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Streszczenie 

I 3 stycznia 2020 r. chińskie władze poinformowały Światową Organizację Zdrowia 

(WHO) o szeregu przypadków „wirusowego zapalenia płuc o nieznanej etiologii” 

odnotowanych w mieście Wuhan. 11 marca 2020 r. WHO uznała COVID‐19 za 

pandemię. Do 30 czerwca 2020 r. na obszarze UE/EOG/UK zanotowano 1,5 mln 

przypadków COVID‐19, z czego 177 000 było przypadkami śmiertelnymi. 

II Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia ma ograniczone 

kompetencje w obszarze zdrowia publicznego, za który pozostają odpowiedzialne 

w dużej mierze państwa członkowskie. W ramach prawnych z 2013 r. odnoszących się 

do działań na szczeblu UE w przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, 

w tym pandemii, przyznano UE rolę wspierającą i koordynującą, nakładając przy tym 

prawne zobowiązania na państwa członkowskie w wielu różnych obszarach, w tym 

w zakresie powiadamiania, nadzoru, gotowości i koordynacji podjętych działań: 

— Komisja Europejska wspiera wymianę informacji między państwami 

członkowskimi za pośrednictwem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia oraz 

organizuje wspólne zamówienia w ramach umów ramowych na dostawę 

medycznych środków przeciwdziałania. 

— Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) prowadzi nadzór 

epidemiologiczny, przygotowuje oceny ryzyka i prowadzi doradztwo naukowe, 

a także pozostaje w kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia i innymi organami 

zapobiegania i kontroli chorób na całym świecie. 

III Obok działań przewidzianych w unijnych ramach prawnych z 2013 r. dotyczących 

reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia Komisja i agencje UE w ramach 

początkowej reakcji na kryzys podjęły działania mające na celu ułatwienie dostaw 

materiałów medycznych, promowanie testów i badań nad metodami leczenia 

i szczepionką oraz ułatwienie wymiany informacji między państwami członkowskimi.  

Ze środków z budżetu UE wsparto szereg działań, w tym gromadzenie zapasów sprzętu 

medycznego, badania nad COVID‐19 oraz zawieranie umów z wyprzedzeniem na zakup 

szczepionek. Poza tym Unia poszerzyła katalog wydatków kwalifikujących się do 

finansowania z funduszy spójności o wydatki w obszarze zdrowia publicznego na walkę 

z COVID‐19. 
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IV Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli, a jedynie przeglądem 

początkowej reakcji Unii na pandemię i opiera się w dużej mierze na powszechnie 

dostępnych informacjach lub danych zgromadzonych na potrzeby jego sporządzenia. 

Przegląd obejmuje okres od 3 stycznia do 30 czerwca 2020 r. Wybór takiego zakresu 

czasowego pozwolił Trybunałowi skupić się na początkowej reakcji UE na pandemię. 

Kontrolerzy Trybunału skoncentrowali się na następujących kwestiach:  

— wykorzystanie unijnych ram postępowania w obliczu transgranicznych zagrożeń 

zdrowia; 

— dodatkowe działania podjęte przez Komisję i agencje UE w celu wsparcia 

zaopatrzenia w sprzęt medyczny oraz środki ochrony indywidualnej; 

— wsparcie UE na badania nad testami, lekami i szczepionkami na COVID‐19. 

V Do końca czerwca 2020 r. ECDC opracowało 11 szybkich ocen ryzyka dotyczących 
COVID‐19. Zawierały one szeroko zakrojone oceny rozprzestrzeniania się COVID‐19 na 

obszarze UE/EOG/UK, w których uwzględniono różne scenariusze. Państwa 

członkowskie zakupiły przeważającą większość potrzebnych środków ochrony i sprzętu 

medycznego w ramach krajowych procedur zamówień publicznych. W okresie do 

30 czerwca 2020 r. z budżetu UE przeznaczono około 4,5 mld euro na rzecz działań 

w zakresie zdrowia publicznego. Do 30 czerwca większość tych środków nie została 

wykorzystana. 

VI W przeglądzie zwrócono uwagę na niektóre z wyzwań stojących przed UE 

związanych z udzielaniem państwom członkowskim wsparcia na rzecz działań 

w zakresie zdrowia publicznego podjętych w reakcji na pandemię COVID‐19. Należą do 

nich określenie odpowiednich ram postępowania w obliczu transgranicznych zagrożeń 

zdrowia, takich jak pandemia COVID‐19, ułatwianie realizacji odpowiednich dostaw 

w sytuacji kryzysowej oraz wspieranie prac nad szczepionkami. 
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Wstęp 

01 Pierwsze przypadki COVID‐19 w Chinach, odnotowane w grudniu 2019 r., były 
powiązane z targiem żywych zwierząt w mieście Wuhan. Najwcześniejsze znane 

objawy tych przypadków odnotowano 8 grudnia 2019 r.1 Podczas późniejszych badań 

zidentyfikowano przypadki COVID‐19 w Chinach pochodzące z listopada 2019 r.2, 

a także możliwe wystąpienia przypadków tej choroby we Francji również 

w listopadzie3. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia potwierdził, że 

najprawdopodobniej wirus krążył w populacji wcześniej niż w grudniu 2019 r., ale nie 

był jeszcze wtedy rozpoznawany4. 20 stycznia 2020 r. chińska krajowa komisja ds. 

zdrowia potwierdziła, że koronawirus może się przenosić z człowieka na człowieka. 

Francja potwierdziła pierwszy przypadek COVID‐19 w Europie w dniu 24 stycznia5. 

Niedługo potem państwa członkowskie sąsiadujące z Francją odnotowały pierwsze 

przypadki zachorowań i wirus zaczął rozprzestrzeniać się po całej Europie. 30 stycznia 

2020 r. WHO uznała koronawirusa za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu 

międzynarodowym6. Europa stała się światowym centrum pandemii już na początku 

marca i pozostała nim do kwietnia, kiedy to najwięcej przypadków zachorowań zaczęto 

odnotowywać w Amerykach (zob rys. 1). 11 marca 2020 r. WHO uznała COVID‐19 za 

pandemię. Do 30 czerwca 2020 r. na obszarze UE/EOG/UK zanotowano 1,5 mln 

przypadków COVID‐19, z czego 177 000 było przypadkami śmiertelnymi7. 

                                                       
1  WHO, „Novel Coronavirus – China”, informacje o nowej chorobie z 12 stycznia 2020 r. 

2  South China Morning Post, „Coronavirus: China’s first confirmed Covid‐19 case traced back 

to November 17”, 13 marca 2020 r. 

3  Hôpital Albert Schweitzer, „Communiqué de presse Coronavirus/Covid‐19”, 7 maja 2020 r. 

4  Organizacja Narodów Zjednoczonych, briefing prasowy organizowany dwa razy w tygodniu, 

5 maja 2020 r. 

5  ECDC, „Timeline of ECDC response to COVID‐19”. 

6  WHO, „Director‐General’s statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus 

(2019‐nCoV)”, 30 stycznia 2020 r. 

7  ECDC, szybka ocena ryzyka z 2 lipca 2020 r. 
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Rys. 1 – Porównanie liczby przypadków COVID‐19 w poszczególnych 

regionach WHO w okresie do 30 czerwca 2020 r. 

 
Źródło: WHO (europejski region WHO obejmuje więcej krajów niż obszar UE/EOG/UK). 

02 Najczęściej występujące objawy kliniczne COVID‐19 to gorączka oraz dolegliwości 
ze strony układu oddechowego. Ciężki przebieg choroby i śmierć częściej występują 

w przypadku osób starszych oraz osób z określonymi chorobami współistniejącymi8. 

Wirus rozprzestrzenia się bezpośrednio – przez wdychanie zawiesiny kropelek 

w powietrzu oraz pośrednio – przez kontakt z zakażonymi powierzchniami. 

Nieznajomość choroby i brak danych, zwłaszcza w początkowym okresie pandemii, 

stanowiły duże wyzwanie dla władz publicznych. 

Zarządzanie świadczeniami zdrowotnymi i przydzielanie 
wymaganych zasobów leży w gestii państw członkowskich 

03 Wszystkie państwa członkowskie UE są członkami WHO i sygnatariuszami 

Międzynarodowych przepisów zdrowotnych WHO z 2005 r. Państwa sygnatariusze 

Międzynarodowych przepisów zdrowotnych są zobowiązane do opracowania planów 

gotowości na pandemię, a także muszą informować WHO o zagrożeniach zdrowia 

publicznego, których wpływ może sięgać poza ich terytorium9. 

                                                       
8  Tamże. 

9  WHO, „International Health Regulation Brief No 1”. 
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04 Każde państwo członkowskie odpowiada za zarządzanie świadczeniami 

zdrowotnymi i opieką medyczną oraz za finansowanie tych świadczeń i opieki na 

swoim terytorium. Wszystkie państwa członkowskie wdrożyły szereg działań z zakresu 

zdrowia publicznego mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa (zob. 

rys. 2). 

Rys. 2 – Standardowe działania z zakresu zdrowia publicznego wdrożone 

w celu zwalczania COVID‐19 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, 

05 Działania te obejmowały utrzymywanie dystansu fizycznego, noszenie maseczek, 

testowanie oraz ustalanie kontaktów zakaźnych, a także tworzenie tymczasowych 

szpitali w celu odciążenia systemu służby zdrowia w związku z napływem pacjentów 

z COVID‐19. Wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii państwa członkowskie 

wprowadzały tzw. środki zamknięcia lub inne ograniczenia w przemieszczaniu się, 

zamykając szkoły oraz działalność, która nie zaspokaja podstawowych potrzeb 

życiowych, a także wprowadzając politykę „zostań w domu”, w ramach której 

zachęcano obywateli do pozostawania w domu, z wyjątkiem konieczności zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych (zob. rys. 3). Prowadzono kampanie informacyjne 

zachęcające do właściwych zachowań, zmniejszających ryzyko zakażenia się. Zasięg 

i czas trwania tych środków różniły się w poszczególnych państwach UE. 
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Rys. 3 – Pierwsze potwierdzone przypadki COVID‐19 w państwach 

członkowskich oraz czas trwania ograniczeń w poszczególnych krajach 

w okresie do czerwca 2020 r. 

 
Źródło: definicje i dane na podstawie WHO oraz oksfordzkiej bazy danych o rządowych środkach 
reagowania na COVID‐19, grafika: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 



  10 

 

UE ma jasno określoną i ograniczoną rolę w obszarze zdrowia 
publicznego 

06 Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia ma ograniczoną 

kompetencje w obszarze zdrowia ludzkiego10. Unia powinna zachęcać państwa 

członkowskie do współpracy i w razie potrzeby wspierać ich działania. Zgodnie 

z decyzją nr 1082/2013/UE11 (zwaną dalej „decyzją z 2013 r.”) UE ma jasno określone, 

ale ograniczone obowiązki w przypadku wystąpienia transgranicznego zagrożenia 

zdrowia, np. pandemii. W decyzji tej określono role państw członkowskich, 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Komitetu ds. 

Bezpieczeństwa Zdrowia oraz Komisji. Poza tym w decyzji ustanowiono mechanizmy 

prowadzenia działań przez UE w odniesieniu do różnych aspektów reagowania na 

pandemię i zarządzania tego rodzaju działaniami. Te aspekty obejmują gotowość, 

ocenę ryzyka, wczesne ostrzeganie, zarządzanie ryzykiem, komunikację i współpracę 

międzynarodową. 

07 Rada Europejska w konkluzjach z dnia 17 marca 2020 r.12 określiła kluczowe 

obszary reagowania na pandemię COVID‐19. Obejmowały one głównie zdrowie 

publiczne. Na rys. 4 przedstawiono działania UE podjęte w reakcji na sytuację 

wyjątkową związaną z COVID‐19 w okresie do 30 czerwca. 

