
 

 

DSP.INT.4810.2100.2020 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

 

odpowiadając, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na oświadczenie Pani Senator 

Ewy Mateckiej, zgłoszone podczas 14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

18 sierpnia 2020 r., w sprawie usprawnienia biegu informacji (oficjalne rozporządzenia 

i wskazania) dotyczącej sytuacji epidemicznej na linii ministerstwo – administracja 

samorządowa, przedstawiam następujące wyjaśnienia. 

Od wielu miesięcy walka z pandemią COVID-19 pozostaje najważniejszym zadaniem 

Rządu. Aby zahamować rozwój koronawirusa wprowadziliśmy skuteczne i stosowane w wielu 

krajach ograniczenia, które przyczyniły się do spadku dziennej liczby zachorowań w ramach 

drugiej fali COVID-19 w Polsce. Obecnie rozpoczęliśmy dobrowolne i darmowe szczepienia 

na koronawirusa oraz przygotowujemy się do odparcia przewidywanej trzeciej fali zachorowań 

na COVID-19. 

Odpowiednie informowanie obywateli w sprawie walki z koronawirusem jest naszym 

priorytetem. Prowadzona polityka informacyjna dotyczy zarówno przekazywania wiedzy 

na temat zasad bezpieczeństwa, jak i wprowadzania ograniczeń związanych z COVID-19. 

Dotyczy to także komunikacji związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz ogłaszaniem 

kolejnych decyzji, które mają na celu walkę o zdrowie i życie Polaków. 



 

Staramy się dotrzeć do społeczeństwa ze zrozumiałą, rzetelną i aktualną informacją 

na temat COVID-19. Wszystkie najważniejsze działania w tej sprawie są prezentowane 

na licznych konferencjach prasowych, m.in. przez Premiera Mateusza Morawieckiego, 

Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego czy Ministra – członka Rady Ministrów, Szefa 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Równolegle publikujemy także 

informacje na stronach rządowych oraz aktywnie działamy w mediach społecznościowych, aby 

każdy obywatel mógł się z nimi zapoznać. Publikujemy ponadto spoty oraz wiele infografik, 

które w jasny sposób prezentują przepisy i ograniczenia związane z koronawirusem oraz 

wyjaśniają zasady bezpieczeństwa, które mogą pomóc w uchronieniu się od zakażenia.  

Działaniom Rządu, związanym z COVID-19, w sposób szczególny poświęcona jest 

strona gov.pl/koronawirus. Stanowi ona kompendium sprawdzonej wiedzy na temat COVID-

19. Na stronie tej znajdują się zagregowane komunikaty wszystkich resortów, na bieżąco 

aktualizowane są także wszystkie obostrzenia oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania. Komunikaty przygotowujemy zgodnie z zasadami prostego języka, tak, by treści tam 

zamieszczone nie budziły żadnych wątpliwości.  

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 utworzyliśmy 

ponadto nową stronę internetową gov.pl/szczepimysie. Portal jest na bieżąco aktualizowany i 

uzupełniany o najświeższe oraz najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień oraz 

działań rządu w walce z COVID-19. Uruchomiliśmy również całodobową infolinię 

wyjaśniającą wątpliwości na temat szczepień. Zainteresowani mogą kierować swoje pytania 

dzwoniąc pod numer 989.  

Dzięki wielu działaniom Rządu, każda zainteresowana osoba – w tym także 

samorządowcy – ma szybki i łatwy dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji 

związanych z koronawirusem.  

To, czy uda nam się pokonać COVID-19 zależy od wysiłku wielu instytucji, zarówno 

rządowych, jak i samorządowych. W obecnym czasie potrzebna nam jest solidarność, dlatego 

staramy się działać ponad podziałami i współpracować ze wszystkimi, aby minimalizować 

zagrożenie oraz wspólnie walczyć o zdrowie i życie Polaków. 

    Z wyrazami szacunku 

                   Jarosław Wenderlich 



 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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