
Oświadczenie złożone 

przez senatora Bogdana Zdrojewskiego 

na 30. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 września 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka 

Niestety, w ostatnim czasie obserwujemy wzrost zakażeń koronawirusem, tydzień do tygodnia już o ok. 

30%. Wyraźnie widać też, że pojedyncze przypadki zakażeń mają zdwojoną siłę, co jest sytuacją bardzo, 

bardzo niekorzystną, zwłaszcza jeżeli chodzi o słabsze tempo szczepień w ostatnim okresie. Ministerstwo 

Edukacji i Nauki wskazuje, że „im więcej osób będzie zaszczepionych, tym szybciej osiągniemy odporność 

populacyjną, a dzięki temu możliwa będzie stacjonarna praca szkół bez potrzeby wprowadzania ograniczeń”. 

Chcę jednak zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, iż perspektywa wprowadzenia ograniczeń rodzi wśród 

rodziców i uczniów niepokój, obawę przed ponownym wdrożeniem przymusowej nauki zdalnej, także dla 

uczniów, co chcę podkreślić, zaszczepionych. Jest więc bardzo prawdopodobne, że taka polityka informacyj-

na rządu finalnie nie służy dobrze promocji szczepień. Uczniowie i rodzice już dziś podkreślają, że nauka 

zdalna jest znacznie mniej efektywna niż stacjonarna, i to z różnych powodów. Ci, którzy decydują się na 

szczepienie dzieci, przede wszystkim myślą o tym, aby utrzymać naukę stacjonarną. Przypomnę, że obietni-

ce, które były prezentowane na bilbordach i plakatach – „szczepimy się, bo chcemy być razem”, „szczepimy 

się, bo chcemy wrócić do normalności”, „szczepimy się, bo tęsknimy za naszymi bliskimi” – bardzo często 

odnosiły się właśnie do szkół. 

Dlatego też chciałbym zwrócić się do Pana Ministra z pytaniem o możliwość dokonania pewnych korekt 

w aktach wykonawczych, korekt polegających na wprowadzeniu zapisów, które umożliwią naukę stacjonarną 

szkołom, w których zaszczepionych będzie np. ponad 70% uczniów. Dzięki temu te pojedyncze przypadki, 

które być może się zdarzają, nie będą paraliżować albo całych klas, albo – w niektórych przypadkach – ca-

łych szkół. 

Jako jeden z inicjatorów senackiego projektu nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, dotyczącej zaświadczenia o obowiązkowych szczepieniach 

jako obligatoryjnego warunku przyjęcia do żłobka i przedszkola, deklaruję moje wsparcie, ale jednocześnie 

zwracam uwagę na to, że wielce prawdopodobne jest, że w Sejmie uruchomiona zostanie poprawka, która 

jeszcze bardziej uprości proces identyfikowania tych, którzy zostali zaszczepieni. 
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