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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Szczepienie obywateli polskich, ale także obywateli innych krajów pracujących lub przebywających 

w Polsce, przeciwko COVID-19 jest niewątpliwie jednym z priorytetów naszego kraju. Wszystkim nam zale-

ży bowiem na zaszczepieniu jak największej liczby osób, a poprzez to na zmniejszeniu zagrożenia epide-

micznego w Polsce. 

Szczepienia cały czas niestety budzą wiele emocji, a wśród Polaków nie brakuje zarówno ich zagorzałych 

zwolenników, jak i przeciwników. Faktem jednak jest, że na szczęście coraz więcej osób decyduje się na 

szczepienie. Powinno się zatem robić wszystko, żeby ludzi do szczepień nie zniechęcać. Jedną z metod jest 

ułatwianie nie tylko dostępu do szczepień, ale i ich oficjalnego potwierdzania, tak aby służyło to nie tylko 

statystyce, ale i praktyce. 

Wiele osób szczepi się z przekonania o słuszności i potrzebie takiego działania, inni, by móc korzystać 

z usług turystycznych, gastronomicznych czy rozrywkowych, a jeszcze inni ze względów zawodowych. 

Wszyscy oni potrzebują tego samego – zaświadczenia o zaszczepieniu. Niestety okazuje się, że w niektórych 

przypadkach pojawiają się w tym zakresie problemy. Znane są mi przypadki osób, które mają kłopot z po-

twierdzeniem swojego zaszczepienia, i to nawet wtedy, kiedy przyjęli 2 dawki szczepionki, lecz w różnych 

państwach. Do mojego biura zgłosiła się np. obywatelka Polski mieszkająca w Polsce, ale pracująca w Niem-

czech. Została zaszczepiona dwiema dawkami szczepionki, z czego jedną przyjęła w Niemczech, drugą zaś 

w Polsce. W Niemczech pani otrzymała certyfikat zaszczepienia, lecz w Polsce system szczepień nie przyj-

muje informacji o pierwszym zaszczepieniu, a co za tym idzie, odmawia odnotowania informacji o podaniu 

drugiej dawki szczepionki. Pani bardzo potrzebuje, ze względu na wykonywaną pracę i konieczność przekra-

czania granicy, potwierdzenia zaszczepienia także drugą dawką szczepionki, lecz nie może go uzyskać. 

Wydaje się, że nie ma precyzyjnych przepisów regulujących tę kwestię, co w praktyce okazuje się być 

bardzo kłopotliwe dla obywateli Polski, którzy albo są bardzo mobilni prywatnie, albo – i to jest najgorsze – 

muszą być mobilne zawodowo. Z tych właśnie powodów dochodzi i będzie dochodziło do szczepienia się 

w różnych miastach czy w różnych państwach, a to wiąże się z koniecznością takiego funkcjonowania syste-

mu, aby mógł on odnotowywać każde podanie dawki szczepionki, bez względu, gdzie to miało miejsce, 

przynajmniej jeśli mówimy o państwach członkach Unii Europejskiej. 

W związku z powyższym chciałbym zapytać Pana Ministra, po pierwsze, w jaki sposób można pomóc ta-

kim osobom teraz, na bieżąco. Po drugie, czy rząd przewiduje jakieś zmiany faktyczne, cyfrowe, a jeśli było-

by to konieczne, także prawne, aby całkowicie i systemowo wyeliminować opisane wyżej niekorzystne dla 

polskich obywateli sytuacje? 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 

 
 


