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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Od 4 marca 2020 r., kiedy wykryto w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, 

potwierdzono w sumie 6 milionów 17 tysięcy 601 przypadków COVID-19. Od początku epidemii 

w wyniku zakażenia lub współistnienia zakażenia wraz z chorobami przewlekłymi w Polsce zmarło aż 

116 tysięcy 437 osób. Niestety, mimo to do tej pory w pełni zaszczepionych zostało tylko 22,5 miliona 

Polaków. Być może dlatego po raz pierwszy od ponad 2 miesięcy dzienna liczba zakażeń COVID-19 

przekroczyła w naszym kraju 1 tysiąc przypadków. Należy zatem zapytać, Panie Ministrze: czy mamy 

początek szóstej fali COVID-19? Tak źle w tym zakresie nie było bowiem od kwietnia br. 

Mimo to, chociaż ok. 1/3 Polaków nie jest zaszczepiona, a tym, którzy są zaszczepieni nawet 

3 razy, i tak powoli kończy się okres ochrony ich zdrowia, nadal nic publicznie nie wiadomo 

o dalszych planach czy strategii rządu na wypadek powrotu epidemii COVID-19. Ba, dowiadujemy się 

z mediów, że magazynowane szczepionki, zamiast oddawania ich do akcji szczepienia – odpowiednio 

– drugą, trzecią czy nawet już i czwartą dawką, są podobno utylizowane. 

Chciałbym zatem zapytać Pana Ministra, dopóki jest jeszcze czas – bo Pana rząd do tej pory na 

ogół w ostatnich latach reagował na zagrożenie po określonych faktach, a nie przed nimi – czy tym 

razem zostaną wyciągnięte wnioski z błędów przed zagrożeniem, czy też znów dopiero po jego 

wystąpieniu. Interesuje mnie również, dlaczego zamiast podawać czwartą dawkę wszystkim chętnym 

w celu odnowienia odporności, nie robi się takich akcji, a szczepionki tracące w tym czasie ważność 

utylizuje się. Chciałbym zatem dowiedzieć się, ile w takim razie jest na stanach magazynowych 

w Polsce aktualnie szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z podziałem na ich okresy 

ważności. Proszę też o poinformowanie mnie, czy – a jeśli tak, to kiedy – zostanie wznowione 

szczepienie czwartą dawką oraz czy są przygotowania, a jeśli tak, to jakie, do ochrony zdrowia i życia 

obywateli przed obecną oraz następnymi ewentualnymi mutacjami wirusa SARS-CoV-2. 

Z poważaniem 

Adam Szejnfeld 