                                                       
10  Art. 6 i 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

11  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. 

w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję 

nr 2119/98/WE. 

12  Konkluzje Rady Unii Europejskiej z 17 marca 2020 r. 
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Rys. 4 – Działania podjęte przez UE w reakcji na sytuację wyjątkową 

związaną z pandemią COVID‐19 

 
Źródło: Rada Unii Europejskiej. 

08 Do 30 czerwca 2020 r. Komisja i agencje UE podjęły szereg działań 

ukierunkowanych na realizację priorytetów Rady i wspieranie reakcji państw 

członkowskich na sytuację nadzwyczajną związaną z COVID‐19 (zob. rys. 5). Działania te 

obejmowały współfinansowanie powrotu obywateli UE do ich krajów w ramach 

Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. 
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Rys. 5 – Główne działania w obszarze zdrowia publicznego podjęte przez 

Komisję i agencje UE w okresie do 30 czerwca 2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
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UE zapewniła wsparcie finansowe na wdrożenie działań 
w zakresie zdrowia publicznego  

09 Do końca czerwca 2020 r. Komisja udostępniła około 4,5 mld euro z budżetu UE 

w celu wsparcia działań państw członkowskich na rzecz ochrony zdrowia publicznego 

(zob. tabela 1). Jest to 0,4% ogólnej kwoty 944 mld euro, które państwa członkowskie 

przeznaczyły na zdrowie publiczne w 2018 r.13 Do 30 czerwca Unia nie wypłaciła jeszcze 

większości tych środków. Kwota 4,5 mld euro nie obejmuje środków przeznaczonych 

na zapewnienie ogólnego wsparcia dla gospodarki w związku z kryzysem wywołanym 

COVID‐19, ani środków, które UE zadeklarowała 4 maja 2020 r. na globalną walkę 

z koronawirusem. Zob. sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. 

„Zagrożenia, wyzwania i szanse związane z gospodarczą odpowiedzią UE na kryzys 

wywołany przez pandemię COVID‐19”, w którym omówiono główne inicjatywy 

w zakresie polityki gospodarczej podjęte w UE w reakcji na pandemię COVID‐19. 

10 Wsparcie finansowe UE na wdrożenie działań w zakresie zdrowia publicznego 

pochodziło głównie z następujących źródeł: 

— instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (ESI) – instrument ten 

wykorzystano do finansowania umów z wyprzedzeniem na zakup szczepionek, 

nabycie sprzętu medycznego i środków leczniczych oraz wsparcie 

transgranicznego transportu sprzętu medycznego, personelu służby zdrowia 

i pacjentów; 

— zdolność rescEU – część Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, służącego do 

przygotowania się i reagowania na katastrofy i sytuacje nadzwyczajne; 

— inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa (CRII oraz CRII+): środki 

w ramach polityki spójności przesunięte na finansowanie wydatków sektora 

ochrony zdrowia na walkę z COVID‐19;  

— Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) – utworzony w celu reagowania na 

poważne klęski żywiołowe (do czego później dodano stan zagrożenia zdrowia 

publicznego) oraz jako wyraz europejskiej solidarności; 

— program „Horyzont 2020” – instrument finansowy służący do wdrażania unijnej 

polityki badań naukowych i innowacji. 

                                                       
13  Eurostat, dane na temat rządowych wydatków na ochronę zdrowia, dane pozyskane 

w lutym 2020 r. 
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Tabela 1 – Unijne finansowanie w obszarze zdrowia publicznego na 

walkę z COVID‐19 w okresie do 30 czerwca 2020 r. 

Program  Kwota w mld EUR 

Instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na 
terenie Unii 
Fundusz reagowania kryzysowego wspierający i uzupełniający 
działania państw członkowskich (środki przyznane zgodnie 
z korektą budżetu nr 2/2020) 

2,70 

Inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa  
(CRII oraz CRII+) – środki w ramach polityki spójności na rzecz 
finansowania wydatków sektora ochrony zdrowia na walkę 
z COVID‐19 (środki przekierowane przez państwa członkowskie) 

0,86* 

Gromadzenie zapasów w ramach rescEU 
Tworzenie zapasów sprzętu medycznego do przekazania 
państwom członkowskim (środki przyznane zgodnie z korektami 
budżetu nr 1/2020 i nr 2/2020) 

0,38 

Badania i rozwój 
Badania nad lekami i szczepionkami na COVID‐19 (środki 
programu „Horyzont 2020” przeznaczone na odpowiednie 
projekty) 

0,55 

Ogółem  4,49 

* Kwota 0,86 mld euro odpowiada środkom w ramach polityki spójności przeprogramowanym przez 
  siedem państw członkowskich w okresie do czerwca 2020 r. Do końca 2020 r. większość państw 
  członkowskich przeprowadziła takie przeprogramowanie. Więcej informacji można znaleźć pod 
  adresem: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS‐DASHBOARD‐COHESION‐
  POLICY‐RESPONSE/4e2z‐pw8r/  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 
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Zakres przeglądu i przyjęte podejście 

11 Trybunał dokonał przeglądu inicjatyw Komisji i agencji UE mających na celu 

wspieranie działań państw członkowskich w zakresie zdrowia publicznego podjętych 

w reakcji na pandemię COVID‐19 i zrealizowanych w okresie do końca czerwca 2020 r. 

Przegląd objął następujące kwestie: 

— stosowanie obowiązujących unijnych przepisów do walki z pandemią; 

— działania mające na celu nabycie środków medycznych do walki z COVID‐19; 

— działania mające na celu wspieranie opracowania testów, metod leczenia 

i szczepionek. 

12 Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli i opiera się w dużej mierze 

na powszechnie dostępnych informacjach lub danych zgromadzonych na potrzeby jego 

sporządzenia. Jest jeszcze zbyt wcześnie, by przeprowadzić kontrolę podjętych działań 

bądź oceniać oddziaływanie unijnych inicjatyw w obszarze zdrowia publicznego 

związanych z COVID‐19. Przegląd zawiera analizę roli UE i państw członkowskich 

w procesie reagowania na pandemię oraz opis głównych działań UE w obszarze 

zdrowia publicznego na wczesnym etapie pandemii z punktu widzenia zewnętrznego 

kontrolera. Informacje w nim zawarte mogą być wykorzystane przy opracowywaniu 

dalszych inicjatyw politycznych. 

13 Informacje do przygotowania przeglądu uzyskano od DG ds. Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE), głównej dyrekcji Komisji Europejskiej 

działającej w obszarze zdrowia publicznego, oraz od innych służb Komisji, takich jak DG 

ds. Komunikacji, DG ds. Badań Naukowych i Innowacji, DG ds. Budżetu, Sekretariat 

Generalny, DG ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) oraz DG ds. 

Polityki Regionalnej i Miejskiej, a także Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie 

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Na potrzeby tego dokumentu 

dokonano przeglądu aktów prawnych, odnośnej dokumentacji z państw członkowskich, 

organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych. Do organów ds. zdrowia 

w poszczególnych państwach członkowskich kontrolerzy Trybunału wysłali ankietę 

dotyczącą wykorzystania procedury wspólnych zamówień na sprzęt medyczny 

organizowanej przez Komisję. Odpowiedzi nadesłało 18 państw członkowskich. 
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Europejskie Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób współpracowało 
z instytucjami z innych krajów, 
monitorowało rozwój pandemii 
i przygotowywało oceny ryzyka 

14 ECDC zajmuje się doradztwem naukowym i przeprowadzaniem ocen ryzyka, 

wspierając Komisję i państwa członkowskie w reagowaniu na choroby zakaźne, a także 

prowadzi sieć nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zaraźliwymi oraz system 

wczesnego ostrzegania i reagowania (EWRS).  

15 W odpowiedzi na pojawienie się COVID‐19 ECDC uruchomiło 9 stycznia 2020 r. 

plan działań podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego. ECDC współpracuje 

z podobnymi międzynarodowymi instytucjami, w tym zwłaszcza z Biurem Regionalnym 

WHO dla Europy i innymi centrami ds. zapobiegania i kontroli chorób w państwach 

trzecich, wymieniając się informacjami i dobrymi praktykami. Kolejnym zadaniem ECDC 

jest monitorowanie pandemii i przygotowywanie aktualnych informacji o sytuacji 

epidemiologicznej, ocen ryzyka oraz dokumentów informacyjnych i wytycznych 

dotyczących COVID‐19. Centrum opracowuje oceny ryzyka, przedstawia możliwości 

reagowania i oferuje doradztwo naukowe, ale nie wydaje instrukcji. Na rys. 6 

przedstawiono w skrócie różne działania ECDC w związku z COVID‐19. 
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Rys. 6 – Działania ECDC w związku z COVID‐19 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych ECDC. 

ECDC było w kontakcie z podobnymi instytucjami na całym 
świecie 

16 Współpraca ECDC z jego odpowiednikami w Chinach i Ameryce opiera się na 

protokołach ustaleń podpisanych w 2007 r. Od momentu wybuchu epidemii w Wuhan 

w styczniu 2020 r. ECDC było w kontakcie zarówno z organem amerykańskim, jak 

i chińskim. W pierwszych miesiącach pandemii ECDC było w stałym kontakcie 

z chińskim organem, które przekazywało mu tłumaczenia swoich cotygodniowych 

raportów oraz aktualne informacje dotyczące działań naukowych, np. definicję 

przypadku. Od ECDC uzyskano informację, że o ile chiński organ aktywnie udostępniał 

krajowe dane epidemiologiczne po ich zebraniu, to dane dotyczące liczby zakażonych 

pracowników służby zdrowia oraz współczynnika śmiertelności były udostępniane 

dopiero po tym, jak te wskaźniki zostały szeroko omówione w mediach. 
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17 Od końca stycznia ECDC pozostaje w kontakcie z amerykańskim centrum, 

początkowo w celu wymiany informacji dotyczących repatriacji obywateli z Chin. 

W lutym – na prośbę organu amerykańskiego – ECDC zaczęło udostępniać codzienne 

aktualizacje danych o sytuacji epidemicznej w UE w związku z COVID–19, w tym dane 

liczbowe, mapy i wykresy. Europejskie i amerykańskie organy wymieniały się 

informacjami dotyczącymi noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, stopniowego 

znoszenia ograniczeń, ustalania kontaktów zakaźnych oraz ponownych zakażeń. Poza 

tym obie instytucje co tydzień mają ze sobą kontakt w ramach światowego programu 

bezpieczeństwa zdrowotnego, a także doraźne kontakty w celu zapytania o dane (np. 

przypadki zachorowań na statkach znajdujących się w UE z obywatelami Stanów 

Zjednoczonych na pokładzie). 

18 W czerwcu 2019 r. centra kontroli chorób z całego świata doszły do porozumienia 

w sprawie utworzenia międzynarodowego forum obejmującego sieć głównych centrów 

w celu regularnej wymiany informacji i wiedzy, tak aby zapewnić skuteczne reagowanie 

na zagrożenia zdrowia publicznego. W pierwszej połowie 2020 r. odbyły się cztery 

spotkania centrów: 6 lutego, 27 marca, 19 maja i 29 czerwca. ECDC oraz centra z Chin, 

USA, Kanady, Unii Afrykańskiej, Karaibów, Korei, Izraela oraz Singapuru wzięły udział 

w spotkaniach, podczas których dzieliły się informacjami, wiedzą i najlepszymi 

praktykami w walce z COVID‐19. 

ECDC monitorowało rozwój pandemii na podstawie informacji 
przekazywanych przez państwa członkowskie i pochodzących 
z innych źródeł 

19 ECDC w imieniu Komisji gromadzi od państw członkowskich informacje dotyczące 

planowania gotowości i reagowania na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia. 

