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Zagadnienia „Białej księgi”

Omówione zagadnienia:

▪ Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową 
reakcję polimerazy (ang. PCR).

▪ Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii 
COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk „z COVID” i „na COVID”.

▪ Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”.
▪ Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania 

przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z 
podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”.

▪ Maski.
▪ Szczepienia przeciw COVID-19.
▪ Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.



Załączony do „Białej księgi” pendrive

Zawartość:
▪ Biała księga pandemii koronawirusa jako ebook
▪ Ok. 15 godzin wypowiedzi lekarzy i naukowców na 

temat tzw. pandemii
▪ Książka (ebook) prof. Polok i prof. Zielińskiego 

„Kowidowy zawrót głowy”

Zawartość jest bezpłatnie dostępna w 
księgarni Fundacji Ordo Medicus pod 
adresem:
ordomedicus.org/sklep



Wysyłka „Białej księgi”
▪ Posłowie i senatorowie
▪ Kuratorzy oświaty
▪ Ministerstwa 
▪ NFZ
▪ Polska Akademia Nauk (PAN) 
▪ Prokuratura
▪ Rada medyczna ds. COVID-19
▪ Urzędy ZUS
▪ Prezydenci i burmistrzowie miast
▪ Dziennikarze
▪ Sądy
▪ Lasy państwowe
▪ Biskupi
▪ Uczelnie
▪ Niezależne Zrzeszenie Studentów
▪ Parlament Studentów Polskich 
▪ Kluby sportowe 
▪ Inspektorat Pracy 
▪ Centrum Kształcenia Nauczycieli 
▪ Gminy Wiejskie - Wójtowie 

Razem ponad 
9300 egz.

▪ Rzecznik Praw Obywatelskich 
▪ Rzecznik Praw Dziecka
▪ Sanepid
▪ Starostwa
▪ Urząd Marszałkowski ze szczególnym 

uwzględnieniem wydziałów zdrowia
▪ Urząd Wojewódzki ze szczególnym 

uwzględnieniem wydziałów zdrowia
▪ TV Polsat
▪ TVN
▪ TVP
▪ Stacje radiowe
▪ Największe szpitale
▪ Związki zawodowe
▪ Izby lekarskie
▪ Kluby sportowe 
▪ Inspektorat Pracy 
▪ Centrum Kształcenia Nauczycieli 
▪ Gminy Wiejskie - Wójtowie 



Darmowy ebook „Białej księgi”

Darmowy ebook można 
pobrać w księgarni Fundacji 
Ordo Medicus pod adresem:
ordomedicus.org/sklep

Zachęcam do pobierania 
i rozsyłania znajomym



Listy przewodnie

▪ Możliwość anonimowego 
wysłania książki z listem z adresu 
Fundacji Ordo Medicus



Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
rekomendacji szczepień przeciw COVID-19 (1)

Analiza dostępnej literatury naukowej i danych wskazuje, że szczepienia przeciw COVID-19 

mają wątpliwe uzasadnienie naukowo-medyczne, a ostatnie doniesienia sugerują wręcz, że 

ryzyko tej profilaktyki może przewyższać korzyści. Dlatego, narodowy program szczepień 

przeciw COVID-19 powinien zostać wstrzymany, a stosunek korzyści do ryzyka tej 

profilaktyki ponownie oceniony w sposób niezależny, wnikliwy i transparentny z 

wykorzystaniem surowych danych z badań klinicznych producenta oraz danych zebranych 

dotychczas przez Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z uzasadnieniem naukowo-medycznym (patrz niżej), na którym opiera się niniejsze 

oświadczenie, nie ma wystarczającej pewności, że osoby zaszczepione w porównaniu z 

niezaszczepionymi mają niższą zachorowalność i umieralność z jakiejkolwiek przyczyny, co 

jest podstawą zasadności tych szczepień dla poszczególnych grup wiekowych i stanów 

klinicznych. Najlepsze dostępne dane (badania randomizowane z grupą placebo) nie 

wykazały redukcji śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny u osób zaszczepionych dostępnymi 

szczepionkami mRNA przeciw COVID-19. 



Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
rekomendacji szczepień przeciw COVID-19 (2)

Powszechnie deklarowana wysoka skuteczność preparatów przeciw COVID-19 w zakresie 

redukcji hospitalizacji i zgonów związanych z COVID-19 opiera się na badaniach 

obserwacyjnych i modelach analitycznych, które są obarczone wysokim ryzykiem 

generowania fałszywych wyników lub wypaczania rzeczywistej skuteczności szczepień. 

Według niezależnych, recenzowanych analiz najbardziej popularne szczepionki mRNA

powodują więcej szkód niż korzyści. W badaniach randomizowanych ryzyko poważnych

zdarzeń niepożądanych (1 przypadek na 800 iniekcji) związanych ze szczepionką mRNA

znacznie przekroczyło ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19. Bilans korzyści i strat jest

jeszcze bardziej negatywny w przypadku młodych dorosłych i kolejnych dawek

przypominających.

Te niepokojące doniesienia znajdują potwierdzenie w ocenie stosunku korzyści do ryzyka

szczepionek przeciw COVID-19 na podstawie danych z pasywnych rejestrów nadzorujących

bezpieczeństwo, zwłaszcza że rejestrowane powikłania są znacznie niedoszacowane.



Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
rekomendacji szczepień przeciw COVID-19 (3)

Skala i różnorodność skutków ubocznych preparatów są bezprecedensowe. W samych

Stanach Zjednoczonych zaraportowano do tej pory blisko 1,5 mln zdarzeń niepożądanych po

szczepionkach przeciw COVID-19, w tym około 32 tys. zgonów i 183 tys. hospitalizacji. Baza

danych WHO, która łączy kilka krajowych baz danych, pokazuje obecnie około 4,7 milionów

zgłoszonych zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19. W 2021 roku, w

porównaniu do 2019 roku, nastąpił wzrost zgłoszeń zgonów do bazy VAERS o około 3500%, a

ryzyko zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciw COVID-19 w porównaniu ze

szczepionkami przeciw grypie jest wielokrotnie wyższe.

