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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2021 r. (znak: BPS/043-30-1254/21) przekazujące 
oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda proszę o przyjęcie poniższych 
informacji.
Obecnie ważność Unijnego Certyfikatu Covid z tytułu przyjęcia pełnej dawki szczepienia 
(1 z 1 lub 2 z 2 dawek) wynosi w Polsce 365 dni.
We wrześniu br.  rozpoczął się proces szczepień dawką przypominającą dla osób 
z zaburzeniami odporności oraz wszystkich osób, które ukończyły 50. rok życia, jak 
również pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub 
w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2.
W chwili obecnej przyjęcie dodatkowej dawki nie wydłuża ważności certyfikatu, 
certyfikaty dla trzecich dawek nie są jeszcze generowane. Wszystkie osoby, które 
przyjęły trzecie dawki szczepienia posiadają ważne certyfikaty szczepienia dla dawek 
kończących w podstawowym cyklu szczepienia.  Okres przedłużenia ważności Unijnych 
Certyfikatów COVID jest przedmiotem analiz na poziomie europejskim. Oczekujemy, 
że wytyczne w tym zakresie zostaną przekazane do końca br., a więc przed 
wygaśnięciem okresu ważności pierwszych wygenerowanych certyfikatów z tytułu 
szczepienia. Jeśli takie wytyczne się pojawią certyfikat zostanie automatycznie 
wygenerowany. 
Jak wskazano powyżej, w chwili obecnej przyjmowanie dodatkowych dawek 
szczepionek w ramach Narodowego Programu Szczepień jest dostępne dla określonych 
grup osób. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną oraz badaniami 
dotyczącymi szczepionek przeciwko Covid-19 prowadzonymi na całym świecie, 
niewykluczone, że dotychczas funkcjonujące zasady ulegną zmianie - nie można 
wykluczyć także podania dawki przypominającej dla szerszej grupy osób. W ramach 
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Narodowego Programu Szczepień rozważane są różne scenariusze, w zależności od 
sytuacji epidemiologicznej. Stosowne decyzje będą komunikowane publicznie.
Należy także podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej opartym 
o dane z EMA oraz ECDC, testy na obecność przeciwciał nie stanowią podstawy do 
wydawania lub przedłużania ważności Unijnego Certyfikatu Covid. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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