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         SGiPW/2/2021                                                                  Poznań, 8.01.2021 r.                                                                                    
                                                  Pan 
                                                  Michał Dworczyk 
                                                  Pełnomocnik Rządu ds.  
                                                  Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID - 19                                                        
Szanowny Panie Ministrze, 
 
     Na przełomie 2020 i 2021 roku ruszyła realizacja Narodowego Programu Szczepień 
przeciwko COVID – 19. Działanie, na które czeka większość społeczeństwa, w ocenie 
wielu może okazać się skuteczną bronią w walce z pandemią. 
     W powyższe działania zaangażowane będą różne podmioty, również samorząd 
lokalny. Aktualnie jako przedstawiciele JST obserwujemy rozwój dostępnych dla 
społeczeństwa stałych oraz mobilnych punktów szczepień. Analizując sytuację             
w województwie wielkopolskim z przykrością stwierdzamy, że w kilkunastu gminach nie 
ma zgłoszonych jednostek, które realizować będą szczepienia, a w kilku opierać one 
będą się jedynie na ambulatoriach mobilnych. Aktualnie w poszczególnych jednostkach 
prowadzone są działania, które z inspiracji JST, mają na celu zapewnienie efektywnych 
punktów szczepień. W takim przypadku ujawnia się istotna rola samorządów lokalnych, 
które mogą wesprzeć proces poprawy wydolności procesów szczepień.  
     Opierając się na deklaracjach rządowych, wiemy że proces uruchamiania jednostek 
świadczących usługi szczepienia jeszcze się nie zakończył, jednakże mamy pewne 
obawy co do efektywności i sprawności przeprowadzenia procesu szczepienia przez 
aktualną liczbę ambulatoriów zgłoszonych do systemu. Jeszcze nie teraz,                     
a prawdopodobnie w perspektywie kilku tygodni liczba uprawnionych do szczepień 
znacznie wzrośnie i możemy spodziewać się wzmożenia ww. wysiłków. Biorąc pod 
uwagę ów fakt zastanawiamy się, czy przewidziane są przez Rząd RP odpowiednie 
procedury, lub nakreślone plany, które mogłyby ewentualnie wesprzeć proces 
powstawania dodatkowych miejsc szczepień. Już na tym etapie wiemy, że                    
w działaniach tych pomocny może być samorząd lokalny, który przy zachowaniu 
odpowiednich standardów higienicznych, może np.: zaoferować udostepnienie 
niezbędnych lokali do realizacji zadania. Większym problemem, na który chcielibyśmy 
zwrócić uwagę, są już teraz sygnalizowane i utrudniające możliwość zgłoszenia 
jednostek mogących wykonywać szczepienia, ograniczenia kadrowe. Bez 
odpowiedniego wsparcia rządowego, takich przeszkód na poziomie lokalnym nie 
będzie łatwo przezwyciężyć.  
     Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację przygotowania ryczałtu dla gmin za dowóz 
mieszkańców do miejsc szczepień. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, na fakt, że        
w naszych społecznościach lokalnych są mieszkańcy, którzy mają problem                    
z opuszczeniem miejsca zamieszkania, a deklarują chęć zaszczepienia się. Czy 
przygotowane procedury uwzględniają taką usługę w miejscu zamieszkania?  
     Jednostki samorządu terytorialnego deklarują otwartość do współpracy przy walce  
z pandemią. Liczymy przy tym na udostępnianie atrakcyjnych i czytelnych materiałów 
informacyjno – promocyjnych. Wierzymy, że wchodzimy w ostatnią, zwycięską fazę 
powrotu do normalności. Dlatego liczymy na stałą wspólną analizę sytuacji, 
koordynację wysiłków oraz wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających Narodowy 
Program Szczepień przeciw COVID - 19 

                                               Z poważaniem 

                                                                                              Jacek Gursz  
                                                                                               
                                                                                   Przewodniczący SGiPW 
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2. Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Szczepień przeciw Covid – 19 
3. Wielkopolskie JST 


