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Już w kwietniu 2020 roku eksperci WHO 

odradzali wprowadzenie 

paszportów immunologicznych

➢ w żadnym badaniu nie oceniano, czy obecność przeciwciał przeciwko 

SARS-CoV-2 zapewnia odporność na późniejsze zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2

➢ osoby zakażone innymi szeroko rozpowszechnionymi koronawirusami

wywołującymi przeziębienia mogą wytwarzać przeciwciała, które reagują 

krzyżowo z przeciwciałami wytwarzanymi w odpowiedzi na zakażenie 

SARS-CoV-2

➢ właściciele będą zakładać, że są odporni na infekcję (po przechorowaniu 

lub po szczepionce) i następnie ignorować zalecenia sanitarne, albo nie 

będą one od nich wymagane

➢ korzystanie z takich certyfikatów może więc w konsekwencji zwiększyć 

ryzyko transmisji koronawirusa SARS-CoV-2



Osoby zaszczepione nie są badane na 

obecność przeciwciał i takich badań 

się raczej nie zaleca

➢ producenci szczepionek deklarują, że nie wszystkie osoby zaszczepione są 

w pełni chronione przed zachorowaniem (i co za tym nie są wyłączone z 

transmisji wirusa)

➢ szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu, jednak 

nie wykluczyła wystąpienia choroby i transmisji wirusa

➢ stosowanie szczepionek w pewnym stopniu zmniejsza obciążenie systemu 

służby zdrowia, jednak w przypadku konkretnych osób, samo 

zaszczepienie nie daje gwarancji, że dana osoba zaszczepiona nie zarazi 

się, ani że nie będzie zakażać innych. 

Nie ma podstaw naukowych do traktowania zaszczepionych 

jako „bezpiecznych” a niezaszczepionych jako 

„niebezpiecznych”



W Izraelu na początku 2021 roku przeprowadzono badanie skuteczności

szczepionki mRNA na grupie 1,2 mln osób, w tym połowa badanych była

zaszczepionych, a druga połowa niezaszczepionych.

Każda z grup liczyła 596 618 osób.

• w grupie osób zaszczepionych udokumentowano 4460 (0,75%) 

pozytywnych  wyników testu na obecność SARS-CoV-2, a w grupie 

niezaszczepionej 6100 (1,02%); 

• objawową infekcję stwierdzono u 2389 (0,4%) osób zaszczepionych 

i u 3607 (0,6%) niezaszczepionych; 

• hospitalizacji wymagało z grupy zaszczepionej 110 osób a z grupy 

niezaszczepionej 259 osób; 

• ciężki przebieg stwierdzono u 55 osób zaszczepionych i u 174 osób 

niezaszczepionych; 

• zmarło 9 osób z grupy zaszczepionej i 32 osoby z grupy niezaszczepionej. 
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Najnowsze badania opublikowane w maju b.r. przez Public Health England

wskazują, że między 5 kwietnia a 16 maja br.

• szczepionka firmy Pfizer była skuteczna w 88% (dwa tygodnie po drugiej

dawce) w stosunku do indyjskiego wariantu koronawirusa i 93% w

stosunku do wariantu angielskiego

• szczepionka firmy AstraZeneca była skuteczna w 60% przeciwko

wariantowi indyjskiemu (dwa tygodnie po drugiej dawce) i w 66%

przeciwko wariantowi angielskiemu

• Zaszczepienie jedną dawką szczepionki dało tylko 33% ochronę na

wariant indyjski i 51% na wariant angielski

• W omawianym badaniu zaobserwowano także, że osoby zaszczepione

jedną lub dwoma dawkami częściej zarażały się indyjskim wariantem

wirusa niż osoby niezaszczepione.

Zaszczepienie dwiema dawkami nie daje 100% ochrony przed chorobą.

Tak samo osoby zaszczepione, jak i nie zaszczepione mogą zachorować

i transmitować wirusa.
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a AstraZeneca 60%!!!



W dokumencie dotyczącym szczepionki mRNA firmy Pfizer (EPAR,

medicine overview) opuplikowanym w czerwcu b.r. na stronie

Europejskiej Agencji Leków (EMEA) podaje się, że nie jest znany wpływ

szczepienia na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w

społeczeństwie. Jak podaje dalej nie wiadomo także ile zaszczepionych

osób może być wstanie nosić i rozpowszechniać wirusa. Identyczna

informacja znajduje się w EPAR szczepionek firmy z AstraZeneca,

Janssen i Moderna.



Ważność paszportu covidowego:

• 360 dni dla zaszczepionych 

• 180 dni dla udokumentowanych 

ozdrowieńców

Na jakiej podstawie?

