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PROBLEM KONFERENCJI 
Gwałtowny wybuch pandemii Covid-19 postawił ustawodawcę przed szeregiem dylematów, które doprowadziły 

do licznych zmian legislacyjnych. Istotna część z tych regulacji odnosi się do sytuacji prawnej przedsiębiorców. 

Ogólnoświatową normą okazało się wprowadzanie rozwiązań wyjątkowych. Działania władz państwowych przyjmujące 

postać nowelizacji dotychczasowych regulacji, wprowadzenia nowych ustaw oraz nieprawodawcza aktywność prawna 

wywołały w Polsce wielu problemów. Tematykę Konferencji można w rezultacie podzielić na co najmniej na cztery grupy 

tematyczne: 1) ocenę konstytucyjności ustawodawstwa covidowego; 2) ocenę skuteczności rozwiązań prawnych co do 

szeroko rozumianego prawa przedsiębiorców w dobie pandemii; 3) problem przypisania odpowiedzialności za szkody 

przedsiębiorców powstałe na skutek pandemii oraz 4) dyskusję nad praktyką stosowania prawa „pocovidowego”  

w zakresie prawa przedsiębiorców.

Pomysł na zorganizowanie dyskursu naukowego i poddanie analizie sytuacji prawnej przedsiębiorców w dobie 

pandemii zrodził się zatem na skutek zmian nowelizacyjnych, dokonanych ustawami nazywanych przez opinię 

publiczną - „ustawami covidowymi” lub „tarczami antycovidowymi”. Wprowadzenie bowiem przez rząd tzw. lockdownu, 

uniemożliwiającego wielu przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej spotkało się z krytyką m.in. ze 

strony konstytucjonalistów. Podstawą prawną dla tak daleko idącego ograniczenia nie były bowiem w Polsce ustawy, 

ale akty wykonawcze - rozporządzenia. Na tym tle w szczególności podkreślano, że stanowi to naruszenie Konstytucji 

RP w zakresie braku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. Powyższe rodzi więc pytania, czy polskie władze  

w obliczu pandemii Covid-19 działały zgodnie z procedurami przewidzianymi na takie nadzwyczajne sytuacje? Czy 

może konstytucyjnie działania polskich władz były raczej wynikiem adekwatnej reakcji na zmienioną rzeczywistość? 

Poza tym polski rząd, świadomy zarzutu niekonstytucyjności rozwiązań wprowadzających lockdown, starał się 

ograniczyć obywatelom możliwość pociągnięcia państwa przez przedsiębiorców za szkody oraz straty mające swoją 

podstawę w uniemożliwieniu prowadzenia działalności gospodarczej. Nasuwa to kolejne  pytanie, czy w polskim 

porządku prawnym cywilnoprawna droga do uzyskania naprawienia szkód, które przedsiębiorcy odnieśli na skutek 

pandemii Covid-19 jest w ogóle możliwa? Jeśli bowiem droga ta jest wyłączona, to można postawić zasadnie pytanie – 

czy ustawodawstwo  antycovidowe doprowadziło w praktyce do ograniczenia zakresu zastosowania cywilnoprawnego 

prawa odszkodowawczego?

Wskazane przykładowo zagadnienia należy więc poddać ocenie. Zwłaszcza że minęło ponad dwa lata od uchwalenia 



pierwszych ustaw covidowych. Pytania zatem o znaczenie praktyczne tych regulacji w aspekcie czy osiągnęły one 

zamierzone przez ustawodawcę cele oraz czy polska praktyka stosowania prawa w trakcie pandemii Covid-19 ułatwiała 

czy raczej utrudniała wykonywanie działalności gospodarczej. Na tym tle szczególnie interesująco przedstawia się 

zatem kwestia ustalenia rzeczywistej efektywności polskiego ustawodawstwa covidowego w zakresie określonym 

tytułem Konferencji.

CEL KONFERENCJI
Celem Konferencji jest ocena rozwiązań prawnych i procesu legislacyjnego w zakresie szeroko rozumianego prawa 

przedsiębiorców - wprowadzonych do polskiego porządku w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19,  

a w szczególności analiza prawna ich skuteczności. Z tego względu ocenie poddane zostaną rozwiązania wprowadzone 

przez polskiego ustawodawcę, także w zakresie próby odpowiedzi na pytanie: na ile właściwe organy władzy publicznej 

realnie odpowiedziały na zagrożenia związane ze stanem pandemii, bądź czy w sposób efektywny udzieliły ochrony 

prawnej przedsiębiorcom. Bazą dla przyjęcia takiego celu Konferencji będzie wiedza teoretyczna i praktyczna 

podbudowana autorytetem zaproszonych prelegentów. 

Mając na względzie powyższe, pozostaje wyrazić nadzieję, że założone cele Konferencji będą stanowić inspirację 

do wzięcia udziału w debacie akademickiej oraz będą stanowiły przyczynek do podjęcia szerszej i wieloaspektowej 

dyskusji w tym zakresie. 

Zachęcamy do prezentacji referatów. Wierzymy, że udział Państwa w tym przedsięwzięciu wzbogaci naszą Konferencję.

OBSZARY TEMARTCZNE
Konferencja zostanie podzielona na panele dyskusyjne, w ramach których będą poruszone zagadnienia m.in. z zakresu 

legislacji, prawa konstytucyjnego, materialnego prawa cywilnego i obszarów bezpośrednio z tym zakresem materii 

związanych ( jak np. prawa handlowego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy etc.), prawa proceduralnego oraz 

prawa administracyjnego i podatkowego. 

W toku Konferencji, oprócz wystąpień referentów przewidywane są moderowane dyskusje z udziałem specjalistów – 

praktyków i teoretyków z zakresu szeroko pojętego prawa przedsiębiorców. 

Teksty wystąpień po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane prestiżowym wydawnictwie zagranicznym.

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja przeprowadzona zostanie hybrydowo (on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz 

stacjonarnie w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa). Mając na względzie 

obowiązujące ograniczenia pandemiczne jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że liczba osób uczestniczących 

stacjonarnie w Konferencji, tj. siedzibie Collegium Humanum w Warszawie, może wynosić maksymalnie do 20 osób.

Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany do dnia 23 maja 2022 r. 
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