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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie 
Mazowieckim w odpowiedzi na pismo z dnia 14 marca 2022r. uprzejmie informuje: 
1/ 484 pracowników złożyło oświadczenie o dokonaniu szczenienia przeciwko COVID-19 ; 
2/ 49 pracowników złożyło oświadczenie o braku szczepienia przeciwko COVID-19; 
3/ 9 pracowników złożyło oświadczenie o przechorowaniu COVID -19 (ozdrowieńcy);
4/ 9 pracowników złożyło zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach do szczepienia 
przeciwko Covid-19 ze względu na stan zdrowia;
5/ 46 pracowników nie ujawniło powyższych informacji (brak oświadczeń);
6/ dotychczas nie podjęto decyzji o wyciąganiu konsekwencji służbowych wobec osób, które 
nie ujawniły ww. informacji.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim 
przeprowadził procedurę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zgodnie z jego 
zaleceniami.

Obowiązek szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 został wprowadzony przez § 
I2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491,522, 531 i 565) w brzmieniu 
nadanym mu rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2O2ir. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz.U. z 2O2ir. poz. 2398).

Zgodnie z ww. § 12a ust. 1 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619,1630, 2141 i 2232).
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego 
efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w 
sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o 
szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe 
zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii 
COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1), w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 
marca 2022r.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 
marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązek wprowadzony przez § I2a ust. 1 rozporządzenia, miał zastosowanie do osób, które 
nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia (§ 1 rozporządzenia z 
dnia 22 grudnia 202ir.).

Cytowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 
46 ust. 2 i 4 Ustawy, który stanowi, że rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można 
ustanowić obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, (...) oraz grupy osób 
podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych- 
uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na 
obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Wobec powyższych regulacji SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim nie był uprawniony do 
oceny ich legalności. Tym bardziej, że zgodnie z jednolitym orzecznictwem sądów polskich, a 
także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obowiązkowe szczepienia ochronne są 
dopuszczalne i nie naruszają praw jednostki. W swym rozstrzygnięciu Trybunał wskazał, że 
ustawowy nakaz szczepień i wynikające stąd sankcje administracyjne, „realizują ważne cele 
społeczne, to jest ochronę zdrowia publicznego i ochronę praw innych osób: szczepienia 
chronią zarówno osoby zaszczepione, jak i osoby, które z powodów medycznych nie mogą się 
zaszczepić, a tym samym polegają na tzw. "stadnej" odporności całego społeczeństwa.(...) (por. 
wyrok Wielkiej Izby ETPC z dnia 8 kwietnia 2021 r., 47621/13 (Vavrićka i inni, wyrok WSA w 
Warszawie z 5.3.2020 r. (VII SA/Wa 2837/19, Legalis).

SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, jako podstawową formę udokumentowania wykonania 
obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 przyjął formę oświadczenia osoby, 
która jest do wykonania tego szczepienia zobowiązana z mocy powołanego wyżej 
rozporządzenia Ministra Zdrowia. Forma ta jest zbieżna z poglądem zawartym w wyroku 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. III OSK 3521/21. 
Taki sposób udokumentowania wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 
zalecił także Minister Zdrowia.



Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 lit „h” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zabrania się przetwarzania danych osobowych (...) 
dotyczących zdrowia (..). Zakaz ten nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne 
do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, 
diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia 
lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa (lit. „h”).

Dane osobowe zawarte w oświadczeniach dotyczących szczepień ochronnych są przetwarzane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9 ust. 3 rozporządzenia, co łącznie z pozostałymi 
okolicznościami decyduje o tym, że ww. procedura została uznana przez SP ZOZ-ZZ w Makowie 
Mazowieckim za mieszczącą się w wyjątku uchylającym zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 
ww. rozporządzenia.

W przedmiotowej sprawie SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim zastosował się zatem do 
obowiązującego prawa, którego brzmienie potwierdziły zalecenia Ministra Zdrowia.
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