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Pan
Tomasz Grodzki  
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając – z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów - na oświadczenie złożone 

przez Pana Senatora Artura Dunina podczas 22. posiedzenia Senatu RP w sprawie 

szczepień sportowców, którzy otrzymali kwalifikację olimpijską na letnie igrzyska 

w Tokio, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień  

W dniu 14 kwietnia 2021 r. podczas spotkania „100 dni do igrzysk w Tokio” w siedzibie 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Pan Michał Dworczyk -  Pełnomocnik Rządu do spraw 

Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 ogłosił, że w harmonogramie 

szczepień przeciw Covid-19 uwzględniono sportowców, którzy wezmą udział w letnich 

igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio. Deklaracja ta znalazła umocowanie  

w § 27 ust. 1 pkt. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.). Zgodnie z powołaną jednostką redakcyjną 

aktu normatywnego, podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko 

COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w ramach I etapu u członków 

kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodników 

przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych, członków sztabów szkoleniowych kadr narodowych polskich związków 

sportowych w sportach olimpijskich, członków sztabów szkoleniowych zawodników 

przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk 

głuchych oraz członków Misji  Olimpijskiej oraz Misji Paraolimpijskiej.

Koordynatorem ds. szczepień sportowców ze strony Rządu jest Pani Danuta Dmowska-

Andrzejuk, była Minister Sportu. Stosownie do ustaleń z przedstawicielami polskich 

związków sportowych oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
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Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie (COMS), procedura 

szczepienia ww. osób przebiega następująco: 

1. polskie związki sportowe wyznaczają koordynatorów szczepień na poziomie 

swojej organizacji (do kontaktów z COMS i z punktem szczepień), przygotowują 

listy członków kadry oraz zespołów szkoleniowych, zbierają indywidualne 

oświadczenia ze zgodą na przekazanie danych do punktów szczepień 

i przekazują listy osób uprawnionych do COMS celem weryfikacji uprawnień;

2. punktem szczepień dedykowanym tej grupie jest Szpital Narodowy na Stadionie 

Narodowym, do którego przekazywane są listy osób uprawnionych z SP ZOZ 

COMS oraz ustalane są terminy z koordynatorami poszczególnych związków 

sportowych.

Pierwsze szczepienia zawodników i członków sztabów odbyły się 26 kwietnia, a do 

COMS wpłynęło ponad 600 zgłoszeń uprawnionych na szczepienia. Do 26 maja br. 

zaszczepiono 554 sportowców. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
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