Taki proces gromadzenia informacji został przeprowadzony w 2014 i 2017 r. Według 

ECDC wszystkie państwa członkowskie mają plany gotowości na wypadek pandemii 

grypy, ale nie wszystkie uwzględniły te informacje w szablonie do okresowego 

przekazywania informacji, ponieważ obowiązek uwzględniania informacji o takich 

planach dotyczy tylko części dotyczącej ciągłości działania14. W listopadzie 2017 r. ECDC 

opublikowało wytyczne15 dotyczące przeglądu planów gotowości na wypadek 

                                                       
14  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/504/UE z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wykonania 

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE w odniesieniu do szablonu 

stosowanego do przekazywania informacji dotyczących planowania gotowości i reagowania 

na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia. 

15  ECDC, dokument pt. „Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans”. 
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pandemii grypy w celu uwzględnienia doświadczeń i wniosków z pandemii A(H1N1) 

z 2009 r. Podczas kontroli unijnych ram reagowania na transgraniczne zagrożenia 

zdrowia przeprowadzonej w 2016 r. Trybunał zidentyfikował niedociągnięcia 

w koordynacji planowania gotowości. Kontrola następcza przeprowadzona w 2019 r. 

wykazała, że Komisja podjęła odpowiednie działania w celu wdrożenia odnośnych 

zaleceń pokontrolnych. 

20 ECDC utworzyło sieć informacji o COVID‐19 obejmującą punkty kontaktowe 

w każdym państwie członkowskim. Sieć współpracuje z Biurem Regionalnym WHO dla 

Europy, a od lutego 2020 r. jej pracownicy spotykają się co tydzień. Z uwagi na skalę 

i nasilenie pandemii w dniu 9 kwietnia 2020 r. ECDC opublikowało strategię nadzoru 

nad COVID‐19, którą państwa członkowskie wdrażają przez sieć ECDC ds. COVID‐19. 

Ma ona zapewnić monitorowanie: 

— intensywności, nasilenia i rozmieszczenia przypadków COVID‐19 w celu 

oszacowania obciążeń związanych z chorobą oraz wdrażania odpowiednich 

środków ograniczania ryzyka; 

— mutacji wirusa w celu dostarczania danych do prac nad lekami i szczepionkami 

oraz identyfikowania markerów ciężkich zakażeń; 

— zmian wśród grup najbardziej dotkniętych chorobą (żeby lepiej ukierunkować 

działania profilaktyczne); 

— wpływu epidemii na systemy ochrony zdrowia w celu przewidywania zmian 

krzywej zakażeń i odpowiedniego przydzielania zasobów na tej podstawie; 

— wpływu środków zmniejszających ryzyko. 

21 ECDC zbiera dane dotyczące COVID‐19 przez system EWRS oraz europejski system 

nadzorowania (TESSy). Państwa członkowskie co 24 godziny podają w systemie EWRS 

liczbę przypadków COVID‐19 potwierdzonych wynikiem badania laboratoryjnego, 

natomiast system TESSy służy do przekazywania bardziej szczegółowych danych 

epidemiologicznych w odstępach tygodniowych16. 

                                                       
16  ECDC, europejski system nadzorowania (TESSy), ostatnia aktualizacja strony w dniu 7 lutego 

2019 r. 
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22 Od ECDC kontrolerzy Trybunału uzyskali informację, że od początku pandemii 

dużym wyzwaniem były kwestie związane z terminowością, jakością i kompletnością 

danych otrzymywanych od poszczególnych państw członkowskich. Poza tym 

porównanie sytuacji epidemiologicznej w różnych krajach UE przez ECDC było 

utrudnione ze względu na różne strategie nadzoru i testowania stosowane w całej UE. 

ECDC uzupełnia dane otrzymane od państw członkowskich o wyniki własnych analiz 

danych dotyczących COVID‐19 na świecie pozyskanych z wielu źródeł17. Według 

dyrektor ECDC obecny system nadzoru nad chorobami zakaźnymi w zbyt dużym 

stopniu polega na pracy ludzi. Zależność od czynnika ludzkiego można zmniejszyć, 

wykorzystując w większym stopniu możliwości sztucznej inteligencji, e‐zdrowia oraz 

cyfryzacji18. W swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim dyrektor ECDC 

stwierdziła, że innowacyjne rozwiązania cyfrowe są szczególnie potrzebne w obszarze 

nadzoru19. 

23 Dzięki takiemu gromadzeniu danych ECDC może przedstawiać codzienne 

aktualizacje (rys. 7) oraz szczegółowe raporty o pandemii. Jednak Centrum przestrzega, 

że „wciąż konieczny jest znaczny nakład pracy, żeby można było wdrożyć i wzmocnić 

nadzór populacyjny […] w celu monitorowania intensywności, rozmieszczenia, 

nasilenia oraz wpływu COVID‐19 w UE/EOG oraz UK”20. 

                                                       
17  ECDC, strona pn. „How ECDC collects and processes COVID‐19 data”, ostatnia aktualizacja 

strony 1 kwietnia 2020 r. 

18  Politico, „Nothing would have prevented’ virus spread, says health agency chief”, 

8 kwietnia 2020 r. 

19  Parlament Europejski, wysłuchanie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 2 września 2020 r. 

20  ECDC, „COVID‐19 surveillance report. Week 28, 2020”, 19.7.2020. 
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Rys. 7 – Przykładowa aktualizacja informacji ECDC o sytuacji 

epidemicznej COVID‐19 

 
Źródło: ECDC. 

ECDC przygotowywało szeroko zakrojone oceny ryzyka 

24 ECDC przygotowuje szybkie oceny ryzyka, które mają pomagać krajowym 

organom ds. zdrowia w przygotowaniu się i właściwym reagowaniu na zagrożenia 

zdrowia publicznego. W szybkich ocenach ryzyka wykorzystuje się różne źródła 

informacji, zarówno z UE, jak i z całego świata. Zgodnie z polityką Centrum takie oceny 

ryzyka są przygotowywane na początkowych etapach wydarzeń takich jak pandemia 

COVID‐19, aby oszacować skalę zagrożenia, przy czym wskazuje się jednocześnie 

poziom niepewności takiej oceny21. Kolejne oceny są opracowywane w miarę, jak 

zmienia się sytuacja epidemiologiczna. Pierwsza ocena ryzyka związana z COVID‐19 

została opublikowana 9 stycznia 2020 r. jako część szerszej oceny zagrożeń. Wówczas 

ryzyko zostało uznane za niskie (na podstawie pierwszych informacji od władz 

chińskich wskazujących, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka22). 

                                                       
21  ECDC, „Operational tool on rapid risk assessment methodology”, marzec 2019 r. 

22  ECDC, „Threat assessment brief: Pneumonia cases possibly associated with a novel 

coronavirus in Wuhan, China”, 9 stycznia 2020 r. 
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W pierwszej pełnej szybkiej ocenie ryzyka, opublikowanej 17 stycznia 2020 r., 

stwierdzono, że „nie ma jednoznacznych dowodów na przenoszenie się wirusa 

z człowieka na człowieka”. Niemniej w ocenie tej zawarto także ostrzeżenie, że istnieje 

„znaczny poziom niepewności” co do epidemiologii COVID‐19 i że jak dotąd informacje 

o wykrytych przypadkach są ograniczone23. 

25 Do końca czerwca 2020 r. ECDC dziesięć razy zaktualizowało szybką ocenę ryzyka. 
Od momentu wydania pierwszej aktualizacji w dniu 22 stycznia 2020 r. ECDC 

przestrzegało, że jeśli państwa członkowskie nie wdrożą środków zapobiegania 

i kontroli zakażeń, ryzyko rozprzestrzenia wirusa będzie wysokie24. W większości 

szybkich ocen ryzyka omówiono większą liczbę zagrożeń (np. ryzyko przeciążenia 

służby zdrowia, zagrożenia dla zdrowia w przypadku zakażenia się COVID‐19 oraz 

ryzyko powszechnej transmisji wirusa). Od wydania piątej aktualizacji z 2 marca 2020 r. 

ryzyko powszechnej transmisji wirusa oceniano jako umiarkowane albo 

wysokie/bardzo wysokie, w zależności od tego, jaką strategię ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa przyjęło dane państwo członkowskie oraz jakie jest ryzyko 

w danej grupie populacji (zob. rys. 8).  

                                                       
23  ECDC, szybka ocena ryzyka z 17 stycznia 2020 r. 

24  ECDC, szybka ocena ryzyka z 22 stycznia 2020 r. 
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Rys. 8 – Przeprowadzone przez ECDC oceny ryzyka rozprzestrzenienia się 

COVID‐19 dla wszystkich państw członkowskich w okresie do czerwca 

2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie szybkiej oceny ryzyka ECDC. 

26 Wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii zwiększył się zakres i stopień 

szczegółowości szybkich ocen ryzyka, które obecnie obejmują także zalecenia co do 

szeregu działań ograniczających ryzyko. Dziesiąta aktualizacja, z 11 czerwca 2020 r., 

obejmowała: 

— przegląd informacji epidemiologicznych dotyczących pandemii, w tym miejsca 

występowania przypadków COVID‐19; 

— podstawowe informacje o chorobie, w tym kwestie dotyczące odporności 

populacyjnej; 
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— ocenę ryzyka dla poszczególnych kategorii populacji (np. ogólna populacja, 

populacja zagrożona, pracownicy służby zdrowia) oraz możliwości reagowania, 

w tym strategie testowania, ustalania kontaktów zakaźnych oraz stosowania 

pozafarmaceutycznych środków przeciwdziałania (np. noszenie maseczek, 

ograniczenia w podróżowaniu itd.); 

— ogólne informacje o znaczeniu informowania o ryzyku i kwestie, na których taka 

komunikacja powinna się skupić. 

27 W lipcu 2020 r. ECDC zaczęło przygotowywać analizę skuteczności własnych 

działań podjętych w reakcji na pandemię COVID‐19. Dyrektor ECDC powiedziała 

w Parlamencie Europejskim, że prawie cały personel naukowy ECDC został 

zaangażowany w działania związane z reagowaniem na COVID‐19, co oznacza 

zawieszenie realizacji innych zadań25.  

                                                       
25  Parlament Europejski, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 

i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), spotkanie z dr Andreą Ammon, dyrektor Europejskiego 

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, 2 września 2020 r. 
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UE podjęła działania w pilnych 
kwestiach i do 30 czerwca 2020 r. 
przeznaczyła 3% rocznego budżetu na 
walkę z COVID‐19 

Pozwolenia na wywóz na szczeblu UE wzmacniały jednolity 
rynek 

28 W komunikacie z marca 2020 r. dotyczącym gospodarczych skutków pandemii 

COVID‐19 Komisja poruszyła temat dostaw sprzętu medycznego oraz środków ochrony 

indywidualnej26. Komisja stwierdziła, że państwa członkowskie będą musiały podjąć 

działania na poziomie krajowym w celu zabezpieczenia dostaw, ostrzegając przy tym 

przed działaniami, które mogłyby mieć wpływ na łańcuchy dostaw i tym samym na 

dostępność kluczowych produktów. Ostrzeżenie to było powiązane z faktem, że 

w marcu niektóre państwa członkowskie jednostronnie wprowadziły zakaz wywozu 

środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego (zob. rys. 9), w tym także do 

innych państw członkowskich. Jako przykład środka, który może stanowić zagrożenie 

dla zdrowia ludzi, Komisja Europejska podała decyzję jednego z państw członkowskich, 

które zakazało lub ograniczyło wywóz 1 324 produktów, w tym paracetamolu27. 

Państwa członkowskie UE nie były jednak odosobnione, wprowadzając takie zakazy. 

W kwietniu WTO podała, że 80 państw wprowadziło ograniczenia wywozu materiałów 

medycznych, przy czym tylko 13 powiadomiło o tym WTO28. 

