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Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów                                                          

Szanowny Panie Premierze  

 
     Wsłuchując się we wstępne, ale liczne opinie przedstawicieli samorządu lokalnego, 
uprzejmie informuję, że z dużym zdziwieniem przyjęliśmy dzisiejszą decyzję związaną       
z możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. 
     Decyzja ta wzbudziła wiele pytań i kontrowersji organów prowadzących, ponieważ 
obostrzona jest ona uwarunkowaniami zachowania szczególnego "reżimu sanitarnego", 
który powoduje liczne zobowiązania organizacyjne, generujące odpowiednie koszty. Czy 
biorąc pod uwagę ten fakt, możemy liczyć na wyposażenie w odpowiedni sprzęt i środki 
higieny z budżetu centralnego? 
     Ufamy, że podjęta dziś decyzja, leży u podstaw szczegółowych analiz związanych        
z opanowanym procesem rozprzestrzeniania się epidemii, a nie wynika jedynie z potrzeby 
powrotu do pracy rodziców i opiekunów, w celu zasilenia gospodarki narodowej. Ów 
odmrożenie gospodarcze jest niezwykle ważne dla nas wszystkich, pytanie tylko, czy nie 
odbędzie się kosztem zdrowia najmłodszych obywateli.  
     My jako samorządowcy, pomimo dużego zaangażowania w walkę z epidemią, nie 
zajmujemy się analizowaniem i przetwarzaniem danych, z których można ocenić aktualny 
lokalny stan rozprzestrzeniania się zagrożenia. Dlatego proponujemy, aby kwestię 
podjęcia ewentualnej decyzji o otwarciu placówek na określonych zasadach, uzależnić od 
opinii wspólnej JST i specjalistycznych organów lub instytucji wskazanych przez Pana 
Premiera. Opinia ta pozwoliłaby właściwie ocenić sytuację, a wszystkim z nas,                   
a w szczególności rodzicom i opiekunom, dać rzeczowe podstawy do oceny stanu 
zagrożenia.  
     Zdajemy sobie sprawę z faktu, że decyzję o otwarciu ww. placówek pozostawia się 
organom prowadzącym. Z uwagi na stojące przed nami zadania, domagamy się jednak 
konsultacji co do zasad i terminów w tej sprawie. Przeniesienie na nas tak dużej 
odpowiedzialności w okolicach szczytu zachorowań to spore obciążenie. Zetknięcie 
najmłodszych mieszkańców naszego kraju z wygórowanymi zasadami sanitarnymi, może 
być dla nich kompletnie niezrozumiałe i wiązać się z dużymi obciążeniami psychicznymi. 
Dlatego uważamy, że należy przyjąć określone działania, dostosowane do odpowiedniej 
sytuacji zagrożenia, które mogłoby zostać określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
Opracowane w formule mapy drogowej, jak w przypadku innych sektorów życia 
publicznego, dochodzenie do pełnego uruchomienia ośrodków opieki, pozwoliłoby 
również na odpowiedni i w miarę bezpieczny powrót i tego obszaru do ram 
funkcjonowania. Samorząd, jak i rodzice i opiekunowie, mogliby ocenić osiągnięcie 
poszczególnych elementów mapy drogowej. Wówczas odbywałaby się weryfikacja, czy        
z uwagi na koszty oraz ograniczenia, można otworzyć placówkę na określonych zasadach 
w odpowiednich stadiach „dochodzenia do normalności”. Przyjęta przez Rząd RP 
propozycja, spowodować może brak zrozumienia i próbę weryfikacji decyzji wójta, 
burmistrza, czy prezydenta, bez względu na to jaka ta decyzja by nie była.    
     Mając na uwadze zdrowie publiczne oraz wolę ochrony najmłodszych, zwracam się       
z prośbą o uwzględnienie powyższych uwag, sugestii i spostrzeżeń.  

      
                                               Z poważaniem 

                                                                                              Jacek Gursz  
 
                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 

Do wiadomości: 
1. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski 
2. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Jan Pinkas 