Od momentu wprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 do bazy VAERS w samym 2021 roku

zgłoszono ponad 4-krotnie więcej zgonów niż przez okres 10 lat (2011-2020) dla wszystkich

szczepionek łącznie. Sugeruje to bezprecedensowe mechanizmy toksyczności, które znacznie

wykraczają poza to, co obserwuje się w przypadku tradycyjnych szczepionek. W literaturze

naukowej opisano wiele różnorodnych ciężkich powikłań związanych ze szczepionkami

przeciw COVID-19 wskazując jednocześnie, że wciąż istnieje wiele niewiadomych na temat

znanych i potencjalnych skutków ubocznych.



Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
rekomendacji szczepień przeciw COVID-19 (4)

Szczególnie niepokojące są przypadki nagłej niewyjaśnionej śmierci tuż po szczepieniu

przeciw COVID-19, które dotyczą również młodych dorosłych obarczonych marginalnym

ryzykiem ciężkich powikłań i zgonu z powodu koronawirusa.

Kontrowersyjne jest również szczepienie przeciw COVID-19 osób z tzw. grup ryzyka, tj. osób

starszych i/lub przewlekle chorych (m.in. cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia).

Jak wskazują niektóre dane, szczepienia przeciw COVID-19 mogą być związane ze wzrostem

ryzyka zgonu osób starszych, ponieważ częste działania niepożądane szczepionek, takie jak

gorączka, nudności i biegunka czy spadek odporności mogą przyczynić się do śmierci lub

nasilenia choroby podstawowej u niektórych słabych i/lub starszych pacjentów.



Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
rekomendacji szczepień przeciw COVID-19 (5)

Z uwagi na pośpieszne dopuszczenie nowatorskich szczepionek przeciwko COVID-19 do

obrotu, naruszenie wielu do tej pory stosowanych standardów w fazie badań klinicznych,

znacznie częstsze poważne powikłania aniżeli w przypadku standardowych szczepionek oraz

ze względu na bardzo wysoki poziom odporności społeczeństwa jak i niską zjadliwość

obecnie cyrkulujących szczepów SARS-CoV-2 apelujemy o nieforsowanie dalszych szczepień,

w szczególności u osób zdrowych, osób które już przeszły infekcje covid czy zostały

zaszczepione przeciwko COVID-19. Domagamy się również, aby nowatorskie szczepionki

zostały poddane niezależnej i interdyscyplinarnej analizie eksperckiej informacji i źródeł

przedstawionych w dołączonym uzasadnieniu naukowo-medycznym oraz ponownej ocenie

korzyści i ryzyka.



Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
rekomendacji szczepień przeciw COVID-19 (6)

Apelujemy także, aby opracowywane na całym świecie szczepionki wziewne nowej

generacji przeciwko COVID-19 poddane zostały wieloletnim badaniom z zachowaniem

najwyższych standardów badań klinicznych, zanim zostaną one dopuszczone na rynek i

powszechnie stosowane w szerokiej populacji. Oczekujemy także natychmiastowego

zniesienia obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19 w służbie zdrowia i służbach

mundurowych.

Masowe szczepienia przeciwko patogenowi o ogólnie niskim wskaźniku śmiertelności, a do

takich zalicza się SARS-CoV-2, należy uznać za niezasadne z medycznego punktu widzenia.

Rządowa i medialna narracja o wielkiej liczbie chorych i zmarłych z powodu COVID-19

bazuje na wadliwej diagnostyce i przypisywaniu nadmiarowych zgonów (ok. 200 tys. w

ciągu dwóch lat) pandemii koronawirusa, podczas gdy są one przede wszystkim skutkiem

restrykcji rządowych, lockdownu i paraliżu służby zdrowia.

Opracowanie: dr n. med. Piotr Witczak, dr n. med. Marek Błażejak



Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
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Oświadczenie Ordo Medicus o wstrzymaniu 
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Uzasadnienie naukowo-medyczne do 
oświadczenia oraz inne oświadczenia

▪ Uzasadnienie do oświadczenia znajduje się na stronie www.ordomedicus.org w dziale

„Oświadczenia i analizy”.

Pozostałe oświadczenia Ordo Medicus z uzasadnieniem:

▪ Skutki restrykcji rządowych dla funkcjonowania służby zdrowia w 2020 i 2021 roku

▪ Szczepienie dzieci przeciwko COVID-19

http://www.ordomedicus.org/


Najnowsza książka Ordo 
Medicus

ordomedicus.org/sklep



Zapowiedź

• Chcemy wydać książkę o tradycyjnych, obowiązkowych szczepionkach dla dzieci
• Książka będzie bazować na setkach publikacji naukowych
• Koszt wydania to ok. 50 tys. zł – zachęcamy do wsparcia 

• O tradycyjnych szczepionkach można mówić tylko dobrze albo wcale
• Środowisko lekarskie jest w większości zdogmatyzowane w kwestii szczepień 

podstawowych

• Jako Fundacja będziemy dążyć do zniesienia obowiązku szczepień dzieci, jak to ma 
miejsce w niektórych krajach zachodnich.



Dziękuję za uwagę

„Nauka polega na podważaniu wszystkiego 
co można podważyć, bo tylko dzięki temu 
można wykryć to, czego podważyć się nie 
da” – prof. Tadeusz Kotarbiński

ordomedicus.org


