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Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2021 r., dotyczące branży targowej, uprzejmie 

informuję, że od początku pojawienia się epidemii COVID-19 podejmowane są wszelkie 

środki ostrożności, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne w kraju oraz ograniczyć 

dalszą ekspansję epidemii. Najskuteczniejszą bronią w walce z pandemią jest 

przerwanie transmisji wirusa, co jest możliwe dzięki wprowadzeniu ograniczeń, 

zwłaszcza możliwości przebywania w tym samym miejscu osób z różnych środowisk 

przez dłuższy czas. Nieustannie prowadzone są analizy ustanowionych obostrzeń w 

oparciu o najnowsze wyniki międzynarodowych badań, które są publikowane w 

renomowanych, recenzowanych czasopismach naukowych. 

Pragnę podkreślić, że odmrożenie poszczególnych branż zależy od sytuacji 

epidemiologicznej kraju, na którą to składają się trzy grupy czynników i tylko część z nich 

jest warunkowana działaniami podejmowanymi przez Rząd RP. Po pierwsze sytuacja 
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epidemiologiczna kraju zależy od skuteczności w hamowaniu transmisji wirusa, 

mierzonej jako efektywność dotychczas realizowanych niefarmaceutycznych środków 

zapobiegawczych. W tym obszarze należy podkreślić, że działania podejmowane przez 

Rząd RP cechują się wysoką efektywnością, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę sytuację 

epidemiologiczną w krajach ościennych. Po drugie sytuacja epidemiologiczna kraju 

zależy od efektywności obecnie realizowanego programu szczepień, w tym przede 

wszystkim tych, które odnoszą się do grup ryzyka. Obecne tempo szczepień w Polsce 

jest jednym z wyższych w UE, jednak jest ono wprost uzależnione do dostaw 

zakontraktowanych szczepionek. Ta ostatnia kwestia jest wyzwaniem, przed jakim stoją 

wszystkie kraje UE, a w pierwszej kolejności KE, która wzięła na siebie 

odpowiedzialność w zakresie zakupu i dystrybucji szczepionek. Po trzecie sytuacja 

epidemiologiczna jest warunkowana kolejnymi mutacjami wirusa. Szczególne istotne 

jest tutaj tempo tych mutacji oraz ich charakter w kontekście pytania, do jakiego stopnia 

obecnie wyprodukowane szczepionki będą chroniły przed nowymi wariantami SARS-

CoV-2. Kwestia ta jest niestety niezależna od działań Rządu RP.

Podsumowując należy podkreślić, że branża targowa z racji swej specyfiki, podlega 

działaniom z obszaru niefarmakologicznych interwencji rządowych. Interwencje te będą 

mogły zostać wstrzymane tylko i wyłącznie w sytuacji ograniczania się epidemii COVID-

19. W chwili obecnej obserwowane jest pojawienie się w Polsce III fali zakażeń, 

potęgowanej przez kolejne mutacje wirusa SARS-CoV-2.

Mając na uwadze powyższe aktualnie nie jest możliwe wskazanie terminu złagodzenia 

lub zniesienia obostrzeń wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii.

Ponadto informuję, że decyzje w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w szpitalach 

tymczasowych zawierają obowiązek ich realizacji do odwołania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadzonego na podstawie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.). 

Jednocześnie pragnę zauważyć, iż zgodnie z art. 11h ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ustawy polecenia, o których mowa w ust. 1-3, 
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mogą być uchylane lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony. Ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron. Tym samym nie ma 

możliwości określenia terminu, do którego szpitale tymczasowe umieszczone na 

terenach obiektów targowych w całej Polsce, będą musiały być utrzymane.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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