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Warszawa, dnia 07.04.2020r. 

ZK-574/VII/2020 

 

Pan  

Mateusz Morawiecki 

Premier Rządu RP 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 

 

Pan  

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

     ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

 

 

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych  

w Warszawie wnoszę natychmiastowe zajęcie stanowiska w poniższej sprawie. 

Pismem z dnia 01-04-2020r. znak ZK-529/VII/2020 wystąpiliśmy do Głównego Inspektora Pracy  

w Warszawie z prośba o wydanie opinii i przedstawienie stanowiska w kwestii stosowania podczas 

obecnej sytuacji epidemicznej w placówkach ochrony zdrowia środków ochrony indywidualnej 

wytwarzanych przez jednostki, które nie nadają Deklaracji Zgodności, Znaku CE, Kategorie SOI, 

Certyfikacja CE. Pismo poprzedziliśmy telefoniczną rozmową, w które przedstawiliśmy problemy  

w szpitalach. Z uwagi na braki odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej w podmiotach 

leczniczych różne firmy i instytucje, a nawet osoby fizyczne starają się pomóc i przy wykorzystaniu 

posiadanego potencjału wytwórczego, środków i umiejętności zaczęły wspomagać szpitale dostarczając 

produkowane przez siebie przyłbice ochronne, gogle ochronne, maseczki ochronne, czy te płyny 

dezynfekujące i inne. Oczekiwaliśmy zajęcia przez GIP stanowiska, czy te środki ochronne – wobec 

braku dostępności i zaporowych cen środków certyfikowanych – można wspomagająco używać i z nich 

korzystać w bieżącej pracy. 

Odpowiedź uzyskaliśmy w dniu dzisiejszym tj. pismo z dnia 06-04-2020r. znak UNP:GIP-20-23209 

oraz GIP-GNN.450.73.2020.2, które przedkładamy w załączeniu. 

Po obszernym wstępie wniosek końcowy GIP jaki rozumiemy jest taki, że w okresie stanu epidemii  

i nie dłużej niż 30 dni od dnia jego zakończenia środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla 

personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej mogą być dopuszczone do użytku przed 

zakończeniem oceny ich zgodności i bez oznakowania CE, jeżeli są dopuszczone do obrotu  
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w innych państwach poza Unią Europejską pod warunkiem, że są zgodne z wytycznymi krajowego 

konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych opublikowanymi w BIP na stronie Ministra Zdrowia.  

Przeszukaliśmy strony internetowe MZ oraz BIP i nie znaleźliśmy wytycznych krajowego konsultanta 

w dziedzinie chorób zakaźnych na które powołuje się GIP.  

Oczywiście odpowiedź nie dotyczy tematu jaki postawiliśmy w pytaniu. Wszystkie te środki, które  

są masowo oddolnie produkowane przez lokalne firmy, instytucje i osoby, a następnie są przekazywane 

w formie darowizny poszczególnych szpitalom, POZ, AOS, DPS, hospicjom itp. nie spełniają tych 

warunków, a zatem rozumiemy, że w ocenie Głównego Inspektora Pracy w Warszawie nie powinny 

być przyjmowane przez podmioty lecznicze i w żadnym wypadku nie mogą być udostępniane  

do wykorzystania pracownikom! 

 

Czy takie jest stanowisko Rządu RP i Ministra Zdrowia? Czy mamy to stanowisko przekazać do 

Dyrektorów Szpitali i upublicznić w mediach? Czy należy wezwać obywateli do zaprzestania 

produkowania oddolnie tych środków ochrony indywidualnej? 

 

Prosimy o pilną odpowiedź i ewentualną zmianę stanowiska GIP w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zał.  - pismo OZZPiP z dnia 01-04-2020r. znak ZK-529/VII/2020 

- pismo GIP z dnia 06-04-2020r. znak UNP:GIP-20-23209 oraz GIP-GNN.450.73.2020.2, 

 

Otrzymują :  1/ Adresaci 

  2/ GIP w Warszawie – do wiadomości 

  3/ a/a 
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