
Departament
Zdrowia Publicznego

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 03 18 
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www: www.gov.pl/zdrowie 

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmęóąśłżźń  

Warszawa, 01 września 2021 r.

ZPR.0164.12.2021.AB

Pani 

Monika Szafrańska 

monika.szafranska@demagog.org.

pl 

Szanowna Pani!

Odpowiadając na przekazany drogą elektroniczną w dniu 20 sierpnia 2021 r. wniosek 

o udostępnienie informacji publicznej, Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie 

przekazuje następujące informacje i wyjaśnienia. 

Odnosząc się do kwestii badań naukowych wskazujących na negatywny wpływ 

otwartych szkół na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 w okresie 

poprzedzającym podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach 

w październiku roku szkolnego 2020/2021, uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z art. 46 

ust. 1, 2 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), w związku 

z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego można ustanowić „[...] czasowe 

ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy [...]”, „[...] 

uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację 

epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

epidemii.”

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia1), powołując się na doniesienia naukowe, 

otwarcie szkół może być bezpieczne jedynie w przypadku niskiej transmisji wirusa. 

Z drugiej strony w sytuacji wysokiej transmisji wirusa SARS-CoV-2, otwarcie szkół 

1) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update39-covid-and-
schools.pdf?sfvrsn=320db233_2. 
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powoduje znaczny wzrost rozprzestrzeniania się epidemii w ciągu kilku-kilkunastu dni 

od pojawienia się pierwszego przypadku zakażenia w szkole2).

W związku z tym, że dzieci oraz nastolatkowie znacznie częściej przechodzą zakażenie 

bezobjawowo lub skąpoobjawowo, pozostawienie otwartych szkół we wskazanej 

we wniosku sytuacji epidemicznej w Polsce mogło prowadzić do rozwoju pandemii.

Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniamy, że celem nadrzędnym wszystkich 

wprowadzanych regulacji prawnych, ograniczeń, nakazów, wytycznych i zakazów jest 

przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W tym zakresie istotne jest 

ograniczanie przypadków zakażenia koronawirusem, a co za tym idzie stosowne 

ograniczanie form możliwej aktywności publicznej. Ministerstwo Zdrowia oraz 

Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco realizują nadzór epidemiologiczny 

i sanitarny na obszarze kraju. Adekwatnie do dynamicznie zmieniającej się sytuacji 

epidemiologicznej wprowadzane były i systematycznie są nowe rozwiązania prawne 

mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronowirusa. Odnoszą się one 

do wielu dziedzin życia, w tym również do funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, 

ograniczenia w działaniu których były wprowadzane stopniowo od 19 października 

2020 r.

Decyzje dotyczące obostrzeń podejmowane są podczas posiedzeń Rządowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. Są one również konsultowane ze specjalistami z zakresu 

zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Istotne wsparcie dla Rządu 

stanowi Rada Medyczna, będąca organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów, 

którego przewodniczącym jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, Konsultant Krajowy 

w dziedzinie chorób zakaźnych. Podejmowane decyzje zawsze są warunkowane 

aktualną sytuacją epidemiczną na terenie kraju.

Jak wskazano powyżej, wszystkie podejmowane przez Radę Ministrów decyzje 

dotyczące nowych obostrzeń mają na celu zapobieganie szerzenia się zakażeń, które 

przy rosnącej liczbie zachorowań przestały mieć charakter ogniskowy. W takiej sytuacji 

podejmowane działania koncentrowały i nadal koncentrują się na zachowaniu dystansu 

społecznego i ograniczaniu okoliczności niesprzyjających jego utrzymaniu.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących obostrzeń, a także przyczyn ich 

wprowadzenia bądź stopniowego od nich odstępowania są na bieżące zamieszczane 

przede wszystkim na stronie internetowej http://www.gov.pl/koronawirus, a także 

na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2) https://www.nature.com/articles/d41586-020-02403-4. 
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Z poważaniem 

Dorota Olczyk 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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