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Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenia złożone przez Panią Senator Gabrielę Morawską-

Stanecką podczas 21. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 lutego 2021 r. w spr. liczby 

osób zaszczepionych przeciw COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień. 

W wyniku nowelizacji Narodowego Programu Szczepień w kwietniu br. zrezygnowano 

z podziału na etapy dla poszczególnych grup, zastępując je szczepieniami 

populacyjnymi. Decyzja wynikała ze zwiększenia dostaw do Polski szczepionek przeciw 

COVID-19, co znacznie przyśpieszyło program szczepień. Wszystkim osobom powyżej 

12. roku życia zostały wystawione e-skierowania umożliwiające przyjęcie szczepionki 

w bardzo szybkim terminie. Powyższe dotyczy również mieszkańców powiatu bieruńsko-

lędzińskiego. Wszystkie szczepionki ochronne przeciw Covid-19 wykorzystywane 

w Polsce są bezpieczne i skuteczne, co potwierdziła Europejska Agencja Leków 

(European Medicines Agency - EMA). Podmiotem odpowiedzialnym za poprawność 

i efektywność dystrybucji szczepionek do punktów szczepień jest Rządowa Agencja 

Rezerw Strategicznych (RARS). Dostawy szczepionek do wszystkich punktów 

szczepień w kraju realizowane są według jednolitego schematu, w oparciu o system ofert 

składanych przez portal: https://sds.mz.gov.pl/. Proces dystrybucji przebiega bez 

zakłóceń. Szczepionki są rozdzielane zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem 

zgłaszanym przez podmioty wykonujące szczepienia, które musi być skorelowane 

z liczbą pacjentów zarejestrowanych na szczepienie w danym podmiocie oraz 

wyznaczonym terminem szczepienia.  

Szczepienia przeciw Covid-19 w powiecie bieruńsko-lędzińskim wykonywane są w 14 

punktach szczepień populacyjnych, do których dostarczono 23 500 dawek szczepionek. 

Dane punktów dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-

punktow-szczepien#//. 
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W powiecie bieruńsko-lędzińskim w okresie od 27.12.2020 r. do 04.06.2021 r. 

wystawiono ogółem 47 470 skierowań na szczepienia. Pierwszą dawką zaszczepiono 

15 166 osób, zaś drugą – 7 100 osób. Liczbę wykonanych szczepień w poszczególnych 

grupach wiekowych przedstawia tabela 1.  
Tabela 1. Szczepienia w poszczególnych grupach wiekowych

Przedział 
wiekowy

Liczba szczepień 
I dawka

Liczba szczepień 
II dawka

Razem 
szczepień

0 - 17 51 1 52
18 - 30 860 51 911
31 - 40 1.631 167 1.798
41 - 50 1.980 302 2.282
51 - 60 2.623 1.048 3.671
61 - 70 3.994 1.895 5.889
71 - 75 1.624 1.462 3.086

75+ 2.403 2.174 4.577
Ogółem 15 166 7 100 22 266

Rodzaj i liczbę szczepionek wykorzystanych do szczepień w powiecie bieruńsko-

lędzińskim przedstawia tabela 2. 
Tab. 2 – Szczepionki wykorzystane do szczepień w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Szczepionka I dawka II dawka Razem Pełny cykl 
AstraZeneca 1.732 144 1.876 144

Johnson&Johnson 961 0 961 961
Moderna 2.268 465 2.733 465

Pfizer 10.205 6.491 16.696 6.491
OGÓŁEM 15 166 7 100 22 266 8 061

Przy liczbie 47 992 mieszkańców w wieku 18+ uprawnionych do szczepień w dniu 

04.06.2021 r. (dane GUS na 31.12.2020 r.) zaszczepiono 31,6 % osób I dawką, zaś 

w pełni zaszczepionych jest 16,79% mieszkańców powiatu. Wskaźnik zaszczepienia 

na 100 mieszkańców w wieku 18+ wynosi 31,60. 

Przedstawiając powyższe zapewniam, że Ministerstwo Zdrowia oraz wszystkie podmioty 

zaangażowane w realizację Narodowego Programu Szczepień dokładają wszelkich 

starań by przyśpieszyć proces szczepień i zaszczepić w możliwie najkrótszym czasie 

zainteresowanych obywateli. Utrzymując to tempo szczepień, prognozuje się, że do 

końca sierpnia br. wszystkie osoby zainteresowane otrzymają co najmniej jedną dawkę 

szczepionki. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
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