
DZIENNIK USTA W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 maja 2022 r. 

Poz. 1028 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1l 

z dnia 12 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za 
kaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagro 
żenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

§ 2. I. Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają: 

I) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655 i 974) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wy 
konujące czynności zawodowe w tych podmiotach inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece 
ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym; 

3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa 
w art. 68 ust. I pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 574, 583, 655, 682, 807 i I O I O). 

2. Osoby objęte obowiązkiem, o którym mowa w ust. I, są obowiązane posiadać ważne unijne cyfrowe zaświadcze 
nie COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 
2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku 
testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swo 
bodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. I, z późn. zm."). 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. I, stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie 
stanu ich zdrowia. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. I, nie dotyczy osób, które wykonują test antygenowy lub molekularny w kierunku 
Sars-CoV-2 każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności 
zawodowych lub fachowych. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska 

Il Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie ~ I ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932). 

2' Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 458 z 22.12.2021, str. 459, Dz. Urz. UE L 42 z 23.02.2022, 
str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 72 z 07.03.2022, str. 7. 




