzeniach publicznych, gdzie 

styka się ze sobą wiele osób. Nadal zamknięte pozostały hotele, kina, teatry, restaura-

cje, a bary prowadziły tylko sprzedaż na wynos. By skorzystać z usług fryzjerskich lub 

kosmetycznych, trzeba było okazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. 

Między godziną 20.00 a 6.00 obowiązywała godzina policyjna. Wyciągi narciarskie 

były czynne, ale mogli z nich korzystać wyłącznie mieszkańcy Austrii, gdyż w kraju nie 

działały hotele, a osoby przybywające z całej Europy, w tym z Polski, musiały okazać 

negatywny wynik testu i przejść 10-dniową kwarantannę.

Wielka Brytania

W poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii i Irlandii obowiązywały zbliżone regula-

cje dotyczące obostrzeń. Z domu można było wychodzić tylko z uzasadnionego powodu, 
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obowiązywał też zakaz spotkań towarzyskich i odwiedzin w prywatnych domach, z wy-

jątkiem konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami potrzebującymi 

pomocy. Zamknięte były sklepy (poza tymi, które sprzedają towary pierwszej potrzeby), 

punkty usługowe, obiekty sportowe i rozrywkowe. Nauka w szkołach odbywała się zdal-

nie. Do szkół stopniowo zaczęli wracać uczniowie w Szkocji, ale lockdown przedłużono 

do marca. Ograniczenia w Irlandii Północnej trwały do 1 kwietnia, najmłodsi uczniowie 

powrócili do nauki stacjonarnej od 8 marca.

MARZEC 2021

Francja

Od 19 marca 2021 r. w 16 francuskich departamentach, w tym w Paryżu, obowiązy-

wał czterotygodniowy lockdown. Zamknięte zostały sklepy z produktami, które nie 

są niezbędne do życia. Mieszkańcy mogli wychodzić z domu na odległość 10 km i nie 

mogli przemieszczać się między departamentami, chyba że w wyjątkowych sytuacjach 

lub w celach zawodowych. Zalecono pracę zdalną przynajmniej cztery dni w tygodniu 

wszystkim tym pracownikom i zakładom pracy, które mogły w tym trybie funkcjonować. 

W całej Francji wciąż obowiązywała najdłuższa w Europie godzina policyjna, trwająca 

od godziny 18.00 do 6.00, a od 20 marca 2021 r. od godziny 19.00 do 6.00. Zamknięte 

były bary, restauracje, kina, teatry, muzea, siłownie i wyciągi narciarskie.

Niderlandy

W Niderlandach od godziny 21.00 do 4.30 obowiązywała godzina policyjna. Sąd w Hadze 

orzekł jednak, że została ona wprowadzona bezprawnie. Rząd odwołał się od wyroku 

do sądu apelacyjnego w Amsterdamie, który zdecydował, że ograniczenie będzie dalej 

obowiązywało do czasu rozpatrzenia apelacji. W całym kraju obowiązywała kwaran-

tanna, wychodzić z domu można było tylko z uzasadnionych powodów, zalecano pracę 

zdalną. Zamknięto restauracje, zakłady usługowe, lokale rozrywkowe i sklepy z towarami 

innymi niż najpotrzebniejsze. Działały szkoły podstawowe, a szkoły średnie zamknięto.

Ukraina

Na Ukrainie rząd przedłużył związane z  epidemią koronawirusa ograniczenia do 

30 kwietnia. Restrykcje w poszczególnych regionach były dopasowane do aktualnej 

sytuacji epidemicznej na ich terenie. Od 24 lutego cały kraj znajdował się w tzw. strefie 

żółtej. Działały kina, muzea i siłownie, jednak mogła w nich przebywać ograniczona 

liczba osób. Lokale gastronomiczne mogły być otwarte do godziny 23.00. Zamknięto 

kluby nocne i dyskoteki. Natomiast w Kijowie obowiązywał w tym czasie trzytygo-

dniowy lockdown. Zamknięte zostały centra handlowe i placówki kultury, w tym kina 

i teatry. Nie można było również organizować imprez masowych, ograniczona została 
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liczba osób mogących modlić się w świątyniach. Restauracje nie przyjmowały klientów, 

dopuszczalna była jedynie sprzedaż na wynos. Wszystkie przedsiębiorstwa państwowe 

i urzędy przeszły na pracę zdalną i zaapelowano, by taki sam tryb pracy został wprowa-

dzony w prywatnych przedsiębiorstwach.

Bułgaria

W Bułgarii od 22 marca zamknięte były wszystkie placówki edukacyjne, restauracje, 

centra handlowe i większe sklepy, kina, teatry i siłownie. Takie ograniczenia trwały 

10 dni w całym kraju i dwa tygodnie w stolicy – Sofii. Wcześniej, na początku marca, 

w Bułgarii zniesiono większość związanych z epidemią koronawirusa restrykcji, chociaż 

od początku lutego zwiększała się liczba zakażeń. Rząd zdecydował ostatecznie o po-

wrocie do obostrzeń, gdyż krzywa zachorowań wciąż rosła, zbliżając się do poziomu ze 

szczytu drugiej fali epidemii, która miała w tym kraju miejsce pod koniec listopada 2020 r.

Czechy i Słowacja

W Czechach otwarte były tylko sklepy z najpotrzebniejszym asortymentem, a restauracje 

serwowały posiłki na wynos. Zamknięte były miejsca rozrywki, obiekty sportowe (w tym 

wyciągi narciarskie) i placówki kultury. Region swojego zamieszkania można było opusz-

czać tylko z uzasadnionych powodów, takich jak dojazd do pracy czy konieczność pomocy 

członkom rodziny. Od godziny 21.00 do 5.00 obowiązywała godzina policyjna, podczas 

której bez uzasadnionej przyczyny nie wolno było wychodzić z domu. W zakładach pra-

cy zatrudniających więcej niż 10 osób pracownicy niewykonujący swoich zadań zdalnie 

musieli obowiązkowo raz w tygodniu przechodzić badania na obecność koronawirusa.

Na Słowacji miejsce zamieszkania można było opuszczać tylko w określonych sytuacjach. 

By pójść do pracy czy uprawiać sport na świeżym powietrzu, trzeba było mieć negatywny 

wynik badania na obecność koronawirusa. Bez takiego zaświadczenia Słowacy mogli 

wyjść tylko do najbliższego sklepu po niezbędne zakupy, do apteki, lekarza, punktu wy-

konywania testów czy do bliskich osób, jeżeli potrzebowali pomocy. Wynik testu (anty-

genowego lub PCR) mogli zastąpić zaświadczeniem potwierdzającym przebycie infekcji 

lub zaszczepienie przeciw COVID-19. Generalnie zakazane było opuszczanie powiatu za-

mieszkania, rząd ograniczył również możliwość opuszczania kraju w celach turystycznych.

Hiszpania

W Hiszpanii wprowadzono zakaz opuszczania wspólnot autonomicznych. Podróżować 

między regionami można było jedynie w uzasadnionych przypadkach, takich jak powody 

zawodowe czy zdrowotne. Ograniczono również liczbę osób mogących siedzieć przy 

restauracyjnych stolikach, a w prywatnych spotkaniach w domach mogli uczestniczyć 

tylko członkowie najbliższej rodziny. W całym kraju w nocy obowiązywała godzina 
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policyjna. Dokładny czas jej trwania zależał od regionu, zazwyczaj zaczynał się o go-

dzinie 22.00 i kończył o 6.00.

Niemcy

W Niemczech lockdown został przedłużony do 28 marca, ale część restrykcji została 

wcześniej złagodzona. Do nauki stacjonarnej wrócili uczniowie szkół podstawowych, 

stopniowo wznawiana była nauka w klasach w szkołach średnich. Otwarto zakłady 

fryzjerskie i niektóre zamknięte wcześniej sklepy. Nieczynne pozostały restauracje, 

placówki kultury i obiekty sportowe. W całym kraju w sklepach i pojazdach transpor-

tu zbiorowego obowiązkowe było noszenie maseczek chirurgicznych lub masek z fil-

trem (FFP2 lub FFP3). W prywatnych spotkaniach mogło uczestniczyć do pięciu osób 

z dwóch różnych gospodarstw domowych, nie wliczając w to dzieci do 14. roku życia.

Włochy

We Włoszech od 15 marca do 6 kwietnia w większości regionów, w tym w największych 

miastach, obowiązywały zaostrzone przepisy antyepidemiczne. Wychodzenie z domu 

dozwolone było tam tylko w uzasadnionych przypadkach związanych z pracą, zdrowiem 

czy niezbędnymi zakupami. Opuszczając miejsce zamieszkania, trzeba było mieć przy 

sobie zaświadczenie (w formie papierowej lub elektronicznej) zawierające dane oso-

bowe, trasę i cel wyjścia. Nauka w szkołach wszystkich szczebli odbywała się zdalnie, 

działały tylko sklepy z niezbędnymi towarami, w prywatnych mieszkaniach nie wolno 

było przyjmować gości. W całych Włoszech generalnie zakazane było przemieszczanie 

się wewnątrz kraju, a od godziny 22.00 do 5.00 obowiązywała też godzina policyjna.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii uczniowie powrócili do szkół. Był to pierwszy etap przewidzianego 

na kilka faz luzowania obowiązujących ograniczeń. Zasady lockdownu nieznacznie się 

różniły pomiędzy poszczególnymi częściami Wielkiej Brytanii. W całym kraju można 

było wychodzić z domu tylko z uzasadnionego powodu, obowiązywał też zakaz spotkań 

towarzyskich i odwiedzin w prywatnych domach, z wyjątkiem konieczności sprawowa-

nia opieki nad dziećmi lub osobami potrzebującymi pomocy. Zamknięte były sklepy, któ-

re nie sprzedają towarów pierwszej potrzeby, punkty usługowe, obiekty sportowe i roz-

rywkowe. Restauracje prowadziły sprzedaż na wynos. Złagodzono restrykcje w Walii, 

gdzie zniesiono generalny nakaz pozostawania w domach, zastępując go obowiązkiem 

pozostawania w pobliżu miejsca zamieszkania.