                                                       
26  Komunikat Komisji Europejskiej pt. „Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię 

COVID‐19”, 13 marca 2020 r. 

27  Tamże. 

28  WTO, „Export prohibitions and restrictions”, nota informacyjna, 23 kwietnia 2020 r. 
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Rys. 9 – Państwa, które wprowadziły ograniczenia wywozu materiałów 

medycznych między styczniem a marcem 2020 r. 

 
Źródło: Global Trade Alert. 

29 Żeby zapewnić unijne ramy dla pozwoleń na wywóz, a także zagwarantować 

odpowiednie zapasy tych produktów w UE oraz zabezpieczyć integralność jednolitego 

rynku, 15 marca 2020 r. Komisja Europejska wprowadziła na sześć tygodni tymczasowy 

program pozwoleń na wywóz w celu kontrolowania wywozu środków ochrony 

indywidualnej z UE/EOG29. Programem zarządzały państwa członkowskie i to one 

odpowiadały za wydawanie lub odmowę wydania tych pozwoleń. Komisja zmieniła 

program i przedłużyła jego obowiązywanie o kolejne 30 dni począwszy od 26 kwietnia 

2020 r.  

                                                       
29  Komisja Europejska, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. 

uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz. 
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30 Zgodnie ze zmienionym programem30 między 26 kwietnia a 25 maja państwa 

członkowskie przed wydaniem pozwolenia na wywóz musiały konsultować się 

z Komisją. W procesie tym wykorzystano platformę koordynacyjną Komisji dla sprzętu 

medycznego. Po wygaśnięciu programu pozwoleń na wywóz platforma koordynacyjna 

nadal była wykorzystywana do monitorowania dostępności sprzętu medycznego w UE, 

w tym także ograniczeń przywozu i wywozu w krajach partnerskich. 

31 Eksporterzy wystąpili o ponad 1 300 pozwoleń na wywóz w ramach programu, 

który wszedł w życie w dniu 26 kwietnia, przy czym pozwolenia wydano dla 95% 

złożonych wniosków. Według danych przekazanych Komisji przez państwa 

członkowskie między 26 kwietnia a 26 maja 2020 r. z UE wywieziono około 13 mln 

maseczek ochronnych, 1 mln sztuk odzieży ochronnej oraz ponad 350 000 ochronnych 

okularów i przyłbic ochronnych31. Komisja wydała negatywne opinie dotyczące 

wywozu około 4 mln sztuk rękawiczek, odzieży ochronnej i innych artykułów. Brak jest 

danych dotyczących mocy produkcyjnych dla maseczek w całej UE, ale 

w czerwcu 2020 r. stowarzyszenie unijnych producentów wyrobów z włókniny 

szacowało, że do listopada 2020 r. całkowite unijne moce produkcyjne dla 

trójwarstwowych maseczek chirurgicznych wzrosną dwudziestokrotnie, osiągając 

poziom 1,5 mld maseczek na miesiąc32. 

                                                       
30  Komisja Europejska, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/568 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz. 

31  Komisja Europejska, „Coronavirus: requirement for export authorisation for personal 

protective equipment comes to an end”, 26 maja 2020 r. 

32  EDANA,„European producers set for a 20 fold increase in nonwoven face mask output by 

November”, 23 czerwca 2020 r. 
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Komisja rozpoczęła gromadzenie zapasów sprzętu medycznego  

32 W swoich konkluzjach w sprawie COVID‐19 z dnia 13 lutego 2020 r. Rada wezwała 

Komisję, by „kontynuowała analizę wszystkich dostępnych możliwości, ułatwiających 

niezbędny dostęp do środków ochrony indywidualnej potrzebnych państwom 

członkowskim”33. W odpowiedzi na to wezwanie Komisja utworzyła strategiczne 

zapasy materiałów medycznych i sprzętu do walki z poważnym transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowia34. Zapasy są gromadzone w ramach rezerwy rescEU, będącej 

częścią Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Celem tego mechanizmu jest 

zacieśnienie współpracy między państwami biorącymi udział w mechanizmie (państwa 

członkowskie i niektóre sąsiadujące państwa trzecie35) w obszarze ochrony ludności, 

a także poprawa zapobiegania, gotowości i reagowania na klęski i katastrofy.  

33 Komisja przeznaczała stopniowo coraz większe środki na budowanie zdolności 

rescEU, a w kwietniu 2020 r. całkowity budżet osiągnął 380 mln euro. Państwa 

członkowskie, które chcą przechowywać u siebie zapasy, mogą ubiegać się 

o bezpośrednią dotację od Komisji w wysokości 100% wydatków na finansowanie 

zakupu zapasów i zarządzania nimi. Państwo członkowskie przechowujące zapasy 

odpowiada za nabycie sprzętu i musi stosować unijne i krajowe procedury udzielania 

zamówień. To Komisja podejmuje decyzje o przydzieleniu zapasów, w porozumieniu 

z państwami członkowskimi, w których te zapasy się znajdują, oraz tymi państwami 

członkowskimi i innymi państwami uczestniczącymi w mechanizmie, które o pomoc 

wystąpiły. 

34 Do 30 czerwca Komisja podpisała dwie umowy w sprawie przyznania dotacji na 

zapasy w ramach rescEU: umowa na 10 mln euro zawarta z Rumunią 31 marca 

dotyczyła zakupu 1 381 871 maseczek (chirurgicznych i FFP2) oraz 250 respiratorów, 

natomiast umowa na 6 mln euro zawarta z Niemcami 19 maja dotyczyła 900 000 

maseczek FFP2, 170 000 maseczek FPP3 oraz 150 000 fartuchów chirurgicznych. 

Komisja oznajmiła, że zamierza utrzymywać te zapasy po okresie objętym pierwszym 

finansowaniem, przyznając kolejne dotacje. 

                                                       
33  Konkluzje Rady w sprawie COVID‐19, 13 lutego 2020 r. 

34  Komisja Europejska, decyzja wykonawcza (UE) 2020/414 z dnia 19 marca 2020 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności rescEU 

w zakresie gromadzenia zapasów środków medycznych 

35  Obecnie w mechanizmie uczestniczy sześć państw spoza UE: Norwegia, Islandia, Serbia, 

Macedonia Północna, Czarnogóra i Turcja. 
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35 Wnioski o dostawy materiałów z tych zapasów były składane przez państwa 

członkowskie UE, państwa uczestniczące w mechanizmie Unijnym Mechanizmie 

Ochrony Ludności oraz państwa trzecie. Do 30 czerwca 2020 r. 370 000 maseczek 

z rumuńskich i niemieckich zapasów dostarczono do Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, 

Litwy, Czarnogóry i Macedonii Północnej (zob. rys. 10). Poza tym Komisja w ramach 

instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych (zob. pkt 10) nabyła 10 mln 

maseczek dla pracowników służby zdrowia za 29,5 mln euro do rozdzielenia między 

19 państw członkowskich. Do 30 czerwca dostawy do państw członkowskich nie zostały 

jeszcze zrealizowane. Podczas kontroli unijnych ram reagowania na transgraniczne 

zagrożenia zdrowia przeprowadzonej w 2016 r. Trybunał ustalił, że na szczeblu unijnym 

brak jest mechanizmu reagowania na pilne zapotrzebowanie na medyczne środki 

przeciwdziałania. 
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Rys. 10 – Stan zapasów w ramach rescEU na dzień 30 czerwca 2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 

36 W ramach rescEU Komisja Europejska planuje utworzenie większej ilości zapasów 

materiałów medycznych w całej UE. 14 maja 2020 r. Komisja wystosowała do 

wszystkich państw członkowskich i państw uczestniczących w mechanizmie 

zaproszenie do składania wniosków o dotacje na tworzenie zapasów. Do 5 czerwca 

2020 r. wpłynęło dziewięć wniosków, z których cztery zostały zaakceptowane. Dania, 

Grecja, Węgry i Szwecja otrzymają od 15,5 do 60 mln euro na utworzenie zapasów 

w ramach rescEU.  
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37 2 czerwca Komisja zaproponowała dofinansowanie mechanizmu rescEU 

w budżecie na lata 2021–2027 kwotą 2 mld euro, żeby wzmocnić zdolność UE do 

reagowania na transgraniczne zagrożenia takie jak COVID‐1936. Dodatkowe 

finansowanie posłuży do utworzenia rezerw sprzętu o znaczeniu strategicznym do 

wykorzystania w sytuacji zagrożeń zdrowia, pożarów lasów oraz incydentów 

związanych z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi, 

a także innymi poważnymi sytuacjami nadzwyczajnymi. 

UE zapewniła fora do wymiany informacji i koordynowania 
działań 

Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia  

38 Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia powstał w 2001 r. na wniosek ministrów 

zdrowia z państw UE37 i do 2013 r. działał jako nieformalna grupa doradcza. W decyzji 

z 2013 r. działanie Komitetu zostało sformalizowane, a jego rola doprecyzowana. 

Zadania Komitetu to wspieranie wymiany informacji między państwami członkowskimi 

a Komisją oraz koordynacja gotowości i planowania reagowania w poszczególnych 

krajach. Działania Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia skupiają się na dyskusjach, 

wymianie informacji oraz koordynacji. Sprawozdania z dyskusji prowadzonych na 

każdym spotkaniu Komitetu są publicznie dostępne. 

39 W skład Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia wchodzi po jednym 

przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego oraz Komisji i WHO. Pierwsze 

spotkanie Komitetu w sprawie COVID‐19 miało miejsce 17 stycznia 2020 r., a do końca 

czerwca Komitet zebrał się 25 razy. ECDC przedstawiło Komitetowi wszystkie swoje 

zaktualizowane szybkie oceny ryzyka oraz inne istotne dokumenty. Posiedzenia 

Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia stanowią dla Komisji i państw członkowskich 

okazję do omówienia inicjatyw związanych z COVID‐19, wymiany informacji 

i wypracowania wspólnych stanowisk. Najczęściej omawianymi tematami były 

ograniczenia w podróżowaniu oraz pozafarmaceutyczne środki przeciwdziałania, 

medyczne środki przeciwdziałania, testowanie oraz ustalanie kontaktów zakaźnych, 

szczepienia oraz plany gotowości38. Państwa członkowskie są zazwyczaj 

                                                       
36  Komisja Europejska, „EU budget for recovery: €2 billion to reinforce rescEU direct crisis 

response tools”, 2 czerwca 2020 r. 

37  Konkluzje Prezydencji z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie bioterroryzmu. 

38  Sprawozdania Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia na temat epidemii COVID‐19 
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reprezentowane przez personel merytoryczny. Działania Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

Zdrowia były uzupełniane przez działania Centrum Koordynacji Reagowania 

Kryzysowego (ERCC), które do 30 czerwca zorganizowało cztery zdalne posiedzenia 

ministrów zdrowia oraz 40 posiedzeń organów ds. ochrony ludności z państw 

członkowskich na temat COVID‐19.  

40 Zgodnie z protokołem z drugiego posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa 

Zdrowia w sprawie COVID‐19 z 22 stycznia 2020 r. Komisja miała zebrać od państw 

członkowskich informacje na temat ich gotowości i zdolności reagowania na COVID‐19, 

wykorzystując w tym celu ankietę opracowaną przez ECDC39. W protokole 

z następnego posiedzenia z 27 stycznia podano wyniki tej ankiety, wskazujące, że 

poziom gotowości państw członkowskich jest ogólnie dobry (choć były pewne luki), 

a krajowe systemy ochrony zdrowia dysponują planami działania w przypadku 

konieczności leczenia przypadków COVID‐1940. Państwa członkowskie nie 

sygnalizowały zapotrzebowania na dodatkowe środki ochrony indywidualnej. Wraz 

z rozwojem pandemii kolejne posiedzenia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 

skupiały się na kwestiach dostaw takich środków ochrony. Począwszy od trzynastego 

posiedzenia w dniu 30 marca 2020 r. Komitet zaczął zajmować się kwestią strategii 

znoszenia środków zamknięcia, a ECDC wraz ze Wspólnym Centrum Badawczym 

rozpoczęło modelowanie scenariuszy stopniowego znoszenia ograniczeń. 

