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Pani

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,

odnosząc się do stanowiska Samorządów Zawodów Medycznych z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie propozycji wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko 

COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne, uprzejmie informuję że 

w dniu 23 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 

grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 2398) w myśl którego obowiązkowi  

szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych 

podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania 

zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie 

aptecznym;

3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania 

zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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Osoby te są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu w terminie nie 

późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że obecnie w Sejmie RP procedowany 

jest poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość 

prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk sejmowy nr 

1846). Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem został zamieszczony także na stronie 

internetowej w zakładce Druki Sejmowe. 

Przedmiotowy dokument zakłada m.in. możliwości wykonywania przez pracownika (lub 

osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów 

w kierunku SARS-CoV-2 oraz żądania pracodawcy od pracownika lub osoby 

pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji 

o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku tekstu diagnostycznego w kierunku SARS-

CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2, lub wykonaniu szczepienia 

przeciwko COVID-19. 

Wskazać należy, że intencją projektodawcy jest umożliwienie pracodawcy sprawowanie 

rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2 

powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy poprzez możliwość weryfikacji 

statusu zdrowotnego wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku 

cywilnoprawnym z tym pracodawcą zatrudnionych w danym miejscu pracy. 

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że na obecnym etapie prac jest to tylko 

projekt, a nie obowiązujące prawo i rozwiązania te mogą zostać uchwalone 

w zmienionym kształcie przez Parlament. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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