Portugalia

W Portugalii ponownie otwarto placówki handlowe i usługowe nieoferujące towarów 

pierwszej potrzeby, a także kościoły. Do klas wrócili uczniowie szkół podstawowych. 
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Zajęcia w tradycyjnej formie w gimnazjach i szkołach średnich zostały przywrócone 

5 kwietnia. Placówki kultury mogły wznowić działalność w drugiej połowie kwietnia, 

ale dalsze luzowanie obostrzeń było uzależnione od sytuacji epidemicznej.

Węgry

Na Węgrzech zamknięte były wszystkie sklepy z wyjątkiem spożywczych i aptek, a tak-

że wszystkie punkty usługowe z wyjątkiem m.in. prywatnych gabinetów lekarskich. 

Do 7 kwietnia zamknięto przedszkola i szkoły podstawowe, zajęcia w tych ostatnich 

odbywały się zdalnie. Już wcześniej nauka w tym trybie była prowadzona w szkołach 

średnich i na uczelniach. Nadal obowiązywała godzina policyjna między 20.00 a 5.00.

Litwa

Na Litwie obostrzenia były stopniowo łagodzone. Ponownie otwarto większość sklepów, 

muzea i galerie sztuki. Już wcześniej zezwolono na otwarcie zakładów fryzjerskich i biblio-

tek oraz wznowiono odprawianie mszy świętych z udziałem wiernych. Lokale gastrono-

miczne i obiekty sportowe pozostały zamknięte. Nauka w szkołach odbywała się zdalnie.

KWIECIEŃ–PAŹDZIERNIK 2021

Słowacja

Na Słowacji zaczęły działać tarasy i ogródki restauracyjne oraz siłownie. Obowiązywał 

w nich limit miejsc i konieczność zachowania dystansu od innych klientów. 19 kwietnia 

otwarto zamknięte wcześniej sklepy i zakłady usługowe, hotele i pensjonaty, muzea 

i ogrody zoologiczne. Pozwolono również na odprawianie mszy z udziałem wiernych 

w kościołach, wcześniej dozwolona była tylko indywidualna modlitwa. Od tego czasu 

w otwartej przestrzeni publicznej, gdy odległość od innych osób wynosiła co najmniej 

5 m, nie trzeba było nosić maseczki. Od 12 kwietnia uczniowie stopniowo wrócili do 

nauki stacjonarnej w szkołach. Wejście do większości miejsc użyteczności publicznej 

było możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa lub za-

świadczeniem o przejściu COVID-19 albo zaszczepieniu się przeciwko tej chorobie.

Czechy

W Czechach 12 kwietnia zakończył się trwający pół roku stan wyjątkowy. Zniesiono 

godzinę policyjną i zakaz podróży między powiatami. Nadal zabronione były jednak 

spotkania, w których brały udział więcej niż dwie niemieszkające ze sobą na stałe 

osoby. Otwarto niektóre zamknięte wcześniej sklepy (papiernicze, z ubraniami dzie-

cięcymi) i zakłady usługowe (pralnie) oraz targowiska spożywcze. Do szkół na zajęcia 

w trybie hybrydowym wrócili uczniowie pierwszych roczników szkół podstawowych. 

Otwarto kolejne sklepy i zakłady usługowe (w tym fryzjerskie i kosmetyczne) oraz 
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muzea i galerie sztuki. Kolejne fazy łagodzenia restrykcji, w tym wznowienie działal-

ności lokali gastronomicznych i siłowni, zależały od zmniejszania się liczby zakażeń 

poniżej określonych progów.

Włochy

We Włoszech 11 z 20 regionów znajdowało się w tzw. strefie żółtej. Działały w nich 

restauracje i bary, ale goście mogli siedzieć tylko przy stolikach położonych w ogród-

kach lokali. Dozwolone było również swobodne przemieszczanie się pomiędzy żółtymi 

regionami. Pod gołym niebem i z zachowaniem dystansu od innych widzów mogły się 

odbywać spektakle teatralne, koncerty i projekcje filmowe. 15 maja w żółtych regionach 

zostały otwarte baseny, 1 czerwca – siłownie i parki rozrywki. Do końca roku szkolnego 

w całych Włoszech otwarte zostały wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe. 

W regionach żółtych i pomarańczowych do szkół wrócili również starsi uczniowie i stu-

denci, w bardziej zagrożonych rozwojem epidemii regionach czerwonych nadal uczyli się 

zdalnie. W strefach żółtych i czerwonych można było przyjąć w domu czterech dorosłych 

gości z dziećmi. W regionach czerwonych takie wizyty pozostały zakazane. W całym 

kraju do końca maja obowiązywała trwająca od godziny 22.00 do 5.00 godzina policyjna.

„Zielona przepustka” – certyfikat covidowy wymagany we Włoszech – została wpro-

wadzona w maju (zwalniała ona turystów z kwarantanny po przybyciu do Włoch; 

żeby ją otrzymać, podróżni musieli jednak spełniać konkretne kryteria), jeszcze zanim 

wprowadzono „unijne certyfikaty COVID” ułatwiające podróże lotnicze. Włoski rząd 

stopniowo rozszerzał obszary, w których wymagane było posiadanie certyfikatu. 

Najpierw trzeba było mieć certyfikat, żeby wejść na duże wydarzenie, np. koncert, 

a także do domów opieki. Z czasem jednak zaczęto wymagać ich także podczas wizyt 

w restauracjach, muzeach, teatrach, kinach, na siłowniach, stadionach czy basenach. 

We wrześniu rząd zapowiedział, iż cały personel szkół będzie musiał posiadać cer-

tyfikaty covidowe, a wszyscy pracownicy domów opieki będą musieli się zaszczepić 

na COVID-19. Wcześniej we Włoszech paszporty covidowe były obowiązkowe dla 

nauczycieli, obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników służby zdrowia 

został wprowadzony już 1 kwietnia.

Francja

We Francji do tradycyjnych zajęć prowadzonych w placówkach wrócili najpierw ucznio-

wie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym, a od 3 maja gimnazjaliści 

i licealiści. Tego dnia został również zniesiony zakaz poruszania się poza promieniem 

10 km od miejsca zamieszkania, utrzymano jednak trwającą od godziny 19.00 do 6.00 

godzinę policyjną. Ponowne otwarcie restauracji, obiektów kultury i niektórych wciąż 

zamkniętych sklepów nastąpiło w połowie maja. Kolejne zmiany w polityce covidowej 
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Francji wiązały się z uzależnieniem ograniczeń od poziomu zaszczepienia mieszkańców. 

Przewidywały m.in., że od sierpnia wejść do restauracji czy zrobić zakupy w centrum 

handlowym będą mogły tylko osoby zaszczepione. 13 lipca w dwóch francuskich teryto-

riach zamorskich – Martynice i Reunion – przywrócony został stan wyjątkowy. Decyzja 

uzasadniona była „niezadowalającym poziomem zaszczepienia” na tych obszarach. Za-

powiedziano, że od 21 lipca każdy powyżej 12. roku życia będzie musiał okazać certy-

fikat sanitarny (pass sanitaire), poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, 

nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu, by móc uczestni-

czyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób w „miejscach wypoczynku i kultury”. 

Od początku sierpnia obowiązek okazania certyfikatu obejmował wybierających się do 

kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą 

podróż oraz odwiedzających placówki medyczne. 

Od lipca we Francji organizowane były protesty przeciwko zmuszaniu przez władze do 

szczepień przeciwko COVID-19. Od 30 sierpnia pracownicy restauracji i część pracow-

ników branży usługowej – łącznie 1 800 000 zatrudnionych – musiało posiadać tzw. 

paszport covidowy, aby móc świadczyć pracę. Wcześniej wprowadzono obowiązek 

legitymowania się „paszportem covidowym” przez klientów restauracji, a także osób od-

wiedzających wiele innych miejsc publicznych. Ci pracownicy lokali gastronomicznych, 

którzy nie spełnili tego obowiązku, mogli być zawieszeni w obowiązkach służbowych 

lub ukarani w inny sposób. Pracodawcy, którzy nie dopilnowali tego, by ich pracownicy 

posiadali ten dokument, narażeni byli na grzywny. 

Austria

W Austrii kanclerz Sebastian Kurz ogłosił plan wychodzenia z ograniczeń. Od 17 maja 

przywrócono naukę w szkołach. Od 19 maja wznowiono działalność lokali gastrono-

micznych, hoteli i placówek kultury. Przy restauracyjnych stolikach mogło siedzieć do 10 

osób na zewnątrz i do czterech klientów wewnątrz lokali. Wydarzenia kulturalne i spor-

towe na świeżym powietrzu mogły gromadzić maksymalnie 3000 osób, w zamkniętej 

przestrzeni – 1500. Aby w nich uczestniczyć, tak samo jak przy wstępie do restauracji 

czy hoteli, trzeba było przedstawić świadectwo szczepienia, negatywny wynik testu 

lub zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19. Zniesiona została godzina policyjna, 

ale wszystkie lokale musiały być zamykane po godzinie 22.00, po której w przestrzeni 

publicznej można było przebywać w grupach liczących nie więcej niż cztery osoby.