Platforma koordynacyjna Komisji dla sprzętu medycznego 

41 Jednym z wyzwań, z którymi państwa członkowskie musiały się zmierzyć podczas 

pandemii COVID‐19, była kwestia odpowiedniego zaopatrzenia w sprzęt medyczny. 

Platforma koordynacyjna Komisji dla sprzętu medycznego została uruchomiona 

1 kwietnia 2020 r., a okres jej funkcjonowania przewidziano na sześć miesięcy. 

Platforma służy jako miejsce dialogu i wymiany informacji między przedstawicielami 

państw członkowskich na temat zapotrzebowania i dostaw sprzętu medycznego na 

szczeblu UE oraz środków przeciwdziałania niedoborom sprzętu i budowania zdolności. 

Poza tym w ramach platformy zbierane są informacje od podmiotów z branży 

dotyczące kwestii produkcji i dostaw oraz zapewnia się prywatnym podmiotom 

wytyczne dotyczące aspektów technicznych i prawnych, żeby pomóc im dostosować 

produkcję do potrzeb związanych z COVID‐19. Koordynacją działania platformy 

zajmował się Sekretariat Generalny Komisji, wspierany przez ekspertów z innych 

działów zajmujących się pięcioma grupami produktów. Zespół ten podlega 

                                                       
39  Komisja Europejska, „Health Security Committee Summary Report”, 22 stycznia 2020 r. 

40  Komisja Europejska, „Health Security Committee Summary Report”, 27 stycznia 2020 r. 
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bezpośrednio Komisarzowi ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Każde państwo 

członkowskie wyznaczyło punkt kontaktowy na potrzeby platformy. 

42 Platforma nie ma umocowania do łączenia ofert ze zgłoszeniami zapotrzebowania 

ani do samodzielnego przeprowadzania zamówień. Na potrzeby platformy 

koordynacyjnej przystosowano już istniejącą internetową platformę Komisji, dzięki 

czemu państwa członkowskie mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie na sprzęt 

medyczny, a producenci mogą zamieszczać swoje oferty. Udział w tej inicjatywie 

i korzystanie z platformy przez dostawców i państwa członkowskie jest dobrowolny. 

W ramach platformy produkty podzielono na pięć kategorii, odpowiadających 

tematycznemu ukierunkowaniu pięciu roboczych grup działających na platformie: 

środki ochrony indywidualnej, respiratory, pozostały sprzęt medyczny i szpitalny, 

materiały do testowania, środki lecznicze oraz szczepionki (zob. rys. 11). Do 

30 czerwca 2020 r. z platformy skorzystało siedem państw członkowskich, zgłaszając 

zapotrzebowanie na 269 produktów. Platforma nie posiada informacji o tym, ile 

transakcji zakupu odbyło się dzięki skorzystaniu z platformy. Z ankiety 

przeprowadzonej przez platformę dotyczącej wykorzystania jej usług w lipcu i sierpniu 

wynika, że choć 63% krajowych punktów kontaktowych uznało platformę za dobrą lub 

bardzo dobrą, to mniej niż 20% wykorzystuje ją do sprawdzania ofert lub zakupu 

sprzętu. 

Rys. 11 – Organizacja platformy 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji. 



  34 

 

43 Większość maseczek oraz duża część środków medycznych i sprzętu medycznego 

dostarczonych do państw członkowskich do 30 czerwca 2020 r. do wykorzystania 

w walce z COVID‐19 została dostarczona przez producentów z państw trzecich. 

W ramach platformy starano się przygotować przegląd obecnych i przyszłych potrzeb 

dla całej UE, wykorzystując w tym celu szereg ankiet skierowanych do krajowych 

punktów kontaktowych. Niemniej ponieważ te ankiety dotyczyły obszarów 

strategicznych w momencie, gdy były one szczególnie newralgiczne, wiele państw 

członkowskich udzieliło odpowiedzi pod warunkiem, że ankieta będzie anonimowa, 

a odpowiedzi będą traktowane poufnie. Dzięki tym ankietom udało się uzyskać 

informacje na temat przewidywanych łącznych niedoborów dla różnych kategorii 

produktów oraz przewidywanej perspektywy czasowej (bardzo krótka, krótka, średnia 

i długoterminowa). Państwa członkowskie wskazały, że – przy zachowaniu 

odpowiednich środków ostrożności – takie ankiety mogłyby być przeprowadzane 

regularnie, co wsparłoby wysiłki na rzecz zapewnienia gotowości i koordynację takich 

działań. Kolejnym działaniem w ramach platformy było otwarcie zorganizowanego 

dialogu z właściwymi stowarzyszeniami branżowymi, przede wszystkim w obszarze 

wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej, po to, żeby lepiej zrozumieć 

zakłócenia i główne wyzwania związane z łańcuchem dostaw. 

Państwa członkowskie zaspokajały swoje zapotrzebowanie na 
środki ochrony indywidualnej w ramach krajowych procedur 
zamówień publicznych 

44 Po pandemii grypy A/H1N1 z 2009 r. Parlament Europejski41 oraz Rada42 

podkreślały konieczność wypracowania podstawy prawnej umożliwiającej państwom 

członkowskim udzielanie wspólnych zamówień na medyczne środki przeciwdziałania. 

W decyzji z 2013 r., której celem jest poprawa gotowości państw członkowskich 

w przypadku wystąpienia poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, przewidziano 

taki mechanizm. W ramach tego mechanizmu państwa członkowskie mogą – na 

zasadach dobrowolności – udzielać wspólnych zamówień przy wsparciu Komisji. 

Podczas kontroli unijnych ram reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia 

                                                       
41  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie oceny zarządzania 

grypą H1N1 w Unii Europejskiej w latach 2009–2010 (2010/2153(INI)) 

42  Konkluzje Rady w sprawie wniosków na przyszłość po pandemii /(H1N1 – Bezpieczeństwo 

zdrowia w Unii Europejskiej, 13 września 2020 r. 
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przeprowadzonej w 2016 r.43 Trybunał zauważył, że zainteresowanie mechanizmem 

wspólnych zamówień na szczepionki podczas pandemii jest niewielkie. 

45 Z uwagi na szybko rosnące zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej 
oraz sprzęt medyczny w związku z pandemią COVID‐19 do końca czerwca 2020 r. 

Komisja na prośbę państw członkowskich zorganizowała cztery zaproszenia do 

składania ofert w ramach wspólnych zamówień (zob. tabela 2) dotyczących sprzętu 

medycznego i ochronnego. Komisja zapewniła koordynację na szczeblu UE, zebrała od 

państw członkowskich informacje o zapotrzebowaniu, sporządziła wszystkie 

dokumenty potrzebne do rozpoczęcia procedury, oceniła – we współpracy 

z oceniającymi z państw członkowskich – otrzymane oferty i zawarła umowy ramowe 

z wybranymi oferentami. Zgodnie z tymi umowami państwa członkowskie 

uczestniczące w procedurze mogą (ale nie muszą) nabyć materiały bezpośrednio od 

tych oferentów, korzystając ze środków budżetów krajowych. Za zgodą komitetu 

sterującego ds. specjalnej procedury udzielania zamówień publicznych uczestniczących 

państw członkowskich, który nadzoruje procedury udzielania wspólnych zamówień 

publicznych, Komisja podpisała umowę ramową w imieniu wszystkich umawiających 

się stron, przy czym państwa członkowskie mogły dołączyć do wspólnego zamówienia 

już po rozpoczęciu całej procedury. 

46 Ogółem do 30 czerwca 2020 r. w ramach procedury wspólnych zamówień 

państwa członkowskie zamówiły 5,5 mln maseczek, 1 mln rękawiczek, 55 respiratorów 

oraz różny sprzęt laboratoryjny. Maksymalna wartość umowy w ramach wspólnego 

zamówienia na maseczki wynosi około 475 mln euro (tj. dostawcy zobowiązali się 

dostarczyć maseczki do wysokości tej kwoty, jeśli zostaną złożone zamówienia) w ciągu 

12‐miesięcznego okresu obowiązywania umowy ramowej44. W tabeli 2 przedstawiono 

zamówienia złożone przez uczestniczące państwa członkowskie w ramach umowy 

dotyczącej wspólnego zamówienia do końca czerwca 2020 r. 

                                                       
43  Sprawozdanie specjalne 28/2016 pt. „Postępowanie w obliczu poważnych transgranicznych 

zagrożeń zdrowia w UE – podjęto istotne działania, lecz konieczne są dalsze kroki”. 

44  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2020/S 100‐238632, 15 maja 2020 r. 
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Tabela 2 – Wspólne zaproszenia do składania ofert na medyczne środki 

przeciwdziałania ogłoszone w okresie do 30 czerwca 

Dostawy 
Liczba 
państw 
czł. 

Data 
podpisania 
pierwszej 
umowy 

Zamówione ilości 

Okulary, środki ochrony 
dróg oddechowych, 
rękawiczki i fartuchy 
ochronne 

(SANTE/C3/2020/015) 

20  8 kwietnia  1 000 000 rękawiczek 

Okulary/przyłbice, środki 
ochrony dróg 
oddechowych, maski 
chirurgiczne 

(SANTE/2020/C3/017) 

25  2 kwietnia  5 550 000 maseczek 

Respiratory 

(SANTE/2020/C3/018) 
26  15 kwietnia  55 respiratorów 

Wyposażenie 
laboratorium 

(SANTE/2020/C3/019) 

20  4 maja 
Różne wyposażenie 

laboratorium 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez Komisję. 

47 Zamówienia złożone przez państwa członkowskie w ramach mechanizmu 

wspólnych zamówień do 30 czerwca 2020 r. dotyczyły głównie maseczek i stanowiły 

niewielki odsetek całego zapotrzebowania. Państwa członkowskie zaspokoiły bowiem 

większość swojego zapotrzebowania w ramach krajowych procedur zamówień 

publicznych. Na przykład w pierwszym półroczu 2020 r. łączna wartość importu 

maseczek przez 27 państw członkowskich wyniosła 14 mld euro45. 28 maja jedno 

państwo członkowskie zamówiło 3,4 mld maseczek za 2,5 mld euro46.  

                                                       
45  Eurostat, „Which country imported the most face masks?”, dostęp 7 października 2020 r. 

46  Assemblée Nationale, Rapport d’information, 3 czerwca 2020 r. 
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48 W ramach przeglądu Trybunał wysłał do wszystkich państw członkowskich krótkie 

ankiety dotyczące ich opinii na temat procedury wspólnych zamówień. Jak wynika 

z rys. 12, większość państw członkowskich, które wypełniły ankietę, uważa system 

wspólnych zamówień za dość przydatny, a ceny są oceniane jako korzystne. Choć ilość 

sprzętu medycznego zamówionego przez państwa członkowskie do 30 czerwca 

w ramach procedury wspólnych zamówień jest relatywnie niewielka w stosunku do ich 

całkowitych potrzeb, to umowy ramowe obowiązują przez co najmniej 12 miesięcy 

i w okresie obowiązywania mogą być wykorzystywane do składania kolejnych 

zamówień bez konieczności powtarzania całej procedury.  

Rys. 12 – Wyniki ankiety dotyczącej wspólnych zamówień 

przeprowadzonej wśród państw członkowskich 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie odpowiedzi z 18 państw członkowskich. 

