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Apel do związków zawodowych  
 
 
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. o obowiązku szczepień na 
covid 19 u osób wykonujące zawód medyczny, kształcących się w tym kierunku i osób pracujących w 
placówkach ochrony zdrowia, apelujemy w imieniu Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Medycy 
Nadziei  o wsparcie.  
 
Zważywszy na fakt że, produkty medyczne w postaci szczepionek, stosowane w walce z pandemią 
SARS-COV2 wzbudzają szereg uzasadnionych zastrzeżeń, nie są objęte wykazem szczepień 
obowiązkowych, ani wykazem z art. 20 ust. 4  ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych,  a zatem na 
gruncie przepisów – pozostają nieobowiązkowe, a w opinii części prawników preparaty te są w fazie 
eksperymentalnej.* 
 
W opinii wielu lekarzy i naukowców nie tylko w Polsce ale i na świecie, dotychczasowa walka z 
pandemią i stosowane szczepienia przeciw SARS-COV2 są sprzeczne z obowiązującą nauką 
medyczną.  
 
Spora część środowiska medycznego jak i pracowników nie medycznych pracujących w placówkach 
ochrony zdrowia nie poddała się zabiegowi i w większej części się nie podda, co może spowodować 
jeszcze większe braki kadrowe i skutkować totalnym paraliżem służby zdrowia.  
 
Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, żeby pracownik był zmuszany do szczepień, na przykład na 
grypę, gdzie transmisja wirusa była porównywalna a nawet większa. Nigdy wcześniej nikt z powodu 
braku jakiegokolwiek szczepienia nie był szykanowany, poddany ostracyzmowi, obrażany, poniżany. 
Nikt nawet się nie pytał jakiemu się poddał zabiegowi i jak dba o swoje zdrowie.  
 
Nigdy  wcześniej nie było takiej sytuacji, żeby pacjent chory,  nie był badany przez lekarza i nie miał 
zaordynowanego leczenia. Nie mógł w pełni korzystać z usług placówki służby zdrowia pomimo, że 
ma to zagwarantowane w ustawie. Ludzie zostali pozostawieni bez fachowej opieki!  Medycy już i tak 
w bardzo uszczuplonym składzie, znaleźli się chaosie procedur i próbach radzenia sobie w tym 
absurdalnym czasie.  
 
My, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei, prosimy o wsparcie w walce z 
segregacją sanitarną, obowiązkiem szczepień, tym bardziej że nie ma badań potwierdzających 
słuszności takiego postępowania. 
 
 
*Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności  

• https://gloswolnosci.pl/artykuly-opinie-prawne/opinia-prawna/czy-szczepienia-przeciwko-covid-19-stosowane-w-ramach-
narodowego-programu-szczepien-sa-eksperymentem-medycznym 

 
 *Radca prawny  Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź  
                 https://kasiatarnawa.pl/pisma-do-pobrania/ 
 *Adwokat Joanna Wąsik 

• https://stronazycia.pl/opinia-prawna-dotyczaca-szczepienia/ 
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