Niemcy

W Niemczech wprowadzono jednolity, ogólnokrajowy mechanizm wdrażania ograni-

czeń epidemicznych. Było to możliwe dzięki przyjęciu poprawek do ustawy o ochro-

nie przed zakażeniami, wcześniej bowiem o restrykcjach decydowały władze krajów 
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związkowych. Mechanizm obostrzeń, opisywany też jako hamulec bezpieczeństwa, 

opierał się na wskaźniku siedmiodniowej liczby infekcji w przeliczeniu na 100 000 miesz-

kańców. Jeśli w danym regionie przekroczył on 100, lokalne władze musiały zarządzić 

trwającą od godziny 22.00 do 5.00 godzinę policyjną. Do północy dopuszczone było 

indywidualne uprawianie sportu lub spacer. Powyżej 165 zakażeń wszyscy uczniowie 

musieli powrócić do nauki zdalnej. Zakupy w sklepach niesprzedających podstawowego 

asortymentu były możliwe po uprzednim umówieniu i przedstawieniu negatywnego 

wyniku testu. Jeżeli wskaźnik zachorowalności przekraczał 150, możliwy był tylko 

odbiór zamówionych towarów. W całym kraju nieczynne pozostały placówki kultury, 

obiekty sportowe i miejsca rozrywki. Restauracje sprzedawały posiłki tylko na wynos. 

Te ograniczenia trwały do końca czerwca.

Belgia

W Belgii zaczęły działać zamknięte wcześniej zakłady usługowe wymagające bezpo-

średniego kontaktu z klientami, w tym fryzjerzy. Od 19 kwietnia do nauki w szkołach 

stopniowo wracali uczniowie, od tego dnia dozwolone były również zagraniczne po-

dróże turystyczne, chociaż Belgowie wracający z najbardziej zagrożonych pandemią 

krajów wciąż musieli przejść kwarantannę. W odbywających się za dnia spotkaniach 

towarzyskich na świeżym powietrzu mogło brać udział do 10 – nie jak wcześniej czte-

rech – uczestników. 8 maja przestała obowiązywać godzina policyjna. Od tego dnia 

otwarto ogródki restauracyjne, pod gołym niebem można było organizować wydarzenia 

religijne, sportowe i kulturalne.

Niderlandy

W Niderlandach od 28 kwietnia ponownie otworzono ogródki gastronomiczne, ale były 

czynne tylko od południa do godziny 18.00, a goście przy dwuosobowych stolikach mu-

sieli zachowywać między sobą 1,5-metrowy dystans. Zniesiona została również godzina 

policyjna, a w prywatnych domach można było przyjmować dwóch gości, a nie jednego. 

Nadal zamknięte pozostały kina, teatry, miejsca rozrywki, siłownie i baseny.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii 12 kwietnia 2021 r. rozpoczął się kolejny etap luzowania obostrzeń, 

w ramach którego pozwolono m.in. na ponowne otwarcie ogródków, pubów i restau-

racji. Działały również wszystkie sklepy, zakłady usługowe, w tym fryzjerzy, siłownie 

i biblioteki. 17 maja planowano pełne otwarcie lokali gastronomicznych, a także kin, te-

atrów i muzeów. Restrykcje łagodzone były również w innych częściach Zjednoczonego 

Królestwa. W Walii ponownie działały ogródki pubów i restauracji, w Północnej Irlandii 

nastąpiło to od 30 kwietnia. Otworzyły się restauracje i puby w Szkocji, ale alkohol był 

podawany tylko na zewnątrz.
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Węgry

Na Węgrzech ponownie otwarto ogródki restauracyjne i kawiarniane. Skrócona zo-

stała też godzina policyjna – obowiązywała od 23.00 do 5.00. Złagodzenie restrykcji 

było podyktowane tym, że na COVID-19 zaszczepiło się 3 500 000 z blisko 10 000 

000 mieszkańców tego kraju. Gdy liczba zaszczepionych doszła do 4 000 000, otwarte 

zostały kina, teatry, hotele, baseny, siłownie i biblioteki, a restauracje mogły przyj-

mować gości również wewnątrz lokali. Wszystkie te miejsca były dostępne dla osób 

z zaświadczeniem potwierdzającym szczepienie przeciwko COVID-19 lub przejście 

tej choroby. 19 kwietnia przywrócono naukę stacjonarną w przedszkolach i niższych 

klasach szkół podstawowych.

Hiszpania

W Hiszpanii 9 maja zakończył się stan alarmowy i ogólnokrajowe obostrzenia w posta-

ci nocnej godziny policyjnej, a decyzje o dalszych restrykcjach podejmowały władze 

wspólnot autonomicznych. W większości z nich obowiązywały ograniczenia w prze-

mieszczaniu się poza region zamieszkania, limit miejsc w lokalach gastronomicznych 

i zakaz prywatnych spotkań w większym gronie. Obostrzenia sanitarne w Hiszpanii 

uznawane były wtedy za jedne z najłagodniejszych w Europie. W niektórych miastach 

prowadzone były pilotażowe programy otwierania miejsc rozrywki dla większych grup 

przebadanych na obecność koronawirusa osób.

LISTOPAD 2021–STYCZEŃ 2022

Austria

Osoby przyjeżdżające do Austrii z krajów i obszarów o niskim ryzyku epidemicznym 

miały obowiązek okazać podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jeden z trzech 

dokumentów: negatywny wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2, które zosta-

ło przeprowadzone w formie testu PCR (ważnego 72 godziny), zaświadczenie lekarskie 

o pełnym szczepieniu, potwierdzonym w formie certyfikatu, lub też zaświadczenie po-

twierdzające szczepienie lub przebycie infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostat-

nich 180 dni bądź posiadanie przeciwciał. Pełne szczepienie (dwie dawki) uprawniały 

do wjazdu do 270 dni od podania drugiej dawki. Szczepionki jednodawkowe uprawniały 

do wjazdu od 21 dnia do 270 dni od podania szczepionki. Szczepionka jednodawkowa 

była uznawana tylko do 3 stycznia 2022 r., po czym konieczna była kolejna dawka szcze-

pionki (tzw. przypominająca). Szczepienie „przypominające” (dotyczące wszystkich 

uznawanych szczepionek w Austrii) uprawniało do wjazdu do 270 dni od jego podania, 

przy czym jego podanie mogło nastąpić nie wcześniej niż 120 dni od podania szczepionki 

dwudawkowej i 14 dni od podania szczepionki jednodawkowej.
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W związku z sytuacją epidemiczną od 22 listopada 2021 r. wprowadzono na terenie Austrii 

tymczasowy lockdown, z którym wiązały się liczne ograniczenia dotyczące życia codzien-

nego, np. w odniesieniu do punktów noclegowych i gastronomicznych czy imprez maso-

wych. Pomieszczenia mieszkalne (mieszkanie, dom, instytucje opiekuńcze itp.) można było 

opuszczać tylko z następujących powodów: zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu 

życia, zdrowia i mienia; pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz działania związane 

z obowiązkami rodzinnymi; zaspokajanie podstawowych potrzeb – zakupy spożywcze, 

wizyty u lekarza, szczepienia przeciw koronawirusowi lub testy na koronawirusa; kontakty 

z partnerami życiowymi, bliskimi krewnymi (rodzicami, dziećmi i rodzeństwem), ważnymi 

osobami, z którymi kontakt jest wymagany (osoby z jednego gospodarstwa domowego 

mogły się spotykać z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego); zaspokojenie po-

trzeb mieszkaniowych; zaspokojenie podstawowych potrzeb religijnych; opieka nad zwie-

rzętami; praca i nauka; pobyt na świeżym powietrzu; udział w następujących spotkaniach: 

pogrzebach, zgromadzeniach zgodnych z ustawą o zgromadzeniach (demonstracjach), spo-

tkaniach zawodowych, których nie można przełożyć, posiedzeniach organów partii poli-

tycznych, osób prawnych lub organów zgodnych z konstytucyjnym prawem pracy, których 

nie można przełożyć; grupy samopomocy medycznej i psychologicznej, sport najwyższej 

klasy, kina samochodowe. Zakazy objęły także spotykanie się w pomieszczeniach osób na-

leżących do więcej niż dwóch różnych gospodarstw domowych. Oprócz tego puby i restau-

racje w czerwonych strefach otrzymały zakaz prowadzenia działalności po godzinie 23.00. 

Włochy

Od 6 grudnia do barów, restauracji, dyskotek, teatrów, kin, na imprezy sportowe i publicz-

ne wejść mogli tylko ozdrowieńcy lub zaszczepieni. Negatywny test na obecność wirusa 

nie uprawniał natomiast do wejścia do tych lokali, a zatem wykluczone z korzystania 

z tego rodzaju usług były osoby niezaszczepione. Rozszerzono także obowiązek szczepień 

na niemedyczny personel pracujący w służbie zdrowia, siły porządkowe i wojsko oraz 

wszystkich pracowników oświaty. Wymóg ten dotyczył także trzeciej dawki szczepionki.