30 czerwca 2020 r. wykorzystanie funduszy było dopiero na 
początkowym etapie 

49 Z 4,5 mld euro przeznaczonych na działania w zakresie zdrowia publicznego do 

30 czerwca 2020 r., 3,5 mld euro przeznaczono na dwa programy: inicjatywa 

inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz instrument na rzecz wsparcia 

w sytuacjach nadzwyczajnych (zob. tabela 1). Do 30 czerwca 2020 r. Komisja nie 

wypłaciła większej części z kwoty 4,5 mld euro, co stanowi z kolei około 3% rocznego 

budżetu UE. 
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Środki z inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa oraz 
Funduszu Solidarności Unii Europejskiej mogą być wykorzystywane na 
pokrycie wydatków publicznych państw członkowskich na działania 
związane z walką z COVID‐19 

50 Inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa (CRII oraz CRII+) przyjęto 
w kwietniu 2020 r.47, a ich celem było rozszerzenie zakresu programów finansowanych 

z funduszy spójności w celu objęcia tym finansowaniem wszystkich wydatków na walkę 

z kryzysem wywołanym pandemią COVID‐19, w tym wydatków na środki medyczne 

i opiekę zdrowotną w związku z pandemią COVID‐1948. Państwa członkowskie 

przekierowały finansowanie z programów w obszarze spójności, przesuwając część 

środków na potrzeby w zakresie sprzętu medycznego i sprzętu do testowania. Zmiany 

dotyczące kwalifikowalności miały moc wsteczną i objęły wydatki od 1 lutego 2020 r. 

Do 30 czerwca takich zmian w części lub we wszystkich programach spójności dokonało 

siedem państw członkowskich49, przesuwając 860 mln euro w ramach finansowania 

z funduszy spójności na wydatki na służbę zdrowia w związku z COVID‐19. Proces ten 

nadal toczył się po 30 czerwca: państwom członkowskim udostępniano kolejne transze 

finansowego wsparcia.  

51 Utworzony w 2002 r. fundusz FSUE stanowi wyraz europejskiej solidarności 
z państwami członkowskimi i krajami kandydującymi dotkniętymi przez klęski 

żywiołowe. Współprawodawcy mogą przeznaczyć na fundusz do 500 mln euro rocznie 

w celu reagowania na sytuacje nadzwyczajne. Środki można przenosić na kolejny rok. 

Unijni prawodawcy rozszerzyli zakres działań objętych funduszem FSUE i obecnie 

obejmuje on także poważny stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku 

z pandemią50. Dotyczy to także części wydatków publicznych państw członkowskich na 

                                                       
47  Rozporządzenie (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. i rozporządzenie (UE) 2020/558 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

48  Inne formy wsparcia, np. wsparcie dla MŚP i pracowników, kwalifikujące się do 

finansowania w ramach CRII, obejmują działania gospodarcze omówione w przeglądzie 

Trybunału pt. „Zagrożenia, wyzwania i szanse związane z gospodarczą odpowiedzią UE na 

kryzys wywołany przez pandemię COVID‐19”. 

49  Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja, Bułgaria, Francja i Litwa. 

50  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/461 z dnia 30 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy 

finansowej państwom członkowskim i państwom prowadzącym negocjacje w sprawie 
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szybką pomoc dla osób dotkniętych COVID‐19, w tym pomoc medyczną. Komisja 

szacuje, że wsparcie dla państw członkowskich w ramach FSUE na wydatki na zdrowie 

publiczne w związku z COVID‐19 może sięgnąć kwoty 800 mln euro51, choć do 

30 czerwca 2020 r. żadne środki nie zostały jeszcze przydzielone.  

52 W terminie składania wniosków o finansowe wsparcie z funduszu FSUE, czyli do 

24 czerwca 2020 r., Komisja otrzymała 22 wnioski od 19 państw członkowskich52 oraz 

trzech krajów negocjujących przystąpienie do UE53. Żeby kwalifikować się do 

otrzymania wsparcia z FSUE, dane państwo musiało wydać co najmniej 1,5 mld euro 

lub ponad 0,3% swojego dochodu narodowego brutto w ciągu czterech miesięcy od 

wdrożenia pierwszego środka w walce z pandemią54. Wydatki kwalifikowalne obejmują 

leki, sprzęt oraz wyroby medyczne, badania laboratoryjne, środki ochrony 

indywidualnej, specjalną pomoc dla ludności oraz prace nad lekami i szczepionkami55. 

Maksymalna kwota wkładu finansowego z FSUE, którą państwo członkowskie może 

otrzymać, wynosi: 

— 2,5% całkowitej kwoty kwalifikujących się wydatków publicznych poniżej 

1,5 mld euro w cenach z 2011 r., lub 0,3% DNB tego kraju, plus 

— 6% całkowitej kwoty kwalifikujących się wydatków publicznych powyżej tego 

progu. 

Unijny instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych 
uzupełnia działania państw członkowskich i Komisji  

53 Instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych to instrument 

uzupełniający, zarządzany bezpośrednio przez Komisję. Można go wykorzystać do 

interwencji poza działaniami w ramach rescEU, decyzji nr 1082/2013/UE w sprawie 

poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia bądź innych inicjatyw krajowych lub 

                                                       
przystąpienia do Unii znacząco dotkniętym w związku z poważnym stanem zagrożenia 

zdrowia publicznego. 

51  Komisja Europejska, „COVID‐19 EU Solidarity Fund”. 

52  Belgia, Czechy, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, 

Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowenia. 

53  Albania, Czarnogóra i Serbia. 

54  Komisja Europejska, „COVID‐19 EU Solidarity Fund”. 

55  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii 

Europejskiej, art. 3 ust. 2 lit. e). 
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unijnych. Kiedy instrument ESI został uruchomiony w związku z COVID‐19 

w kwietniu 2020 r., planowany całkowity budżet wyniósł 2,7 mld euro. Do 

czerwca 2020 r. na działania w ramach ESI Komisja przeznaczyła prawie 2 mld euro 

(zob. rys. 13). 220 mln euro zostało przeznaczone na pakiet na rzecz mobilności w celu 

wsparcia transportu sprzętu medycznego, a także pacjentów i zespołów medycznych 

między państwami członkowskimi. Poza tym Komisja przeznaczyła 100 mln euro na 

instrument służący do nabywania kluczowych produktów związanych z ochroną 

zdrowia do rozdysponowania między państwami członkowskimi oraz 1,5 mld euro na 

finansowanie umów zakupu szczepionek z wyprzedzeniem.  

Rys. 13 – Przydział środków w ramach instrumentu na rzecz wsparcia 

w sytuacjach nadzwyczajnych w okresie do 30 czerwca 2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie decyzji Komisji dotyczących finansowania 
C(2020) 2794 final oraz C(2020) 4193 final. 
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UE wspiera prace nad lekami 
i szczepionkami na COVID‐19 

Europejska Agencja Leków ocenia leki i szczepionki na COVID‐19 

54 Europejska Agencja Leków (EMA) to zdecentralizowana agencja naukowa, która 

jest odpowiedzialna za ochronę i promowanie zdrowia publicznego oraz zdrowia 

zwierząt przez dokonywanie ocen leków dla ludzi i zwierząt oraz odnośny nadzór. 

Zadania Agencji obejmują ocenę i monitorowanie produktów leczniczych, 

opracowywanie wytycznych technicznych oraz doradztwo naukowe dla sponsorów 

badań. Na podstawie naukowej opinii Agencji określającej dodatni stosunek korzyści 

do ryzyka dla danego produktu leczniczego Komisja wydaje pozwolenie na 

dopuszczenie tego produktu do obrotu. W 2018 r. Europejska Agencja Leków 

opublikowała plan przygotowań i reagowania na pojawiające się zagrożenia 

zdrowotne, przygotowany z uwzględnieniem wniosków z pandemii grypy typu H1N1 

z 2009 r. oraz epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej w latach 2014–

2016. Cele planu na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowotnego są następujące: 

— inicjowanie i koordynacja działań naukowych i regulacyjnych obejmujących 

wszystkie zainteresowane strony (np. ekspertów Agencji, krajowych właściwych 

organów, ECDC, Komisji); 

— organizowanie dyskusji na temat opracowania, dopuszczenia oraz nadzoru nad 

istotnymi produktami leczniczymi (np. szczepionkami i lekami przeciwwirusowymi 

w przypadku pandemii grypy); 

— przekazywanie Komisji, krajowym właściwym organom, organom państw 

członkowskich ds. zdrowia publicznego oraz ECDC wyników przeprowadzonego 

przez Agencję przeglądu dokumentów dotyczących potencjalnych szczepionek 

i leków przeciwwirusowych na grypę; 

— wspieranie międzynarodowych partnerów (np. WHO) oraz zainteresowanych 

stron zaangażowanych w badanie i opracowywanie produktów leczniczych. 
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55 Zgodnie z tym planem Europejska Agencja Leków podjęła szereg działań w celu 

walki z pandemią. Działania Agencji były ukierunkowane przede wszystkim na 

zapobieganie potencjalnym zakłóceniom w dostawach leków i ograniczanie skutków 

takich zakłóceń oraz na wspieranie szybkich inicjatyw regulacyjnych w zakresie 

opracowania, dopuszczenia do obrotu oraz monitorowania bezpieczeństwa leków 

i szczepionek na COVID‐19 (zob. rys. 14). Działaniami Agencji w walce z pandemią 

zarządza grupa zadaniowa ds. COVID‐19 wspierana przez cztery grupy pracowników ze 

wszystkich działów Agencji. Co tydzień odbywają się spotkania koordynacyjne 

z Komisją i ECDC. Do 30 czerwca Agencja nie odnotowała żadnych zakłóceń 

w dostawach leków stosowanych w leczeniu COVID‐19 ani innych chorób. 

Rys. 14 – Główne działania EMA w walce z COVID‐19 do czerwca 2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Europejskiej Agencji Leków. 
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56 Od Europejskiej Agencji Leków kontrolerzy Trybunału uzyskali informacje, że 

Agencja jest w stałym kontakcie z instytucjami pracującymi nad lekami i szczepionką na 

COVID‐19 i że do 30 czerwca 2020 r. ukończono dziewięć procedur doradztwa 

naukowego (dotyczących odpowiednich testów i wymaganych badań). Żeby ułatwić 

szybkie wprowadzenie na rynek leków i szczepionek na COVID‐19, Agencja stosuje 

przyspieszone metody oceny naukowej tych produktów. Zgodnie z unijnym 

prawodawstwem dotyczącym produktów farmaceutycznych standardowy okres oceny 

leku to maksymalnie 210 dni roboczych. Niemniej Europejska Agencja Leków i Komisja 

będą traktować wnioski o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów do walki 

z COVID‐19 jako wnioski w procedurze przyspieszonej, co pozwoli skrócić okres 

zatwierdzenia produktu do około 150 dni roboczych. Agencja prowadzi bieżący 

przegląd dowodów dotyczących nowych leków, oceniając dane na ten temat, jak tylko 

zostaną one udostępnione w procesie prac nad produktem, dzięki czemu dalsze etapy 

oceny wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu będzie można jeszcze bardziej 

przyspieszyć. Pierwszy lek na COVID‐19 oceniony przez Agencję w ten sposób to 

remdesiwir, dla którego opinię naukową wydano 25 czerwca 2020 r., Komisja wydała 

natomiast odpowiednie pozwolenie już 3 lipca 2020 r (zob. ramka 1). 
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Ramka 1 

Przyspieszona procedura wydawania pozwoleń na leki na COVID‐19 

Warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu to unijny mechanizm 
regulacyjny, którego celem jest ułatwienie dostępu do leków w sytuacji 
niezaspokojonego zapotrzebowania medycznego, w tym w sytuacjach 
nadzwyczajnych, takich jak trwająca pandemia. Dzięki temu rodzajowi pozwolenia 
Europejska Agencja Leków może wydać opinię w sprawie dopuszczenia leku do 
obrotu na podstawie mniej kompletnych danych niż jest to zazwyczaj wymagane, 
jeśli korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z natychmiastowej dostępności 
leku na rynku przewyższają ryzyko nieodłącznie związane z faktem, że nie 
wszystkie dane są jeszcze dostępne. Kolejne dane, np. dotyczące jakości leku, 
a także ostateczne dane dotyczące śmiertelności, muszą zostać przekazane 
później. 

