
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 21. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W ciągu ostatnich tygodni otrzymaliśmy wiele niepokojących komunikatów, informujących opinię pu-

bliczną o mniejszej od planowanej liczbie szczepionek przeciw COVID-19, które trafiły do Polski, o zmia-

nach w podejściu rządu do grup ryzyka i o tym, które z tych grup potraktować priorytetowo, oraz o braku – 

lub niewielkiej ilości – produktów, które miały trafić do niektórych ośrodków medycznych. W związku 

z tym, w trosce o mieszkańców mojego okręgu wyborczego proszę o odpowiedź na poniższe pytania w od-

niesieniu do sytuacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 

Jak przebiega proces szczepień przeciwko COVID-19? Ile osób i z których grup ryzyka zostało zaszcze-

pionych? Proszę o załączenie zestawienia: grupa ryzyka – liczba osób zaszczepionych, z informacją 

uwzględniającą liczbę osób zaszczepionych jedną dawką oraz, osobno, dwiema dawkami. 

Ile osób w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia zostało zaszczepionych jedną dawką, a ile dwiema? 

Czy – a jeśli tak, to kiedy – zaszczepieni pierwszą dawką otrzymają kolejną? 

Ile osób powyżej sześćdziesiątego roku życia czeka na otrzymanie pierwszej dawki szczepionki? 

Ilu mieszkańców powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisało się na szczepienie oraz jaka to część 

wszystkich mieszkańców powiatu powyżej sześćdziesiątego roku życia, w procentach? 

Czy cały personel medyczny został zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki? Ile jedną? Ile w ogóle? 

Kiedy szczepienia personelu medycznego będą kontynuowane? Ile dawek szczepionki jeszcze dla tych osób 

przygotowano? 

Ilu nauczycieli zapisało się na listę oczekujących na szczepienie? Ilu z nich już zostało zaszczepionych? 

Szczepionką której firmy byli zaszczepieni mieszkańcy powiatu? Proszę o załączenie zestawienia: rodzaj 

szczepionki – liczba zaszczepionych. 

Ile punktów szczepień działa obecnie na terenie powiatu? Ile będzie uruchomionych docelowo? Ile z nich 

funkcjonowało pierwszego dnia szczepień? Ile osób ma w nich uprawnienia do wykonywania szczepień? 

Ile szczepionek trafiło do powiatu bieruńsko-lędzińskiego? Ile z poszczególnych firm? Ile z nich już roz-

dysponowano wśród mieszkańców powiatu? 
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