Słowacja

25 listopada rząd wprowadził na 90 dni stan wyjątkowy, w ramach którego obowiązywał 

zakaz wychodzenia z domu. Na 14 dni wprowadzono także lockdown, dotyczący również 

osób zaszczepionych. Zakaz wychodzenia z domu nie dotyczył robienia niezbędnych zaku-

pów w najbliższym sklepie. Można było jedynie załatwiać sprawy w bankach, ubezpieczal-

niach i warsztatach samochodowych. Zamknięte były centra handlowe. Restauracje mogły 

wydawać posiłki przez okienka. Zalecano pracę zdalną, ale nauka w szkołach pozostała 

stacjonarna, z tym że w budynkach uczniowie musieli nosić maseczki FFP2. Maseczki 

obowiązywały w komunikacji miejskiej, taksówkach, a także na zewnątrz, jeżeli niemożliwe 

było utrzymanie dystansu co najmniej 2 m od innych osób. Ograniczenia dotyczyły także 
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nabożeństw w kościołach. Możliwe były indywidualna spowiedź i przyjęcie Komunii, ale 

wierni nie mogli uczestniczyć w mszach świętych. Na przejściach granicznych z Polską 

sprawdzano formularze przyjazdowe oraz zaświadczenia o szczepieniu lub przebytej cho-

robie. Od 29 listopada w tym kraju, gdzie zaszczepionych było 46,5% obywateli, pracę 

podjąć mogły tylko osoby zaszczepione, po przebytej chorobie COVID-19 lub z negatyw-

nym wynikiem testu. Przyjęto za dopuszczalne wysłanie pracownika niespełniającego 

tych warunków na urlop lub zorganizowanie mu pracy z domu. Zasada formalnie doty-

czyła powiatów o wysokim poziomie zagrożenia epidemicznego, jednak w praktyce nie 

było już powiatów, które uznawane byłyby za obszary bezpieczne. Podejmowane decyzje 

miały pomóc w ustabilizowaniu krytycznej sytuacji w szpitalach. Liczba hospitalizowa-

nych pacjentów z COVID-19 zbliżała się do 3000, a 80% z nich nie było zaszczepionych.

Czechy

W Czechach wprowadzenie stanu wyjątkowego oznaczało m.in. zakaz spożywania 

alkoholu w przestrzeni publicznej i zamknięcie jarmarków świątecznych. Tradycyjna 

sprzedaż choinek oraz karpi pozostała dozwolona. W godzinach od 22.00 do 5.00 były 

zamykane restauracje, kawiarnie, puby, dyskoteki i kluby. W imprezach kulturalnych, 

wydarzeniach sportowych i imprezach edukacyjnych mogło uczestniczyć maksymalnie 

1000 osób, które musiały być zaszczepione lub przeszły COVID-19. Na innych impre-

zach masowych, takich jak uroczystości organizacji społecznych, przyjęcia towarzyskie 

lub bale mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Już wcześniej wprowadzono obo-

wiązek okazania przed wejściem do lokalu usługowego czy gastronomicznego jednego 

z kilku dopuszczalnych dokumentów. Mógł to być „paszport covidowy” potwierdza-

jący pełne zaszczepienie lub status ozdrowieńca, a także negatywny wynik testu na 

obecność koronawirusa. Testy nie mogły być starsze niż 24 godziny. Nie wprowadzono 

obostrzeń dotyczących podróży ani godziny policyjnej.

Niemcy

Niemiecki parlament przyjął 18 listopada nową ustawę o ochronie przed infekcjami25, 

likwidującą niektóre dotychczas obowiązujące regulacje, ale też wprowadzającą nowe, 

ostrzejsze restrykcje. Zgodnie z nowymi przepisami korzystanie ze środków komunika-

cji publicznej – autobusów, pociągów czy tramwajów – było możliwe tylko dla osób za-

szczepionych, ozdrowieńców albo posiadających aktualny test z negatywnym wynikiem. 

To samo obowiązywało w miejscach pracy. Posiadając aplikację Corona-Warn-App, 

można było sprawdzać, czy w pobliżu znajduje się osoba zakażona koronawirusem. 

Osoba bez szczepienia albo testu mogła pracować tylko zdalnie. Tak zwana zasada 

25 Deutscher Bundestag, Bundestag beschließt neuen Infektionsschutzkatalog, https://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2021/kw46-de-infektionsschutzgesetz-868566, dostęp: 19 grudnia 2021 r.
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2G, zgodnie z którą do pracy i korzystania ze środków komunikacji dopuszczano tylko 

zaszczepionych i wyleczonych, miała zostać wprowadzona na obszarach o wskaźniku 

hospitalizacji powyżej trzech pacjentów z COVID-19 na 100 000 osób.

Restrykcje obowiązujące w Niemczech różniły się w zależności od landu. W części 

z nich osoby bez paszportu covidowego nie mogły wejść do restauracji, uczestniczyć 

w imprezach masowych czy zgromadzeniach. W innych certyfikat nie był potrzebny – 

zamiast niego honorowało się negatywny wynik testu na koronawirusa. Podobnie rzecz 

miała się z koniecznością noszenia maseczek, ograniczeniem kontaktu czy organizowa-

nia imprez – wszystko to leżało w gestii władz poszczególnych krajów związkowych. 

Jako pierwsza na takie działania zdecydowała się Bawaria. Rozważane było także 

wprowadzenie obowiązkowego szczepienia dla wszystkich Niemców. Nowe przepisy 

uniemożliwiały podejmowanie szybkich decyzji związanych z walką z pandemią, jak 

zamykanie szkół czy centrów handlowych. Chadecy zapowiedzieli wprowadzenie sto-

sownych zmian w izbie wyższej parlamentu (Bundesracie)26. W Saksonii, w miejscach 

pracy obowiązywała zasada 3G, zgodnie z którą pracę stacjonarną mogą podejmować 

zaszczepieni, ozdrowieńcy i osoby z ujemnym testem na COVID-19. 

Francja

We Francji przywrócono obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicz-

nych, w tym na powietrzu, jeżeli przebywała tam duża liczba osób. Od 15 stycznia paszport 

sanitarny nie był już ważny bez dawki przypominającej szczepionki na koronawirusa. Cer-

tyfikat wymagany był w miejscach, w których zgromadziło się ponad 50 osób, czyli m.in. 

w kinach, teatrach, muzeach, halach sportowych i innych miejscach publicznych. Od 29 li-

stopada ważność negatywnych testów na koronawirusa została skrócona do 24 godzin. 

Portugalia

W Portugalii rząd wprowadził od 1 grudnia stan klęski żywiołowej. Do restauracji, na 

sale gimnastyczne oraz do hoteli wpuszczane były osoby tylko na podstawie paszportu 

covidowego, a do barów, dyskotek, na stadiony, a także do szpitali i domów seniora 

dopuszczano tylko osoby, które posiadały aktualny negatywny wynik testu na obec-

ność SARS-CoV-2. Od grudnia zalecano pracę zdalną, a od nowego roku była ona już 

obowiązkowa. Szkoły również w nowym roku przeszły na nauczanie zdalne.

Bułgaria

Stan wyjątkowy przedłużony został do 31 marca 2022 r.

26 M. Kucharczyk, N.J. Kurmayer, Niemcy: Wprowadzono nowe przepisy pandemiczne. Są ograniczenia dla niezaszczepionych, https://www.
euractiv.pl/section/zdrowie/news/niemcy-covid-szczepienia-restrykcje-koronawirus-merkel-pandemia/, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

SYLWIA WEŁYCZKO



117

Węgry

Zaostrzono przepisy dotyczące maseczek, stały się obowiązkowe już nie tylko w środ-

kach komunikacji, ale także w pomieszczeniach zamkniętych, jak sklepy, kina czy mu-

zea. Prywatni pracodawcy mieli prawo zobowiązać pracowników do zaszczepienia się 

przeciwko COVID-19. W przypadku osób zatrudnionych w instytucjach państwowych 

takie szczepienie było oczekiwane, zaś w samorządach decyzję w tej sprawie podejmo-

wali burmistrzowie. Jeżeli pracownik nie zaszczepił się w terminie wyznaczonym przez 

pracodawcę lub nie przedstawił uzasadnienia medycznego, mógł zostać skierowany 

na bezpłatny urlop. Nowe regulacje przewidywały, że pracodawca może także zwolnić 

pracownika, jeżeli upłynął rok takiego urlopu.

Hiszpania

Maseczki były obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach, w komunikacji oraz w sy-

tuacji, gdy nie można było zachować dystansu 1,5 m.

Irlandia

Certyfikaty covidowe obowiązywały przy wejściu do klubów nocnych, pubów, restau-

racji, lokali gastronomicznych, kin i teatrów. Lokale miały skrócone godziny otwarcia.

Grecja

22 listopada osoby niezaszczepione otrzymały zakaz wejścia do kin, muzeów czy siłow-

ni, nawet po okazaniu negatywnego wyniku testu. Ponadto od 13 grudnia warunkiem 

koniecznym wejścia do jakiejkolwiek przestrzeni zamkniętej dla osób zaszczepionych 

powyżej 60. roku życia stała się dawka przypominająca siedem miesięcy od zakończenia 

pełnego cyklu szczepień.

Chorwacja

Przy wejściu do urzędów i instytucji publicznych trzeba było okazać certyfikat covido-

wy albo negatywny wynik testu, obowiązywały maseczki w zatłoczonych miejscach 

publicznych.