➢ Producenci wszystkich szczepionek w ulotkach dla pacjenta informują, że 

„cykl 2 dawek szczepionki (..) może nie zapewniać pełnej ochrony 

wszystkim osobom, które go otrzymały oraz nie wiadomo jak długo ochrona 

ta będzie się utrzymywać”. 

➢ Odporność naturalna słabsza niż po szczepionce?

Mecze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku będą mogli oglądać 

na trybunach jedynie zaszczepieni przeciw koronawirusowi. Taką decyzję 

podjęły w ostatnich dniach władze Kataru – gospodarza przyszłorocznego 

Mundialu.  Ponowne szczepienia, czy przedłużony paszport?



Dostęp do danych: 

• Wykorzystywanie wrażliwych danych przez instytucje, np. 

pracodawców, policje i inne... 

• aplikacje wyposażone w śledzenie kontaktów i 

przemieszczania się

• Możliwość rozszerzenia aplikacji na paszporty biologiczne 

➢ Przyzwolenie na wykorzystywanie danych przez osoby trzecie

i na to, by na podstawie tych danych limitować wolność osób, 

których one dotyczą.

➢ Nowy pomysł Komisji Europejskiej: „cyfrowy portfel”. Tylko dla chętnych 

– ma być wdrożony w EU do września 2022 r. W skład „cyfrowego portfela” 

mają wchodzić informacje zawarte na dokumentach takich jak m.in. dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy, dyplomy, rachunki bankowe itd.



Segregacja i dyskryminacja: 

• ograniczenie dostępu do dóbr lub usług dla osób nie 

posiadających certyfikatów immunologicznych

• limity dla niezaszczepionych 

• zwolnienia osób zaszczepionych z noszenia masek i 

dystansu 

• niezaszczepieni obywatele drugiej kategorii

• ograniczenie dostępu do usług medycznych (!)

Niedopuszczalne jest traktowanie 

osób niezaszczepionych jako osoby chore



Kontrolowane nastroje społeczne: 

• napięcia i podziały

• antagonizowane grup (napuszczanie jednych na 

drugich)

• podsycanie lęku, kreowanie niepewności i 

bezradności

• ograniczanie dyskusji

• wywieranie presji społecznej

• manipulowanie danymi 



Wprowadzenie certyfikatów covidowych 

może służyć zwiększeniu popytu na 

szczepionki, albo też może stać się „miękką” 

wersją szczepień obowiązkowych, których nie 

można bezpośrednio wprowadzić. 



Niedopuszczalne są naciski na przyjęcie 

szczepionki:

• Preparaty eksperymentalne w fazie badań klinicznych

• Świadoma zgoda

• Odpowiedzialność spada na osobę przyjmującą szczepionkę

• Rzetelna informacja a nie propaganda

• Leczenie jest tak samo ważne jak profilaktyka

• Szczepionki nie są jedynym wybawieniem z pandemii 



Każda osoba ma prawo sama rozstrzygnąć 

w sumieniu, o tym, czy się zaszczepi, bądź 

nie, i nie może być tego powodu 

dyskryminowana. A niestety dyskryminacja 

i podziały podsycane w mediach już 

istnieją, i będą się pogłębiały przez 

wprowadzenie certyfikatów covidowych. 



Dlaczego godzimy się na nielogiczną 

segregację sanitarną:

• zmęczenie materiału

• dla świętego spokoju

• sprzedajemy wolność za bezpieczeństwo

• mamy nadzieję (łudzimy się), że wszystko wkrótce wróci do 

normy…

• nie bierzemy odpowiedzialności, za to jakie będzie jutro naszych 

dzieci

• …..

Niemal połowa Polaków (48 proc.) popiera pomysł wprowadzenia paszportów 

szczepionkowych, a przeciwną opinię posiada 29 proc. osób. 

Pozostali (22 proc.) nie mają sprecyzowanego zdania na ten temat. 

Badanie Inquiry.

➢ Uwaga: podróżowanie, chodzenie do kina, restauracji, koncerty, edukacja – to 

nie są przywileje, które można dawać lub odbierać.



Co możemy (powinniśmy) zrobić:

• Informować, że nie ma medycznych podstaw do wprowadzenia 

paszportów covidowych: każdy (tak zaszczepiony, jak i 

niezaszczepiony) może zachorować i każdy może roznosić 

wirusa

• Szanować decyzję każdej osoby. 

• Nawoływać do szacunku. Sprzeciwiać się dyskryminacji. 

• Protestować przeciwko reżimowi sanitarnemu, gdyż segregacja 

sanitarna, to tylko wstęp do dalszych ingerencji.

• Rozmawiać z innymi, szukać rozwiązań, działać.

• Pamiętać, że są na świecie miejsca, w których odrzucono 

paszporty covidowe.



Dziękuję za uwagę!