Przykładem takiej procedury było przyspieszone zatwierdzenie remdesiwiru, 
eksperymentalnego leku przeciwwirusowego, opracowanego w 2009 r. Po 
zaleceniu w kwietniu 2020 r. indywidualnego stosowania remdesiwiru (tj. 
stosowania bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) u niektórych pacjentów 
z COVID‐19, Europejska Agencja Leków wydała pozytywną opinię w sprawie jego 
warunkowego dopuszczenia już w połowie 2020 r. 

Chronologia zatwierdzenia remdesiwiru 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Europejskiej Agencji Leków. 
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Ze środków z budżetu UE zapewniono finansowanie badań nad 
szczepionkami i lekami na COVID‐19 

57 Rada Europejska uznała 10 marca 2020 r., że badania i innowacje związane 

z walką z COVID‐19, w szczególności opracowanie szczepionki, stanowią główny 

priorytet w walce z pandemią56. 7 kwietnia 2020 r. Komisja opublikowała 

krótkoterminowy plan działania obejmujący dziesięć priorytetowych działań 

ukierunkowanych na zapewnienie struktury i koordynację działalności badawczej 

w UE57. Plan skupia się na uruchamianiu środków na finansowanie badań nad 

COVID‐19 oraz koordynacji działań na terenie całej Unii. Jednym z takich działań było 

utworzenie przez Komisję platformy badań i innowacji dotyczących koronawirusa, 

pozwalającej zyskać ogląd wspieranych przez Unię projektów badawczych i innowacji 

oraz inicjatyw mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz 

zwiększenie gotowości na inne epidemie58. Wsparcie Komisji na badania i innowacje 

w walce z pandemią skupia się wokół siedmiu szerokich tematów: gotowość 

i reagowanie, diagnostyka, leczenie, szczepienia, sprzęt i produkcja, równość płci 

podczas pandemii oraz globalna współpraca. 

Unijne finansowanie na projekty badawcze w dziedzinie zdrowia 
dotyczące COVID‐19 

58 Do 30 czerwca 2020 r. Komisja Europejska przeznaczyła w sumie 547 mln euro 

z budżetu UE na badania i innowacje w walce z COVID‐19 (zob. tabela 3). 

                                                       
56  Konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej po wideokonferencji na temat COVID‐19, 

10 marca 2020 r. 

57  Komisja Europejska, plan działania „ERAvsCORONA”, 7 kwietnia 2020 r. 

58  https://ec.europa.eu/info/research‐and‐innovation/research‐area/health‐research‐and‐

innovation/coronavirus‐research‐and‐innovation_en 
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Tabela 3 – Unijne finansowanie na badania i rozwój w obszarze zdrowia 

w walce z COVID‐19 w okresie do 30 czerwca 2020 r. 

Program  (w mln EUR) 

Program „Horyzont 2020”, zaproszenia do wyrażenia 
zainteresowania projektami dotyczącymi COVID‐19 ogłoszone 
w styczniu i maju 2020 r. 

178 

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych  72 

Wkład w Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na 
wypadek wystąpienia epidemii  

100 

Badania kliniczne w państwach europejskich i krajach 
rozwijających się 
Partnerstwo prywatno‐publiczne skupiające się na badaniach 
nad chorobami zakaźnymi w Afryce Subsaharyjskiej 

25 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii, strategia „Zdrowie 
2020”, nabór dotyczący szybkiego reagowania na COVID‐19  

6 

Projekt pilotażowy w ramach „Akceleratora” EIC  166 

Całkowita przeznaczona kwota  547 

Źródło: Komisja Europejska. 

59 Pierwszymi środkami przeznaczonymi przez Komisję na badania nad COVID‐19 

było 10 mln euro z budżetu programu „Horyzont 2020”. Kwotę tę przyznano 

31 stycznia 2020 r. i pochodziła ona z rezerwy w programie prac, w ramach której 

środki te były już przeznaczone na wypadek wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia 

publicznego (zgodnie z rozporządzeniem finansowym59). Następnie finansowanie to 

zostało do końca marca zwiększone do 48 mln euro, żeby wesprzeć 18 projektów 

(z 89 kwalifikujących się wniosków) dotyczących opracowania szczepionek, badań 

diagnostycznych, nowych metod leczenia oraz systemów monitorowania60. 

W maju 2020 r. Komisja ogłosiła kolejne zaproszenie do składania wniosków 

o dofinansowanie, którego całkowity budżet w wysokości 130 mln euro został 

wykorzystany na wsparcie 23 projektów61. Tymczasem w marcu zaproszenie do 

                                                       
59  Art. 195 rozporządzenia (UE) 2018/1046. 

60  Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 6 marca 2020 r. 

61  Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 19 maja 2020 r. 
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składania wniosków o dofinansowanie zostało opublikowane przez inicjatywę 

w zakresie leków innowacyjnych, partnerstwo prywatno‐publiczne Komisji i przemysłu 

farmaceutycznego. Wybrano osiem projektów skupiających się na badaniach 

diagnostycznych i opracowywaniu metod leczenia, które w sumie zostaną 

dofinansowane kwotą 117 mln euro, z czego 72 mln stanowią dotacje z budżetu Unii62. 

W kwietniu 2020 r. Komisja przeznaczyła kolejne 166 mln euro finansowania, 

w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji – unijnego akceleratora biznesu, dla 

72 spółek pracujących nad innowacyjnymi projektami związanymi z COVID‐1963. 

Wspieranie programów badawczo‐rozwojowych dotyczących szczepionki 

60 Dwa spośród 18 projektów wybranych do finansowania w ramach programu 

„Horyzont 2020” w marcu 2020 r. dotyczą opracowania szczepionek. Łącznie 

przyznano na ich rzecz 5,7 mln euro64. Poza tym w marcu i czerwcu Komisja udzieliła 

gwarancji na zabezpieczenie pożyczki dla dwóch innych spółek prowadzących badania 

nad szczepionkami na COVID‐19 w ramach instrumentu InnovFin programu „Horyzont 

2020”, którym zarządza Europejski Bank Inwestycyjny. Europejski Bank Inwestycyjny 

negocjował te gwarancje z upoważnienia Komisji jako część pakietu pożyczek 

w wysokości 80 mln euro dla jednej spółki65 i 100 mln euro dla drugiej66. 

61 17 czerwca 2020 r. Komisja opublikowała swoją strategię dotyczącą szczepionek, 

której celem jest wspieranie i przyspieszanie globalnych wysiłków w celu opracowania 

szczepionek i przeprowadzenia akcji szczepień na COVID‐19 w okresie od 12 do 

18 miesięcy67. Zgodnie z porozumieniem między państwami członkowskimi a Komisją 

Komisja jest upoważniona do zawierania z producentami umów zakupu szczepionek 

z wyprzedzeniem. Porozumienie obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich. 

Realizacja tego przedsięwzięcia będzie wymagała prowadzenia badań klinicznych przy 

                                                       
62  Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 12 maja 2020 r. 

63  Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 8 czerwca 2020 r. 

64  Strona internetowa Komisji dotycząca inicjatyw związanych ze szczepionką na 

koronawirusa, dostęp 31 lipca 2020 r. 

65  Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 16 marca 2020 r. 

66  Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, 11 czerwca 2020 r. 

67  Komunikat Komisji Europejskiej pt. „Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID‐

19”, 17 czerwca 2020 r. 
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jednoczesnym inwestowaniu w moce produkcyjne tak, aby móc szybko wyprodukować 

miliony dawek szczepionki. Strategia opiera się na dwóch filarach: 

— zapewnienie produkcji szczepionek w UE oraz zagwarantowanie odpowiednich 

dostaw szczepionek do państw członkowskich dzięki zawieraniu z producentami 

szczepionek umów zakupu z wyprzedzeniem; 

— dostosowanie unijnych ram regulacyjnych do aktualnych pilnych potrzeb oraz 

wykorzystanie istniejącej elastyczności regulacyjnej. 

62 Komisja wynegocjowała umowy z wyprzedzeniem na zakup szczepionek 

z szeregiem producentów, aby zapewnić sobie prawo do zakupu określonej liczby 

dawek w danych ramach czasowych, gwarantując w zamian pokrycie części kosztów 

ponoszonych z góry przez producentów. Do końca listopada Komisja osiągnęła 

porozumienie z sześcioma producentami szczepionek obejmujące zakup do 2 mld 

dawek68. W ten sposób część ryzyka związanego z opracowaniem szczepionki 

przejmuje sektor publiczny. Do 30 czerwca 2020 r. na finansowanie tych umów Komisja 

Europejska przeznaczyła 1,5 mld euro z kwoty 2,7 mld euro dostępnej w ramach 

instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych69. Środki te stanowią wpłatę 

zaliczkową za szczepionki, które państwa członkowskie zakupią na warunkach 

zamówienia wynegocjowanych przez UE w umowach zakupu z wyprzedzeniem. Żeby 

ograniczyć ryzyko nieodłącznie związane z pracami nad szczepionkami oraz żeby być 

w stanie szybko wyprodukować odpowiednie ilości szczepionek, Komisja inwestuje 

w szereg technologii i spółek zajmujących się szczepionkami. Częścią tej strategii jest 

przyznanie dotacji w kwocie 100 mln euro Koalicji na rzecz innowacji dotyczących 

gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (zob. tabela 3). 

                                                       
68  Komunikaty prasowe Komisji Europejskiej, 14 sierpnia 2020 r.; 18 września 2020 r.; 

8 października 2020 r.; 11 listopada 2020 r.; 17 listopada 2020 r; 25 listopada 2020 r. 

69  Decyzja Komisji z 18 czerwca 2020 r. zmieniająca decyzję C(2020)2794 odnośnie do 

finansowania instrumentu na rzecz szczepionek. 
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63 Komisja i Europejska Agencja Leków mogą wspierać prace nad szczepionką dzięki 

wykorzystaniu elastyczności procesu regulacyjnego zatwierdzania leków. Elastyczność 

ta obejmuje między innymi przyspieszoną procedurę dopuszczania do obrotu, 

elastyczność w zakresie oznakowania i opakowania oraz tymczasowe odstępstwa od 

określonych przepisów dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz 

leków zawierających takie organizmy. 

64 Dużym zagrożeniem dla skuteczności działań UE i finansowania prac nad 

szczepionką na COVID‐19 jest kampania dezinformacyjna dotycząca wirusa i metod 

leczenia. W marcu i kwietniu 2020 r. Rada Europejska70 i Parlament Europejski71 uznały 

dezinformację na temat COVID‐19 za wyzwanie w obszarze zdrowia publicznego 

i podkreśliły swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu 

dezinformacji. We wspólnym komunikacie z czerwca 2020 r.72 Wysoki Przedstawiciel 

Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisja stwierdzili, że 

pandemii COVID‐19 towarzyszy „infodemia” na niespotykaną wcześniej skalę: zalew 

niedokładnych, a często po prostu fałszywych informacji, które mogą prowadzić do 

dezorientacji i braku zaufania, osłabiając przy tym skuteczność działań w zakresie 

zdrowia publicznego. Działania dezinformacyjne prowadzone są z udziałem „obcych 

podmiotów oraz niektórych państw trzecich, w szczególności Rosji i Chin, które 

zaangażowały się w ukierunkowane działania i kampanie dezinformacyjne dotyczące 

COVID‐19 prowadzone w UE, krajach sąsiadujących z UE oraz na całym świecie”73.  