Islandia

Wprowadzono limity miejsc w sklepach i ośrodkach sportowych, od tego czasu lokale 

gastronomiczne zamykane były o 22.00; gdy nie można było zachować dystansu, trzeba 

było zakładać maseczki.

Belgia

Maseczki obowiązywały w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, jeśli liczba osób 

biorących udział w wydarzeniach przekraczała 100.
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Łotwa

15 listopada zniesiono „twardy” lockdown. Osoby bez certyfikatu nie mogły uczestni-

czyć w większych zgromadzeniach, wchodzić do dużych sklepów; ograniczono im także 

część usług stacjonarnych.

Rumunia

Obowiązywały „paszporty covidowe” oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania 

w godzinach 22.00–5.00 z wyjątkiem posiadaczy tzw. zielonego certyfikatu. Restaura-

cje, hotele, centra handlowe, budynki administracji publicznej itd. przyjmowały wyłącz-

nie klientów legitymujących się tzw. zielonym certyfikatem. Restauracje, sklepy, punkty 

usługowe itd. działały z ograniczeniami czasowymi oraz dotyczącymi liczby klientów.

Norwegia

Wśród krajów skandynawskich najsurowsze restrykcje wprowadziła Norwegia, gdzie licz-

ba przypadków COVID-19 wzrosła do najwyższego poziomu od początku pandemii. W tym 

kraju wprowadzono zakaz serwowania w lokalach alkoholu po północy, zalecono przyjmo-

wanie w domu do 10 gości (w święta wyjątkowo 20), a także noszenie maseczek w miejscach, 

gdzie jest tłoczno. Ponadto przywrócono zasadę 1 m odstępu. Norweskie gminy uzyskały 

także prawo do wprowadzania lokalnego wymogu okazywania zaświadczeń covidowych.

Dania

W Danii, gdzie dobowa liczba zakażeń osiągnęła rekordowy poziom ponad 6000, w miejscach 

publicznych wymagany był certyfikat poświadczający zaszczepienie lub aktualny negatyw-

ny test na COVID-19. Zalecano zasłanianie nosa i ust w środkach transportu publicznego.

Szwecja

W Szwecji wprowadzono wymóg okazywania zaświadczeń o zaszczepieniu w kinach 

i na imprezach sportowych odbywających się w pomieszczeniach, jeśli zgromadzenie 

ma więcej niż 100 osób. Wprowadzenie podobnej zasady zapowiedziano w przypadku 

restauracji. Zalecono powrót do pracy zdalnej, a także zasłanianie twarzy w środkach 

transportu publicznego.

Niderlandy

W Niderlandach wprowadzono nowe obostrzenia, będące konsekwencją rekordowych 

wskaźników infekcji koronawirusem. Od tego czasu obowiązywała zasada 1,5 m dy-

stansu społecznego, a maseczki trzeba było nosić we wszystkich miejscach publicznych. 

Sklepy, restauracje, muzea, firmy usługowe oraz siłownie musiały być zamknięte o go-

dzinie 17.00. Powszechnie obowiązywała przepustka sanitarna, która była niezbędna 

m.in. do tego, aby odwiedzić muzeum, pójść do restauracji lub siłowni.
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Litwa

W ramach walki z pandemią na Litwie w miejscach publicznych wprowadzono nakaz nosze-

nia maseczek medycznych bądź z filtrami, od 1 grudnia maseczki obowiązywały wszystkich 

uczniów. Planowano, by seniorzy otrzymali świadczenie finansowe za zaszczepienie się. Już 

od września w kraju obowiązywał paszport covidowy, uzyskiwany na podstawie przyjętej 

szczepionki, negatywnego wyniku testu albo po uzyskaniu odporności po przejściu choro-

by. Bez niego nie można było wejść do barów i restauracji, większości sklepów, brać udziału 

w nauczaniu stacjonarnym na wyższych uczelniach ani pracować w ochronie zdrowia, oświa-

cie i opiece społecznej. Od grudnia w celu przyspieszenia procesu szczepień testy zaczęły 

być płatne. Aby utrzymać ważność swojego paszportu covidowego na podstawie negatyw-

nego testu, każda osoba musiała wydawać miesięcznie około 70–100 euro (320–460 zł).

Ukraina

Na Ukrainie obowiązywała tzw. kwarantanna adaptacyjna, uzależniająca stopień ogra-

niczeń przeciwepidemicznych od sytuacji w danym regionie. W tzw. czerwonej strefie, 

dla której przewidziane były najostrzejsze restrykcje, centra handlowe, restauracje, 

siłownie, kina itd. nie mogły przyjmować klientów, chyba że wszyscy pracownicy i od-

wiedzający byli zaszczepieni, mieli negatywny wynik testu albo zaświadczenie o wy-

zdrowieniu. W całym kraju obowiązkowe było noszenie maseczek w pomieszczeniach 

i w transporcie publicznym.

Wielka Brytania

W styczniu Wielka Brytania zrezygnowała z obostrzeń. Przestało obowiązywać zalece-

nie pracy z domu, a od czwartku 27 stycznia również wymóg noszenia maseczek w za-

mkniętych przestrzeniach publicznych. Certyfikaty covidowe przestały być warunkiem 

wejścia na imprezy masowe. 

Sytuacja w Polsce na tle Europy (stan na 1 lutego 2022 r.)

Na tle państw europejskich znoszących restrykcje Polska wyróżniała się w ostatnim 

czasie (grudzień 2021 r. – przyp. red.) negatywnie, powstawały bowiem projekty za-

ostrzenia restrykcji poprzez przymusowe szczepienia medyków, służb mundurowych 

i nauczycieli. Najpierw lewica zaproponowała wprowadzenie obowiązkowych szczepień 

przeciwko COVID-19 dla wszystkich dorosłych Polaków. Zwolnieni według tego projek-

tu mieli być tylko ci, którzy mają przeciwwskazania – np. wykazujący silne reakcje aler-

giczne na składniki szczepionki. Propozycja obejmowała też powszechne stosowanie 

paszportu covidowego w miejscach użyteczności publicznej. Byłoby to o tyle wątpliwe 

prawnie, że szczepionki przeciwko COVID-19 były wtedy dopuszczone do stosowania 

jedynie warunkowo, dlatego tak Polska, jak i inne kraje, starały się skupiać na zachętach 

do zaszczepienia lub na obejmowaniu osób niezaszczepionych pewnymi ograniczeniami.
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Z kolei resort zdrowia zapowiedział obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli, służb 

mundurowych i medyków od 1 marca 2022 r. Przepisy miałyby również uniemożliwiać 

dopuszczenie do pracy nauczycieli, którzy nie byliby w pełni zaszczepieni. Obecnie 

jest to około 20% pedagogów. W praktyce oznaczałoby to jednak pogłębienie braków 

kadrowych, z jakimi i tak zmaga się polska edukacja. Mogłoby się okazać, że z powodu 

niezaszczepienia z pracy zrezygnowałoby ok. 50 000–60 000 nauczycieli. Kolejnym 

projektem stanowiącym zagrożenie praw obywatela był projekt ustawy dotyczący 

powszechnego testowania pracowników. Pracodawcy zgodnie z nim mieli zostać upo-

ważnieni do żądania wyniku testu pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Gdyby 

pracownik go nie okazał, musiałby liczyć się z możliwością zapłaty odszkodowania w sy-

tuacji, jeśli w zakładzie pracy doszłoby do zakażenia. W razie stwierdzenia przypadku 

zakażenia pracodawca miał poinformować o tym wojewodę, a także przekazać mu 

informację o pracownikach, którzy nie poddali się testowaniu. Wojewoda zaś decy-

dowałby o ewentualnym odszkodowaniu. Jego wysokość miała stanowić 50-krotność 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku większej liczby pracowników nie-

przetestowanych mogliby oni partycypować w zapłacie tego odszkodowania w równych 

częściach. Na razie projekty zostały odrzucone.

Sytuacja epidemiologiczna w wielu państwach europejskich była i jest odmienna. W jed-

nych brak jest ograniczeń, w innych obowiązują znaczne restrykcje. W Europie najpierw 

łagodzi się obostrzenia, a następnie po kilku miesiącach konsekwentnie się je zaostrza. 

Niektóre państwa posuwają się w tym bardzo daleko – obowiązują tam godziny policyj-

ne i kary za nieuzasadnione zagraniczne wyjazdy, nakaz pozostawania w domu, kontrole 

na granicach i zakaz nieuzasadnionych wyjazdów z kraju.

W Wielkiej Brytanii restrykcje dotyczyły m.in. przemieszczania się – z domu można było 

wychodzić tylko z uzasadnionego powodu, obowiązywał zakaz spotkań towarzyskich 

i odwiedzin w prywatnych domach, nie można było wyjeżdżać za granicę bez uzasad-

nionego powodu, takiego jak praca, nauka czy ważne sprawy rodzinne. Nie było można 

wyjechać na wakacje. Za złamanie tych zasad w Anglii groziło aż 5 000 funtów kary. 

Wyjeżdżający za granicę musieli wypełnić deklarację i podać powód wyjazdu, a jeśli 

tego nie zrobili, mogli nie zostać wpuszczeni do samolotu lub zostać ukarani grzywną 

w wysokości 200 funtów. Dodatkowo pojawiły się osobne kary za próbę wyjazdu z kraju 

bez uzasadnionego powodu.

