
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Krzysztof Saczka, kierujący Głównym Inspektoratem Sanitarnym po dymisji Jarosława Pinkasa, oraz dru-

ga zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska i wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 

przekazali informację o nieścisłościach w raportowaniu nowych przypadków zakażeń COVID-19. Podczas 

konferencji prasowej, która odbyła się 23 listopada, potwierdzono ubytek 22 tysięcy przypadków, zarejestro-

wanych przez powiatowe stacje, ale nieraportowanych na poziomie województw. 

Kwestia tych rozbieżności nie została wyjaśniona w sposób wyczerpujący. Poinformowano jedynie o bra-

kach kadrowych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, których wynikiem ma być opóźnienie we wpro-

wadzeniu danych o nowych zarażeniach do systemu informatycznego. Nie jest to nowa informacja. O bra-

kach kadrowych przekonujemy się bowiem każdego dnia od przeszło 8 miesięcy. Jedynym skutkiem opisy-

wanej konferencji prasowej jest zaprzestanie podawania informacji o liczbie nowych zarażeń COVID-19 

przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne otrzymały zakaz publikowania da-

nych na temat dziennej liczby zakażeń COVID-19? Jaki był tego powód? Kto podjął taką decyzję? Czy stacje 

wznowią publikowanie danych na temat dziennej liczby zarażeń COVID-19? Kiedy to nastąpi? 

2. Kiedy zostaną upublicznione (w formie pisemnej) pełne wyniki audytu w GIS dotyczącego rozbieżno-

ści w raportowaniu liczby zarażeń COVID-19? 

3. Czy planowane jest wzmocnienie kadrowe stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu uniknięcia 

w przyszłości opóźnień we wprowadzaniu danych o zakażeniach COVID-19 do systemu informatycznego? 

Czy uruchomione zostaną specjalne programy (w tym staże dla osób bezrobotnych) umożliwiające zatrudnie-

nie dodatkowych osób? Czy rozważane jest wynajęcie firm zewnętrznych do obsługi systemu danych? Jakie 

kryteria musiałaby spełniać firma? Jaki byłby tego koszt? 

4. Czy resort zdrowia planuje stworzenie publicznie dostępnej bazy danych zawierającej informacje na 

temat liczby nowych zarażeń (zgonów oraz liczby ozdrowieńców) COVID-19? Jaki byłby koszt stworzenia 

takiego systemu? Czy, a jeśli tak, to kiedy, byłoby możliwe jego uruchomienie? 

Gabriela Morawska-Stanecka 