                                                       
70  Wspólne oświadczenie członków Rady Europejskiej, 26 marca 2020 r. 

71  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

72  Wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych 

i Polityki Bezpieczeństwa pt.„Walka z dezinformacją wokół COVID‐19 – dajemy dojść do 

głosu faktom”, 10 czerwca 2020 r. 

73  Tamże. 
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65 Choć nie da się dokładnie oszacować wpływu, jaki ma ekspozycja na 

dezinformację na temat COVID‐19, to spadek liczby osób zaszczepionych o zaledwie 

kilka punktów procentowych może istotnie wpłynąć na zdrowie publiczne, czego 

dowodem jest wzrost liczby przypadków odry odnotowany w UE w ostatnich latach74. 

Z badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2020 r. wynika, że jedynie niewiele 

ponad połowa respondentów w Polsce (56%), na Węgrzech (56%) i we Francji (59%) 

zamierza zaszczepić się na COVID‐1975. W czerwcu 2020 r. Komisja opublikowała 

zaproszenie do składania projektów, w ramach których finansowane będą badania 

dotyczące niskiego odsetka wyszczepień oraz uchylania się od szczepień. 

66 Wspólne Centrum Badawcze poinformowało kontrolerów Trybunału, że od 

lutego 2020 r. dziennie identyfikowało kilka tysięcy przypadków informacji 

wprowadzających w błąd i dezinformacji na temat COVID‐19. Można wśród nich 

wyróżnić szereg narracji z powtarzającymi się tematami (technologia 5G, Bill Gates, 

hydroksychlorochina, uchylanie się od szczepień), a także rozwijające się tematy (np. 

zakażenia wśród migrantów). Według badań Wspólnego Centrum Badawczego do 

30 czerwca 2020 r. największe ilości takich wiadomości pojawiały się we Włoszech, 

w Niemczech, Hiszpanii, Bułgarii i Francji. 30 marca 2020 r. Komisja uruchomiła stronę 

internetową poświęconą walce z dezinformacją76. 

                                                       
74  WHO, „Measles cases spike globally due to gaps in vaccine coverage”, 29 listopada 2018 r. 

75  IPSOS, „Global Attitudes on a COVID‐19 Vaccine”, sierpień 2020 r. 

76  https://ec.europa.eu/info/live‐work‐travel‐eu/coronavirus‐response/fighting‐

disinformation_en 
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Uwagi końcowe 

67 Celem tego przeglądu nie jest wyciągnięcie wniosków na temat wyników 

i oddziaływania inicjatyw Komisji i agencji UE mających na celu wspieranie działań 

w zakresie zdrowia publicznego podjętych w reakcji na pandemię COVID‐19, ponieważ 

w momencie sporządzania tego dokumentu sytuacja się wciąż rozwija. Trybunał może 

jednak zwrócić uwagę na pewne problemy, z którymi UE musi się zmierzyć, udzielając 

wsparcia na rzecz działań państw członkowskich w zakresie zdrowia publicznego 

ukierunkowanych na walkę z COVID‐19. 

68 Skala i tempo wymaganych działań w walce z pandemią stanowiły wyzwanie dla 

wszystkich organów publicznych. Kompetencje UE w zakresie reagowania na 

transgraniczne zagrożenia zdrowia, w tym trwającą pandemię, zostały określone 

w 2013 r. i są stosunkowo ograniczone, co jest zgodne z traktatowymi zobowiązaniami 

Unii. UE koncentruje się na wspieraniu działań państw członkowskich, koordynacji 

(przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia), ułatwianiu pewnych procedur (za pomocą 

wspólnych zamówień w ramach umów ramowych, z których państwa członkowskie 

mogą korzystać) oraz gromadzeniu informacji i ocenie ryzyka (ECDC). Pandemia 

stanowiła pierwszą trudną próbę tego, jak Unia wypełnia wymienione wyżej funkcje, 

czego przykładem jest ograniczone wykorzystanie procedury wspólnych zamówień 

bądź wyzwania, z jakimi mierzyło się ECDC przy gromadzeniu i analizie danych. 

69 Wyzwaniem dla UE była konieczność szybkiego uzupełnienia działań podjętych 

w ramach przysługujących jej oficjalnie kompetencji o dodatkowe inicjatywy 

wspierające reakcję na kryzys w obszarze zdrowia publicznego. Te doświadczenia mogą 

okazać się przydatne w kontekście ewentualnych przyszłych reform dotyczących 

kompetencji UE w tym obszarze. 

70 Trudności przysporzyło także zaopatrywanie się w środki medyczne na walkę 

z pandemią. Zamawianie środków ochrony indywidualnej przez państwa członkowskie 

na szczeblu UE (czy to w ramach mechanizmu wspólnych zamówień, czy też z zapasów 

rescEU) było ograniczone w porównaniu z zakupami realizowanymi w ramach 

krajowych procedur zamówień publicznych. Platforma koordynacyjna Komisji 

umożliwiła dialog i wymianę informacji o zapotrzebowaniu i dostawach sprzętu 

medycznego między państwami członkowskimi a producentami. Państwa członkowskie 

w niewielkim stopniu wykorzystywały jednak to narzędzie Komisji służące do łączenia 

ze sobą kontrahentów zamówień na środki ochrony indywidualnej. 
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71 Kolejnym wyzwaniem jest udzielanie wsparcia na opracowywanie testów, leków 

i szczepionek na COVID‐19 oraz zapewnienie ich dostaw. Poza tym skuteczność 

kampanii szczepień może być zagrożona ze względu na dezinformację na temat 

COVID‐19 i jej negatywny wpływ na zdrowie publiczne, szczególnie w związku 

z uchylaniem się od szczepień. 

Niniejszy przegląd został przyjęty przez Izbę I, której przewodniczy członek  

Trybunału Obrachunkowego Samo Jereb, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 

21 grudnia 2020 r. 

  W imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

  Klaus‐Heiner Lehne 

  Prezes 
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Wykaz akronimów 
CRII – inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa 

ECDC – Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

EMA – Europejska Agencja Leków 

ERA – Europejska przestrzeń badawcza 

EWRS – system wczesnego ostrzegania i reagowania 

FFP – maska ochronna filtrująca 

FSUE – Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 

TESSy – europejski system nadzoru 

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia   
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Glosariusz 
A/H1N1 – pandemia świńskiej grypy z 2009 r. Ta pandemia grypy trwała około 

19 miesięcy, od stycznia 2009 r. do sierpnia 2010 r., i była drugą z dwóch pandemii 

wywołanych przez wirus grypy H1N1 (pierwszą była pandemia grypy hiszpanki w latach 

1918–1920). 

Dezinformacja – możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd 

informacje, tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści 

gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić 

szkodę publiczną. 

Informacje wprowadzające w błąd – informacje, które są fałszywe, niezależnie od 

tego, czy w zamiarze miały one wprowadzać w błąd lub wyrządzić szkodę. 

Maska ochronna filtrująca – środek ochrony dróg oddechowych składający się 

w całości lub znacznej części z materiałów filtrujących. Maska klasyfikowana jako FFP2 

zgodnie z europejskimi normami musi filtrować co najmniej 94% cząsteczek 

znajdujących się w powietrzu. Maska klasyfikowana jako FFP3 zgodnie z europejskimi 

normami musi filtrować co najmniej 99% cząsteczek znajdujących się w powietrzu. 

Medyczne środki przeciwdziałania – szerokie spektrum materiałów medycznych, 

w tym produktów biologicznych i środków ochrony indywidualnej, mających kluczowe 

znaczenie dla ograniczania współczynnika zachorowalności i umieralności w przypadku 

wystąpienia stanu zagrożenia zdrowia publicznego na dużą skalę. 

Międzynarodowe przepisy zdrowotne – prawnie wiążący instrument prawa 

międzynarodowego, pierwszy raz przyjęty na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia 

w 1969 r., ostatnio zmieniony w 2005 r., którego celem jest międzynarodowa 

współpraca w celu zapobiegania, ochrony, kontrolowania i zapewniania reagowania 

w obszarze zdrowia publicznego w przypadku globalnego rozprzestrzeniania się 

choroby. 

Światowy program bezpieczeństwa zdrowotnego – grupa 69 krajów, 

międzynarodowych organizacji i organizacji pozarządowych oraz podmiotów z sektora 

prywatnego, które współpracują ze sobą na rzecz świata bezpiecznego w obliczu 

globalnych zagrożeń zdrowia publicznego związanych z chorobami zakaźnymi. 

Uchylanie się od szczepień – opóźnione przyjęcie szczepienia lub odmowa przyjęcia 

szczepienia mimo dostępności takich świadczeń. 
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Zespół kontrolny Trybunału 

Przegląd Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego: Początkowy wkład UE 

w działania podejmowane w zakresie zdrowia 

publicznego w obliczu pandemii COVID‐19 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Izbę I, której przewodniczy członek 

Trybunału Samo Jereb. Przeglądem kierowała Joëlle Elvinger, członkini Trybunału, 

a w działania zaangażowani byli: Ildikó Preiss, szefowa gabinetu; Charlotta Törneling, 

attaché; Colm Friel, kierownik; Nicholas Edwards, koordynator zadania, a także 

kontrolerzy: Márton Baranyi, Manuel Dias, Małgorzata Frydel i Jan Huth. Wsparcie przy 

opracowywaniu materiałów graficznych zapewniła Marika Meisenzahl. 

 

 

   



  56 
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autorskich), treści Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będące własnością UE 
objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 
4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem że 
dokumenty zostaną odpowiednio oznaczone i zostaną wskazane dokonane w nich 
zmiany. W przypadku ponownego wykorzystania niedozwolone jest zmienianie 
oryginalnego znaczenia albo przesłania dokumentów. Trybunał nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ponownego ich wykorzystania.  

Jeżeli konkretna treść wskazuje na możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną – tak 
jak w przypadku zdjęć, na których widoczni są pracownicy Trybunału – lub zawiera 
prace stron trzecich, wymagane jest zweryfikowanie dodatkowych praw autorskich. 
W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na ponowne wykorzystanie określonej treści 
unieważnia i zastępuje wspomniane wcześniej zezwolenie ogólne. Powinny być w nim 
wyraźnie opisane wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania treści. 

W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE może być 
konieczne wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich. 

Rys. 1: © WHO (europejski region WHO obejmuje więcej krajów niż obszar 
UE/EOG/UK). 

Rys. 9: © Global Trade Alert. 

Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawem własności przemysłowej, takie jak 
patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, znaki graficzne i nazwy, nie są objęte 
polityką Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego 
wykorzystania i nie jest udostępniana licencja na nie. 

Na stronach internetowych instytucji Unii Europejskiej dostępnych w domenie 
europa.eu zamieszczane są odsyłacze do stron zewnętrznych. Trybunał nie ma kontroli 
nad ich zawartością i w związku z tym zachęca użytkowników, aby we własnym 
zakresie zapoznali się z polityką ochrony prywatności i polityką w zakresie praw 
autorskich obowiązującymi na tych stronach. 

Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  

Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie może być 
wykorzystywany bez uprzedniej zgody Trybunału. 



Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie dla 
systemów ochrony zdrowia publicznego na 
całym świecie. W niniejszym przeglądzie 
przedstawiono inicjatywy Komisji i agencji UE 
mające na celu wsparcie państw członkowskich 
w działaniach w zakresie zdrowia publicznego 
podjętych w reakcji na pandemię COVID-19. 
Trybunał dokonał przeglądu obowiązujących 
unijnych przepisów regulujących reagowanie  
na zagrożenia tego rodzaju, uwzględniając przy 
tym dodatkowe działania podjęte przez Komisję 
i agencje UE w okresie do czerwca 2020 r.  
W przeglądzie omówiono podjęte działania  
oraz zidentyfikowano największe wyzwania.

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1

Formularz kontaktowy:  
eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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