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                                                                                       Warszawa, 21.02.2022 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty 

„Nauczyciele dla Wolności” 

ul. Lindleya 16  

02-013 Warszawa  

www.nauczycieledlawolnosci.pl 

stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl 

Sz. P. Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia RP 

Szanowny Panie Ministrze! 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” oraz liczne inne 

podpisane pod niniejszym pismem organizacje wyrażamy głęboki niepokój spowodowany planami 

wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dokument ten nakłada od 1 marca 

2022 r. obowiązek przymusowego przyjmowania preparatów zwanych szczepieniami przeciwko COVID-19 

dla wszystkich osób wykonujących zawód medyczny, zatrudnionych oraz realizujących usługi 

farmaceutyczne, a także studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania 

zawodu medycznego. Uważamy, że jakikolwiek przymus to łamanie praw człowieka, a biorąc pod 

uwagę przepisy prawa
1
 nosi znamiona zmuszania do eksperymentu medycznego. 

Ponadto niepokój budzi brak badań jakości tych preparatów zwanych szczepionkami, 

przeprowadzonych w polskich, niezależnych laboratoriach. Brak informacji w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego tych preparatów nt. interakcji z przyjmowanymi lekami, wyników badań nad ewentualnym 

działaniem kancerogennym czy teratogennym, wpływie na płodność etc. oraz brak systemu 

odszkodowawczego. Co więcej, wiadomo już, na podstawie obserwacji ogólnie dostępnych na stronach 

rządowych statystyk, że osoby po przyjęciu preparatu też chorują, zarażają i umierają. 

W tym kontekście zmuszanie kogokolwiek do poddania się takiemu zabiegowi medycznemu jest 

naruszeniem granicy do samostanowienia o swoim życiu i zdrowiu oraz narusza art. 39 Konstytucji RP. 

Na domiar złego przymus dotyczy grupy zawodowej, która jest istotna społecznie i w której ręce zostało 

powierzone bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. 

Służba medyczna jeszcze przed pandemią była w słabej kondycji, o czym świadczyły nawet 

kilkumiesięczne okresy oczekiwania na wizyty u niektórych specjalistów czy czas oczekiwania na operacje 

                                                           
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), zwana dalej „Konstytucją RP”; ustawa z 

dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2021.790, tj. z dnia 28.04.2021 r.), zwana dalej „U.z.l.”; ustawa z dnia 6 

września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2021.974, tj. z dnia 28.05.2021 r.), zwana dalej „Prawem farmaceutycznym”, 

Rozporządzenie Komisji WE nr 507/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych 

stosowanych u ludzi wchodzących w zakres rozporządzenia nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, zwane dalej „Rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 507/2006 z dnia 29 marca 2006r.”. 
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lub zabiegi, a pandemia tylko pogłębiła kryzys w służbie zdrowia: zastąpiono wizyty w gabinetach 

konsultacjami on-line, ograniczono wykonywanie badań i zabiegów do niezbędnych, liczne zalecenia, które 

miały chronić personel medyczny przed zakażeniem się, ograniczyły kontakty lekarzy i pielęgniarek 

z pacjentami potrzebującymi pomocy. 

Należy wspomnieć również o leczeniu osób zakażonych tylko objawowo, bez korzystania z leków 

od lat funkcjonujących na rynku. Wszystkie te działania doprowadziły do skrajnego kryzysu w służbie 

zdrowia i zdecydowanego spadku zaufania obywateli do lekarzy. 

Rozpowszechnianie szczepień i intensywna medialna kampania sugerująca, że kto się nie 

zaszczepi, naraża innych na utratę życia i zdrowia, spowodowała w zawodach medycznych, tak jak w wielu 

innych, nierówne traktowanie i dyskryminację tych, którzy widząc w niej oczywistą manipulację, nie 

podzielają takiej opinii. Po wprowadzeniu planowanego przymusu duża liczba lekarzy, pielęgniarek czy 

ratowników medycznych, którzy nie decydują się na wzięcie udziału w eksperymencie medycznym, 

zapewne odejdzie z pracy. Doprowadzi to do kolejnego pogłębienia niewydolności służby zdrowia oraz 

exodusu licznej grupy wartościowych specjalistów. 

Etos pracowników medycznych oparty jest na przysiędze Hipokratesa, która zobowiązuje ich 

do udzielania pomocy chorym. Żadna ustawa ani rozporządzenie nie może zmienić najbardziej ludzkiego 

prawa, że ci, którzy potrzebują pomocy, otrzymują ją od tych, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, by jej 

udzielić. Na mocy decyzji rządowych nie można ograniczać prawa do pełnienia swojej misji przez 

specjalistów, którzy są wykształceni, przygotowani, zaangażowani, często bardzo doświadczeni i w pełni sił 

do pełnienia swojej służby, tylko dlatego, że nie przyjęli preparatu, którego skuteczności nie potwierdzają 

żadne statystyki. My potrzebujemy lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, oni potrzebują 

pracy, wszyscy potrzebujemy wolności i bezpieczeństwa. 

Jako społeczeństwo sprzeciwiamy się segregacji sanitarnej ludzi. My, nauczyciele i rodzice oraz 

wszyscy ludzie dobrej woli, obserwujemy na co dzień, jak i ile dzieci choruje po szczepieniach i wiemy, 

że pewne obawy stały się faktami, jesteśmy więc pełni troski o ich zdrowie. Nie chcemy żyć 

w społeczeństwie, w którym obowiązuje przymus do jakichkolwiek zabiegów medycznych 

ograniczający wolność do samostanowienia człowieka o sobie. Nie chcemy takiego państwa dla nas, dla 

naszych dzieci, uczniów, podopiecznych i wychowanków. Nie spoczniemy, dopóki na szczeblu rządowym 

plany zmierzające do ograniczania podstawowego prawa, jakim jest prawo do wolności, nie zostaną 

całkowicie zaniechane. 

Z poważaniem 

Agnieszka Pawlik -Regulska, prezes  

Jarosław Dąbrowski, wiceprezes 

Aleksandra Orlicka, członek Zarządu 

Bogusława Cesarz, członek Zarządu 

Anna Stefańska, członek Zarządu 
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Nasz apel popierają: 

 

 

 

   

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podhale Wolni Ludzie        Łódzki Ruch Oporu Rodacy Kamraci 

 

 

                 Małopolski Ruch Oporu                 Zjednoczony Barlinek          
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