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W nawiązaniu do przekazanego w dniu 7 marca 2022 r. pisma Pana Posła 
kierowanego do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich a dotyczącego 
realizowania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
(Dz.U. 2021 poz. 2398) informuję:

Rozdział 6a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 z póżn. 
zm.), dodany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2398) 
zmieniającym ww. rozporządzenie, który wszedł w życie 23 grudnia 2021 r., wprowadził 
obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla:

1) osób wykonujących 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 osób wykonujących czynności 
zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2) osób zatrudnionych oraz osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe 
lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) studentów kształcących 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).



Osoby, o których mowa wyżej, 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 2022 r. Obowiązek, o którym mowa wyżej, 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. 
Warunkiem podlegania ww. obowiązkowi jest brak przeciwwskazań do szczepienia 
w zakresie stanu zdrowia.

Nowe przepisy nie wprowadziły postanowień normujących w sposób szczególny 
działania, jakie może podjąć pracodawca wobec pracownika, który nie zrealizuje 
omawianych obowiązków.

W każdym przypadku wniesienia skargi na działania pracodawcy związane 
z realizowaniem w.w. rozporządzenia Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach będzie 
podejmował czynności kontrolne oceniając czy działania podjęte wobec niezaszczepionego 
pracownika, nie naruszają obowiązujących powszechnie przepisów prawa pracy.
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