W tym kierunku poszedł też rząd Portugalii, gdzie obowiązywał stan wyjątkowy. Ogło-

szono zakaz podróży turystycznych. Wzmocniono kontrole na przejściach granicznych. 

Obowiązywał tam też zakaz swobodnego przekraczania granicy z Hiszpanią. Portugalia 

rozpoczęła masowe testowanie obywateli. Przez trzy tygodnie testami antygenowymi 
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zostało zbadanych ponad milion obywateli. W tym miejscu należałoby również wspomnieć 

o godzinie policyjnej w Czechach, konieczności noszenia ze sobą „certyfikatu” we Francji 

czy też „zupełnym zamknięciu gospodarek” w krajach takich jak Wielka Brytania i Włochy.

Wcześniej, w latach 2020 i 2021, Polska na tle pozostałych państw Europy nie sto-

sowała nadmiernie dolegliwych środków. Obostrzenia ogłoszone przez polski rząd 

w porównaniu z brytyjskimi czy włoskimi nie były aż tak surowe. Nie wprowadzono 

godzin policyjnych, nie zakazano podróży turystycznych, nie karano za próbę wyjazdu 

z kraju bez powodu. Nie testowano masowo wszystkich obywateli, nie zmuszano do 

obowiązkowych szczepień. Według polityków ograniczenia w Polsce były podobne 

do ograniczeń obowiązujących w innych państwach europejskich. Zgodnie z przed-

stawioną poniżej analizą na dzień 22 lutego 2021 r. Polska miała jedynie dwa ograni-

czenia: zamknięte restauracje i szkoły (zob. rycina 5). Co prawda miesiąc wcześniej, 

16 stycznia 2021 r., jako jedyni w Europie mieliśmy zamknięte hotele (zob. rycina 6), 

ale późniejsze działania wskazują, iż zakres obostrzeń w Polsce kształtował się na 

poziomie neutralnym, nie wykraczając poza ramy środków stosowanych w Europie. 

Obecnie tendencje te uległy zmianie.

Rycina 5. Obostrzenia w Polsce i innych krajach europejskich, stan na 22 lutego 2021 r.

Źródło: Użytkownik @Pekao_Analizy [Analizy Pekao], tweet z 22 lutego 2021, https://twitter.com/Pekao_Analizy/status/1363931154936717315/
photo/1, dostęp: 23 lutego 2021 r.
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Rycina 6. Dostęp do usług hotelowych w Europie, stan na dzień 16 stycznia 2021 r.

Źródło: J. Kisała, Aktualizacja – Jak wyglądają obostrzenia w Polsce na tle Europy [Covid-19], https://www.horecabc.pl/aktualizacja-jak-wy-
gladaja-obostrzenia-w-polsce-na-tle-europy, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

27 Opracowano m.in. na podstawie: PolitykaZdrowotna.com, Rok od pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce, https://politykazdro-
wotna.com/artykul/rok-od-pierwszego-przypadku-covid-19-w-polsce/827374 (dostęp: 19 grudnia 2021 r.), a także doniesień 
agencji prasowych oraz komunikatów instytucjonalnych i rządowych.

4. Polska – kalendarium zmian obostrzeń27

Przyjrzenie się kalendarium ewolucji obostrzeń w Polsce pozwala zaobserwować, że 

początkowo miało miejsce dostosowywanie restrykcji do poziomu innych krajów europej-

skich, dalej jednak następowało oddalanie się od tendencji europejskich – do tego stopnia, 

że w 2022 r. Polska znalazła się na przeciwległym biegunie wolności i praw obywatelskich.

 z 10.03.2020 – Pierwsze obostrzenia w Polsce: odwołanie imprez masowych.

 z 11.03.2020 – Ogłoszenie pandemii COVID-19 przez WHO.
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 z 12.03.2020 – Zamknięcie wszystkich szkół do 25 marca, przedłużone następ-

nie do 10 kwietnia; zajęcia zdalne w szkołach i na uniwersytetach; aktywność 

instytucji kulturalnych, tj. filharmonii, oper i teatrów, muzeów, kin, zawieszona 

od 12 marca.

 z 24.03.2020 – Dalsze restrykcje: ograniczenie zgromadzeń do dwóch osób 

(z wyjątkiem rodzin, zgromadzeń religijnych i miejsc pracy), ograniczenie po-

dróży do tych niezbędnych, ograniczenie wychodzenia na zewnątrz do sytuacji 

niezbędnych, takich jak zakupy, wizyta u lekarza, spacer z psem, aktywność 

fizyczna na świeżym powietrzu.

 z 31.03.2020 – Kolejne obostrzenia: dzieci poniżej 18. roku życia nie mogły 

opuszczać domu bez opiekuna; parki, bulwary i plaże zostały zamknięte, 

podobnie jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i piercingu; hotele 

mogły działać, tylko jeżeli goście byli poddawani kwarantannie lub prze-

bywali tam w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, np. medycy czy 

pracownicy budowlani; wprowadzono obowiązek zachowania 2 m odległo-

ści od siebie, z wyjątkiem opiekunów dzieci poniżej 13. roku życia i osób 

niepełnosprawnych.

 z 31.03.2020 – Do 11 kwietnia ograniczenie zgromadzeń religijnych do pię-

ciu osób, nie licząc duchownych i pracowników obsługujących pogrzeb/mszę 

(od 12 kwietnia zwiększono limit zgromadzeń do 50 osób).

 z 9.04.2020 – Zamknięcie placówek edukacyjnych i transportu międzynarodo-

wego przedłużono do 26 kwietnia, granice miały zostać zamknięte do 3 maja 

(prawo do przekraczania polskiej granicy mieli nadal m.in. obywatele RP, cudzo-

ziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające 

prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę), 

a osoby przekraczające granicę Polski były poddawane 14-dniowej kwaran-

tannie; zamknięcie instytucji kulturalnych i ograniczenie osób przebywających 

w sklepie (do jednej osoby na 10 m2) przedłużono do 19 kwietnia.

 z 16.04.2020 – Wprowadzenie obowiązkowego zakrywania nosa i ust w miej-

scach publicznych.

 z 20.04.2020 – Pierwszy etap znoszenia ograniczeń: zwiększenie limitów osób 

w sklepach do jednej osoby na 15 m2, zniesienie ograniczenia przemieszczania 

się w celach rekreacyjnych.
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 z 4.05.2020 – Drugi etap znoszenia obostrzeń: otwarcie centrów handlowych, 

bibliotek, muzeów, galerii sztuki, hoteli, placówek rehabilitacji leczniczej; 

otwarcie żłobków i przedszkoli z zastosowaniem zaleceń Głównego Inspek-

toratu Sanitarnego.

 z 18.05.2020 – Trzeci etap znoszenia obostrzeń: przywrócenie działalności sa-

lonów fryzjerskich i kosmetycznych, jak również restauracji, barów i kawiarni 

z zastosowaniem zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 z 30.05.2020 – Czwarty etap znoszenia obostrzeń: zniesienie limitów osób 

w branży handlowej i gastronomicznej, zwiększenie limitu osób na zgroma-

dzeniach i weselach do 150 osób.

 z 06.06.2020 – Wznowienie działalności instytucji kulturalnych, tj. kin, teatrów, 

oper, basenów, klubów fitness, parków zabaw, saun, solariów.

 z 8.08.2020 – Wprowadzenie regularnych obostrzeń: podział powiatów na czer-

wone, żółte i zielone (gdzie kolor czerwony oznaczał największy zakres obo-

strzeń – m.in. zakaz organizacji targów, kongresów, wydarzeń kulturalnych, 

wydarzeń sportowych z udziałem publiczności, a zielony najmniejszy zakres).

 z 24.10.2020 – Cała Polska ogłoszona czerwoną strefą.

 z 30.10.2020 – Wprowadzenie zamknięcia cmentarzy od 31 października do 2 li-

stopada. W tym okresie wstęp na teren nekropolii został zakazany z wyjątkiem 

pogrzebów i czynności z nimi związanych.

 z 4.11.2020 – Przedłużenie obowiązywania dotychczasowych ograniczeń oraz 

wprowadzenie nowych ze względu na gwałtowny wzrost liczby nowych za-

każeń. Nauka zdalna w klasach 1–3 szkół podstawowych. Przedłużenie nauki 

zdalnej w klasach 4–8 szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. 

