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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez senatorów Wadima Tyszkiewicza 

i Krzysztofa Kwiatkowskiego, przekazanego do Ministra Zdrowia przy piśmie znak: 

BPS/043-32-1315/21, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Od początku epidemii COVID-19 rząd podejmuje działania mając na uwadze 

bezpieczeństwo obywateli i innych osób, które znajdują się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć ich zdrowie. 

Analizowane są różne kierunki działań mające na celu złagodzenie skutków epidemii. 

Podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne 

w kraju. Należy podkreślić, że działania o charakterze medycznym i sanitarnym, zarówno 

w obszarze profilaktyki, jak i leczenia, związanych z działaniami przeciwepidemicznymi 

dotyczącymi wirusa SARS-CoV-2 przestrzegają zasad medycyny opartej na 

zweryfikowanych i aktualnych dowodach naukowych.

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wprowadzony 

projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (UD271). W 

projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą 

pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia 

zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Informacje o przyczynach i potrzebie 

wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie zostały opisane na stronie 

internetowej ww. wykazu: 

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r767322903,Projekt-ustawy-o-

zmianieustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobi.html
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Odnosząc się do tematu kampanii informacyjnej dotyczącej szczepień, należy 

podkreślić, że działania te są realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy 

współpracy z Ministrem Zdrowia  i zostały uruchomione z chwilą ogłoszenia Narodowego 

Programu Szczepień. Kampania informacyjna mająca na celu upowszechnianie wiedzy 

na temat koronawirusa i zasadności szczepień objęła dotychczas m.in. następujące 

działania:

 aktualizację strony gov.pl/szczepimysie serwis  w  zakresie kart charakterystyki 

produktów, ulotek dotyczących szczepionek, wytycznych dla punktów szczepień 

itp.,

 publikacje w mediach społecznościowych grafik, animacji w tym m.in.

 zamieszczenie grafik promujących szczepienia jako zdjęcia w tle na kanałach 

w mediach społecznościowych zarządzanych przez MSZ,

 zachęcenie Kierownictwa do aktywnego włączenia się i promowania 

kampanii na osobistych kontach w mediach społecznościowych,

 walka z dezinformacją w mediach społecznościowych, w tym również 

podejmowanie zdecydowanych działań wobec osób odstraszających 

obywateli od szczepień przeciwko koronawirusowi lub zastraszenie osób, 

które realizują program szczepień. 

 współpraca z redakcją profilu SzczepimySię, który jest na Twitterze 

 nagrywanie  filmów edukacyjnych z ekspertami,

 bezpłatna współpraca z influencerami, m.in. z Doktorkiem radzi, Instalekarz 

 współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej przy realizacji 

plakatów i grafik,

 koordynacja działań jednostek podległych/nadzorowanych, w tym mailing 

do jednostek podległych ws. wsparcia akcji #SzczepimySię,

 dystrybucja materiałów informacyjnych (plakat, ulotka) zachęcających 

do szczepienia poprzez OW NFZ,

 współpraca przy produkcji spotu (15” i 30”) NFZ o zachowaniu zasad reżimu 

sanitarnego DDM + nawiązanie do akcji #SzczepimySię. NFZ później emitował 

go na prośbę Ministerstwa w stacjach ogólnopolskich. 

 produkcja viralu „Ramię w ramię” oraz jego emisja w Internecie, 

 przygotowanie serii filmików informacyjno-edukacyjnych z medykami, ekspertami 

i regionalnymi autorytetami zachęcające do szczepień,
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 bieżący udział Kierownictwa Resortu w wywiadach oraz realizacja bieżąca 

realizacja briefingów organizowanych przez Rzecznika MZ,

 napisanie/aktualizowanie skryptu dla osób obsługujących infolinię NFZ,

 współpraca z Pocztą Polską - na mocy porozumienia z Kancelarią Prezesa Rady 

Ministrów, Poczta Polska włączyła się w promocję Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID-19. Wprowadzono do obiegu znaczek emisji 

#SZCZEPIMYSIĘ. Wprowadzone zostaną 2 miliony egzemplarzy znaczków,

 współpraca z wojewodami w zakresie działań promocyjnych – przekazanie 

każdemu wojewodzie dotacji w wysokości 500 tys. zł na działania promujące 

szczepienia,

 przekazanie listu Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców 

w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich 

uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia - to kompendium wiedzy 

o szczepieniach. 

Ponadto 1 lipca br. ruszyła loteria z nagrodami dla osób w pełni zaszczepionych. Loteria 

była przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

Każdy w pełni zaszczepiony miał cztery szanse na nagrody: jedną nagrodę 

natychmiastową, jedną nagrodę tygodniową, jedną nagrodę miesięczną oraz jedną 

nagrodę finałową. 

 Nagrody natychmiastowe – codziennie do wygrania nagrody pieniężne 

o wartości 200 zł lub 500zł,

 Nagrody tygodniowe – to nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. złotych oraz 

hulajnogi elektryczne,

 Nagrody miesięczne – pieniężne w wysokości 100 tys. złotych oraz samochody 

osobowe,

 Nagrody finałowe – dwa razy po 1 mln złotych oraz dwa samochody osobowe. 

Dodatkowo od 10 sierpnia 2021 roku zaczęły funkcjonować  Objazdowe Punkty 

Szczepień (OPS).Od strony organizacyjnej OPS są to planowane z wyprzedzeniem 

akcje szczepienia populacji wzdłuż zaplanowanej trasy objazdu miejsc/miejscowości. 

Formalnie mogą być organizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

które są aktywnymi uczestnikami Narodowego Programu Szczepień. 

Ta forma organizacji szczepień dedykowana jest osobom, którym dotychczas brakowało 

rzetelnej informacji na temat korzyści zdrowotnych wynikających ze szczepień i/lub 

którzy dotąd nie mieli okazji przyjęcia szczepienia w stacjonarnym punkcie szczepień. 

Priorytetowym obszarem działania są miejscowości, gdzie poziom wyszczepienia 
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populacji jest najniższy w danym województwie oraz małe miejscowości z ograniczonym 

dostępem do komunikacji zbiorowej, gdzie dotąd nie udało się utworzyć stacjonarnego 

punktu szczepień.

Warto zaznaczyć, że od początku trwania Narodowego Programu Szczepień 

prowadzone są także działania informacyjne uwzględniające środki masowego 

przekazu, takie jak telewizja czy Internet. Ponadto, funkcjonuje serwis 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie, w ramach którego zamieszczane 

są najważniejsze informacje dotyczące szczepień, w tym lista najczęściej pojawiających 

się pytań i odpowiedzi. Dodatkowo, można skorzystać z bezpłatnej, całodobowej infolinii 

pod nr 989 oraz +48 22 62 62 989 (dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nie 

obsługujących numerów specjalnych).

Dementujemy także nieprawdziwe informacje pojawiające się na temat szczepionek 

w przestrzeni publicznej. Zakładka jest na bieżąco aktualizowana. Specjalnie utworzona 

do tego celu strona pod linkiem zamieszonym poniżej. 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dementujemy-nieprawdziwe-informacje 

Dzięki podejmowanym działaniom instytucje zaangażowane w realizację Narodowego 

Programu Szczepień uświadamiają Polakom, jakie są społeczne konsekwencje 

jednostkowej decyzji każdego z nas – odrzucenie szczepienia to odpowiedzialność 

za kolejny lockdown w kraju i związane z nimi obostrzenia. 

.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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