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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jak powszechnie wiadomo, szczepienia przeciwko COVID-19 to teraz najważniejsze zadanie wszystkich 

służb państwowych, samorządowych, a przede wszystkim medycznych. Nie ma sprawy ważniejszej niż pilne 

zaszczepienie jak największej liczby obywateli, i to w jak najkrótszym czasie. 

Nie tylko państwo zatem, ale także każde miasto, każda gmina chcą zadbać o swoich mieszkańców w jak 

najlepszy sposób. Dlatego w związku z proponowanymi przez rząd „samorządowymi” punktami szczepień 

władze miasta Piły przygotowały możliwość uruchomienia na terenie miasta nawet 2 punktów szczepień 

masowych. Niestety, decyzja w sprawie organizacji w Pile punktów szczepień masowych, którą podjął wo-

jewoda wielkopolski oraz kierownictwo wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, nie 

przewiduje wdrożenia planów władz miasta w życie, lecz utworzenie punktu szczepień w zupełnie innym 

miejscu niż te wyznaczone i wyposażone już przez miasto. Zdecydowano się mianowicie na wykorzystanie, 

zamiast pomieszczenia w budynkach, stadionu powiatowego i na zatrudnienie firmy zewnętrznej do obsługi 

tego zadania, zamiast wykorzystać miejscowe podmioty oraz ich personel. Z tych powodów decyzja ta wy-

wołuje zdziwienie i poważne wątpliwości. 

Punkty szczepień, o których mowa, a które wskazały władze miasta Piły, miały powstać jeden w Klinice 

Ars Medical, a drugi – w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”, przy współpracy z Przyzakładową 

Przychodnią Zdrowia Signify. Jak mnie poinformowano, działając w porozumieniu ze służbami Wojewody 

Wielkopolskiego, władze miasta Piły doprowadziły do zakupu komputerów, lodówek oraz innych elementów 

wyposażenia niezbędnego do wyposażenia lokali na rzecz przeprowadzenia masowych szczepień. Jednocze-

śnie prezydent miasta Piły uzyskał dodatkowo zapewnienie rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica 

w Pile o włączeniu w proces masowych szczepień w Pile także studentów pielęgniarstwa i ratownictwa me-

dycznego. Podobne zapewnienie dostępności personelu wyraziły również władze Kliniki Ars Medical w Pile. 

Co ważne, pożyteczne i godne pochwały, do pomocy licznie zgłosili się także pilscy wolontariusze. 

Tymczasem, jak się mnie informuje, pilanie i mieszkańcy regionu mają szczepić się przeciwko COVID-19 

w namiotach, na stadionie, zamiast w ogrzewanych i przystosowanych do świadczenia usług medycznych 

budynkach i pomieszczeniach Kliniki Ars Medical czy w także przygotowanych i wyposażonych pomiesz-

czeniach budynku Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”. Taką bowiem podjęto decyzję, odrzucając 

ofertę miasta Piły. Obywatele zatem będą być może stać w kolejkach na dworze w różnych warunkach pogo-

dowych, a także w dojazdach na stadion, korkując sąsiednie ronda oraz miasto samochodami. Powodem ta-

kiej decyzji był podobno błąd w złożonej ofercie, który okazał się jednak zwykłą i oczywistą omyłką pisar-

ską, którą nawet przy minimum przychylności można było w sposób prosty i szybki wyjaśnić. Ba, owa po-

myłka pisarska została niezwłocznie skorygowana. 

Panie Ministrze, nie dosyć tego, że pod pretekstem zwykłego błędu pisarskiego odrzucono bardzo dobrze 

przygotowane już miejsca do szczepień, w które zainwestowano środki finansowe, to jeszcze do wykonania 

omawianego zadania w miejscu, na które się zdecydowano, czyli na stadionie, zatrudniono w zasadzie nie-

znane w Pile przedsiębiorstwo z zupełnie innego terenu, co dodatkowo być może będzie miało znaczenie nie 

tylko dla organizacji szczepień, ale i dla ich kosztu dla państwa. Można mieć takie obawy, bowiem w przy-

padku punktów wskazanych przez miasto Piłę zorganizowano już miejscowy personel biały, wolontariuszy, 

a nawet chętnych do pomocy pracowników Urzędu Miasta. 

Panie Ministrze, trudno zrozumieć omawianą sytuację i dostrzec racjonalny sens podjętej decyzji. Z tych 

powodów zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o osobiste zainteresowanie się tą sprawą oraz 

o podjęcie działań mających na celu ewentualną zmianę podjętych rozstrzygnięć. 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld  

 
 