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kul-

tury, ognisk muzycznych. Hotele dostępne tylko dla gości przebywających 

w podróży służbowej. Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych oraz 

sklepów od 7 do 29 listopada. Kościoły: 1 osoba na 15 m2.

 z 28.11.2020 – Częściowe poluzowanie ograniczeń ze względu na zbliżające 

się święta Bożego Narodzenia. Przemieszczanie się: dystans 1,5 m od innych 

osób, ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku 
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życia. Gastronomia: wyłącznie sprzedaż na wynos i na dowóz. Salony fry-

zjerskie i kosmetyczne: funkcjonowanie w reżimie sanitarnym. Biblioteki 

publiczne i naukowe: możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu 

limitu jednej osoby na 15 m2. Komunikacja zbiorowa: ograniczenie liczby osób 

do 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzą-

cych i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 

50% miejsc siedzących niezajętych. Zgromadzenia i spotkania: maksymalnie 

pięć osób. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe: możliwe wyłącznie 

bez udziału publiczności. Galerie handlowe: przywrócenie usług przy zacho-

waniu limitów: jednej osoby na 10 m2 dla obiektów do 100 m2, jednej osoby 

na 15 m2 dla obiektów powyżej 100 m2. Zawieszone pozostają: wydarzenia 

kulturalne i kina, hotele (z określonymi wyjątkami), targi i wydarzenia (dozwo-

lone wyłącznie w formie online), wesela, komunie i konsolacje, parki rozrywki, 

siłownie, kluby fitness, aquaparki, dyskoteki i kluby nocne.

 z 17.12.2020 – Podanie zasad i ograniczeń obowiązujących od dnia 28 grudnia 

2020 r. do 17 stycznia 2021 r.: zamknięcie hoteli i stoków narciarskich, ograni-

czenia w funkcjonowaniu galerii i centrów handlowych, usługi gastronomiczne 

tylko na dowóz i na wynos oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra.

 z Noc z 31.12.2020 na 1.01.2021 – Zakaz przemieszczania się. Ponowne ogra-

niczenie funkcjonowania galerii handlowych. Ograniczenie funkcjonowania 

hoteli. Zamknięte stoki narciarskie. Infrastruktura sportowa dostępna tylko 

w ramach sportu zawodowego. 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających 

do Polski transportem zorganizowanym.

 z 27.12.2020 – W Polsce początek szczepień przeciwko COVID-19, w pierwszej 

kolejności dla kadry medycznej (tzw. grupa zero).

 z 11.01.2021 – Przedłużenie dotychczasowych restrykcji do 31 stycznia oraz 

przywrócenie nauki w trybie stacjonarnym dla klas 1–3 szkół podstawowych, 

rozpoczęcie od 15 stycznia rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 

kolejnych grup.

 z 18.01.2021 – Przywrócenie nauki stacjonarnej dla klas 1–3 szkół podstawo-

wych, a także dla uczniów szkół specjalnych.

 z 1.02.2021 – Otwarcie galerii handlowych, muzeów oraz galerii sztuki, ale w ści-

słym reżimie sanitarnym.
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 z 12.02.2021 – Otwarcie stoków narciarskich i hoteli w reżimie sanitarnym, 

a także kin, teatrów, oper i filharmonii (przy zajętości do 50% miejsc), basenów, 

boisk i kortów zewnętrznych. Siłownie w dalszym ciągu zamknięte.

 z 25.03.2021 – Wprowadzenie nowych, surowszych obostrzeń w związku z trzecią 

falą pandemii. Zamknięcie galerii handlowych, przedszkoli i żłobków, salonów 

fryzjerskich, zakładów kosmetycznych, sklepów meblowych. W placówkach han-

dlowych i pocztowych o powierzchni powyżej 100 m2 obowiązywał limit 1 oso-

by na 20 m2. Nowe ograniczenia obowiązywały od 27 marca do 18 kwietnia.

 z 19.04.2021 – Otwarcie przedszkoli, żłobków oraz pozwolenie na rywalizację 

sportową w grupach do 25 osób na otwartej przestrzeni.

 z 05.2021 – Zniesienie – w związku ze spadkiem liczby zakażeń – większości 

obostrzeń (otwarcie miejsc kultury, stadionów, szkół itp. oraz zniesienie limitów 

w transporcie).

 z Początek czerwca 2021 – Poluzowanie całej gospodarki.

 z 13.06.2021 – Zezwolenie na sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w ki-

nach, teatrach, na koncertach, a także w innych instytucjach kultury; miejsca 

kultu religijnego: maksymalnie 50% obłożenia (nie dotyczyło osób w pełni za-

czepionych przeciw COVID-19).

 z 26.06.2021 – Siłownie, kluby fitness, biblioteki, targi, obiekty handlowe, sale 

zabaw, konferencje: jedna osoba na 10 m2; miejsca kultu religijnego: maksymalnie 

75% obłożenia; dyskoteki: maksymalnie 150 osób; imprezy na świeżym powie-

trzu: maksymalnie 150 osób; transport: 100% obłożenia; kina, teatry, wesołe mia-

steczka, restauracje: maksymalnie 75% obłożenia; hotele: maksymalnie 75% obło-

żenia, przy czym limit nie uwzględnia zorganizowanych grup dzieci i dzieci poniżej 

12. roku życia; widownia na obiektach sportowych: maksymalnie 50% obłożenia.

 z 31.08.2021 – Przedłużenie istniejących obostrzeń do 30 września.

 z 28.09.2021 – Przedłużenie aktualnych ograniczeń, nakazów i  zakazów do 

31 października.

 z Od 1.12.2021 do 15.12.2021 – Zmiana limitów osób m.in. w restauracjach, ho-

telach, obiektach sportowych czy kościołach. Kościoły, lokale gastronomiczne, 
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hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, wi-

dowiska cyrkowe, baseny i aquaparki: 50% obłożenia; zgromadzenia, wesela, 

komunie, konsolacje, spotkania, dyskoteki: maksymalnie 100 osób; wydarze-

nia sportowe (poza obiektami sportowymi): maksymalnie 250 osób; siłownie, 

kluby i centra fitness, hazard, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, 

sklepy i galerie handlowe: jedna osoba na 15 m2. Wprowadzenie obowiązko-

wych testów dla współdomowników osoby zakażonej COVID-19 bez względu 

na posiadany certyfikat covidowy, zamknięcie dyskotek i klubów (wyjątkiem 

jest 31 grudnia i 1 stycznia 2022 r.: przy maksymalnej liczbie 100 osób).

 z Od 15.12.2021 – Wprowadzenie niższego limitu obłożenia w restauracjach, 

hotelach, teatrach, kinach, obiektach sportowych i sakralnych – do 30%. Wpro-

wadzenie w kinach zakazu konsumpcji. Wprowadzenie limitu 75% obłożenia 

w transporcie zbiorowym.

 z 16.12.2021 – Początek szczepień dla dzieci z grupy wiekowej 5–11 lat. W całym 

kraju w przestrzeniach zamkniętych obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust. 

Otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Sanatoria czynne i dostępne dla kuracjuszy: warunkiem odbycia turnusu jest 

jednak negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub 

zaszczepienie się przeciw COVID-19.

 z Od 20.12.2021 do 9.01.2022 – Nauka zdalna w  szkołach podstawowych 

i średnich.

Ministerstwo Zdrowia przygotowywało się do wprowadzenia szczepień obo-

wiązkowych dla służb medycznych od 1 marca 2022 r., a także służb munduro-

wych i nauczycieli.
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5. Wpływ COVID-19 na społeczeństwo 
w badaniach statystycznych

28 Badanie opinii publicznej w 12 krajach UE, które European Council on Foreign Relations zleciła firmom Datapraxis i YouGov (Austria, 
Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja), AnalitiQs (Niderlandy), Alpha (Bułgaria) i Szondaphone 
(Węgry). Badanie zostało przeprowadzone pod koniec maja i na początku czerwca 2021 roku, a próba obejmowała 16 267 respon-
dentów. Zob. I. Krastev, M. Leonard, Niewidoczne podziały w Europie: Jak COVID-19 polaryzuje europejską politykę, https://ecfr.eu/
warsaw/publication/niewidoczne-podzialy-w-europie-jak-covid-19-polaryzuje-europejska-polityke/, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ang. European Council on Foreign Relations; 

dalej: ECFR) w maju i czerwcu 2021 r. przeprowadziła sondaż28, który miał na celu okre-

ślenie różnych sposobów, w jakie Europejczycy zostali dotknięci kryzysem związanym 

z koronawirusem. Wyniki opublikowano w październiku 2021 r. Mieszkańców 12 państw 

Europy podzielono na trzy grupy. Jedną z nich stanowiły osoby, które zostały bezpośred-

nio lub pośrednio dotknięte COVID-19 w tym sensie, że albo same poważnie zachorowa-

ły, albo przeżyły żałobę (niektórzy członkowie tej grupy ponieśli ponadto konsekwencje 

ekonomiczne). Drugą grupę stanowiły osoby, które zgłaszały, że nie ucierpiały z powo-

du choroby lub żałoby, ale doświadczyły poważnych trudności ekonomicznych. Trze-

cia grupa nie została w ogóle bezpośrednio dotknięta przez COVID-19 (zob. rycina 7).

Rycina 7. Wynik sondażu ECFR na temat wpływu COVID-19 na mieszkańców 12 państw europejskich 
(w procentach). Ponad połowa Europejczyków twierdzi, że nie została dotknięta COVID-19. 

Źródło: I. Krastev, M. Leonard, Niewidoczne podziały w Europie: Jak COVID-19 polaryzuje europejską politykę, https://ecfr.eu/warsaw/
publication/niewidoczne-podzialy-w-europie-jak-covid-19-polaryzuje-europejska-polityke/, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

Wyniki zaprezentowane są łącznie dla wszystkich 12 ankietowanych krajów, wyłączając 

osoby, które odmówiły udzielenia odpowiedzi (3%). Badanym zadano następujące pyta-

nie: Czy ty lub twój bliski przyjaciel lub członek rodziny doświadczyliście którejkolwiek 

z poniższych sytuacji z powodu COVID-19? Do grupy określonej jako „osoby dotknię-

te chorobą” zaliczono tych, którzy wybrali przynajmniej jedną z następujących odpo-

wiedzi: „zachorowanie na ciężki przypadek nosicielstwa”, „pobyt w szpitalu z powodu 

choroby”, „śmierć przyjaciela”, „śmierć krewnego”. Kategoria „osoby dotknięte jedynie 

54%  Not impacted at all

16%  Only economically impacted

30%  Impacted by the illness
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pod względem ekonomicznym” obejmuje tych badanych, którzy wybrali odpowiedź 

„trudność ekonomiczna (utrata dochodów albo utrata lub zmiana zatrudnienia)”, ale nie 

wybrali żadnej z odpowiedzi związanych ze zdrowiem. Kategoria „osób w ogóle nie do-

tkniętych chorobą” obejmuje osoby, które zaznaczyły odpowiedź „nie dotyczy”. Wyniki 

badania wskazują na to, że połowa Europejczyków nie została bezpośrednio dotknięta 

COVID-19. Pojawia się zatem pytanie, czy wprowadzone obostrzenia były odpowiednie. 

Zadano je również badanym, którzy odpowiedzieli na nie twierdząco.

Wśród osób dotkniętych chorobą, większość w połowie krajów objętych badaniem 

uważa, że ograniczenia były odpowiednie (zob. rycina 8).

Rycina 8. Wynik sondażu ECFR na temat wpływu COVID-19 na mieszkańców 12 państw europej-
skich (w procentach). Odpowiedź na pytanie: Jaki jest twój pogląd na dotychczasowe ograniczenia 
związane z COVID-19?

Źródło: Krastev, M. Leonard, Niewidoczne podziały w Europie: Jak COVID-19 polaryzuje europejską politykę, https://ecfr.eu/warsaw/publication/
niewidoczne-podzialy-w-europie-jak-covid-19-polaryzuje-europejska-polityke/#jak-pandemia-podzielila-europe, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

Analizując powyższe dane, można dojść do wniosku, że większość Polaków ma odmien-

ne zdanie niż pozostali mieszkańcy Europy, ponieważ wskazuje, iż obostrzenia były zbyt 

surowe. Dla większości Szwedów i Francuzów nie były one bardzo surowe, a wśród 

Niemców było tyle samo osób uważających, że restrykcje były odpowiednie, co tych, 

dla których nie były one zbyt surowe. Tak więc poczucie wolności jest różne nie tylko 

na poziomie jednostek, ale i całych narodów.

Kolejne pytanie dotyczyło poczucia wolności: Jak wolny czujesz się dzisiaj w swoim 

codziennym życiu, jeśli chodzi o zdolność do prowadzenia życia tak, jak uważasz za 
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stosowne? (zob. rycina 9). Tu podział wystąpił ze względu na wpływ restrykcji sa-

nitarnych na poczucie wolności badanych. W badaniu zapytano, jak wolni czują się 

obywatele w czasach COVID-19 i jak wygląda to w porównaniu z ich życiem przed 

pandemią. Dla całej Europy respondentów, którzy przyznali, że nadal czują się wolni 

w życiu codziennym, było 22%, zaś dwa lata temu, przed wybuchem pandemii, było ich 

64%. Z kolei osób, które obecnie nie czują się wolne, odnotowano 27%, zaś tych, które 

nie czuły się wolne dwa lata temu, było 7%. Największy odsetek osób, które obecnie 

czują się wolne, można znaleźć na Węgrzech (41%) i w Hiszpanii (38%). Co ciekawe, zde-

cydowanie najwięcej osób nie ma poczucia wolności w Niemczech (49%), w których nie 

został wprowadzony całkowity lockdown, tak jak w wielu innych krajach, oraz w Austrii 

(42%). Okazuje się, że w większości krajów europejskich ludzie czują się wolni mimo 

ograniczeń wynikających z przepisów, które mają na celu przeciwdziałanie epidemii 

COVID-19. Wśród Polaków 47% czuje się wolnymi częściowo, natomiast tych, którzy 

nie czują się wolni, jest 21%.

Rycina 9. Badanie poczucia wolności mieszkańców Europy w czasie COVID-19 (wyniki w procentach). 
Odpowiedź na pytanie: Jak wolny czujesz się dzisiaj w swoim codziennym życiu, jeśli chodzi o zdolność 
do prowadzenia życia tak, jak uważasz za stosowne?

Źródło: I. Krastev, M. Leonard, Niewidoczne podziały w Europie: Jak COVID-19 polaryzuje europejską politykę, https://ecfr.eu/warsaw/
publication/niewidoczne-podzialy-w-europie-jak-covid-19-polaryzuje-europejska-polityke/, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

Porównując czas sprzed COVID-19 i po roku epidemii, można zauważyć, że poczucie 

wolności się zmieniło (zob. rycina 10). Badanie pokazało, że w całej Europie ludzie czują 

się znacznie mniej wolni niż dwa lata temu.
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Rycina 10. Porównanie poczucia wolności mieszkańców Europy z lat 2019 i 2021

Źródło: I. Krastev, M. Leonard, Niewidoczne podziały w Europie: Jak COVID-19 polaryzuje europej-ską politykę, https://ecfr.eu/warsaw/
publication/niewidoczne-podzialy-w-europie-jak-covid-19-polaryzuje-europejska-polityke/, dostęp: 19 grudnia 2021 r.

Dane pokazują, że kryzys miał największy wpływ na postrzeganie wolności w Austrii 

(różnica 63 punktów procentowych), Niderlandach (różnica 60 punktów procentowych) 

i Niemczech (różnica 57 punktów procentowych). Większość Europejczyków twierdzi, 

że czuła się wolna przed kryzysem. Podobnie Polacy, którzy postrzegają zmniejszenie 

swojej wolności z 61 do 26 punktów procentowych.

Powyższe badania wskazują, że COVID-19 podzielił Europę. Niektórzy ludzie zostali 

dotknięci bezpośrednio przez chorobę, inni doświadczyli jedynie konsekwencji eko-

nomicznych, a jeszcze inni nie czują się dotknięci pandemią COVID-19. Ofiary eko-

nomiczne częściej niż inni respondenci twierdzą, że restrykcje były zbyt surowe, i są 

bardziej sceptyczne co do intencji rządów, które stoją za wprowadzaniem lockdownów.

Daron Acemoğlu, ekonomista pochodzenia ormiańskiego, uważa, że groźniejsza od 

wirusa okazała się nasza reakcja na pandemię. COVID-19 pogłębił słabości współcze-

snego świata: brak globalnego zarządzania, niską jakość instytucji i rosnące nierówności. 

Acemoğlu, wraz z Jamesem A. Robinsonem opublikował pod koniec 2021 r. pracę Wąski 

korytarz: państwa, społeczeństwa i losy wolności29. Postawiono w niej tezę, że istnieje 

29 D. Acemoğlu, J.A. Robinson, Wąski korytarz. Państwa, społeczeństwa i losy wolności, przeł. F. Filipowski, Poznań 2022.
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optymalny poziom wolności, który jest wypadkową siły państwa i siły społeczeństwa. 

Autorom zadano pytanie: Jak szeroki jest ów korytarz wolności dzisiaj? Odpowiedzieli: 

Zawęził się, a pandemia to zjawisko przyspieszyła. COVID-19 doprowadził nas do punk-

tu przeciążenia, gdy instytucje już nie są w stanie nas chronić. Zarówno siła państwa, jak 

i społeczeństwa jest dziś niewielka30.

30 S. Stodolak, COVID-19 przyspiesza upadek narodów, ale go nie powoduje. Zawiedliśmy [WYWIAD], https://biznes.gazetaprawna.pl/
artykuly/1493668,daron-acemoglu-narody-przegrywaja-koronawirus-pandemia.html, dostęp: 19 grudnia 2021 r.
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Abstract

Research shows that COVID-19 has divided Europe. Some people have been directly 

affected by the disease, others have experienced only economic consequences, while 

still others do not feel affected by the COVID-19 pandemic. Economic victims are more 
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likely than other respondents to say that the restrictions were too severe and are more 

skeptical about the governments’ intentions behind implementing lockdowns. “Our re-

sponse to the pandemic turned out to be more dangerous than the virus”, believes Daron 

Acemoğlu, an economist of Armenian origin. COVID-19 has deepened the weaknesses 

of the modern world: a lack of global governance, low-quality institutions and growing 

inequality. Due to the outbreak of the COVID-19 virus, some constitutionally guarante-

ed civil liberties have been limited. The introduced prohibitions and orders limited three 

important freedoms: personal freedom, freedom of movement within the territory of 

states, and freedom of conscience and religion. As a rule, subject to the principle of 

proportionality, limitations may only be introduced if they are necessary and genuinely 

meet objectives of general interest recognized by the European Union or the need to 

protect the rights and freedoms of others. Any restriction on freedom of movement 

within the Union on grounds of public health must be necessary, proportionate and 

based on objective and non-discriminatory criteria. They must be suitable for ensuring 

the achievement of the goal pursued and not going beyond what is necessary to achieve 

that goal. However, these values are not fully respected during the ongoing coronavirus 

epidemic. National governments are pushing the boundaries of their constitutional 

powers by introducing compulsory vaccination at national level, such as in Austria, but 

EU coordinated compulsory vaccination goes much further. European Digital Rights 

(EDRi), a coalition of entities involved in the protection of privacy (including Polish 

ones, such as the Panoptykon Foundation or the ePaństwo Foundation), pointed out 

that governments use actions that violate freedom of speech, privacy and other human 

rights to fight the coronavirus. According to EDRi, some activities are disproportionate, 

e.g. excessive processing of citizens’ personal data (primarily concerning health). EDRi 

affiliates urge the public not to allow emergency solutions to be left behind after the 

coronavirus has ceased to pose a threat to public health. The reason is that states are 

reluctant to give up once adopted mechanisms.
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