
   
Warszawa, 8 lutego 2021 r. 

 

 

Michał Dworczyk 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

zapowiedź szczepień nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1-3) oraz nauczycieli przedszkoli 

przyjęliśmy z dużym zadowoleniem. Jednocześnie, nie pierwszy raz w czasie pandemii, samorządy 

zostały tą informacją zaskoczone - o planach szczepień tej grupy dowiedzieliśmy się z konferencji 

prasowej, która odbyła się 2 lutego 2021 r., mimo że strona rządowa miała możliwość 

poinformowania z wyprzedzeniem strony samorządowej  o swoich zamierzeniach. 

Oficjalne spotkanie ze stroną samorządową w tym temacie odbyło się w piątek 5 lutego 2021 r.  

w godzinach popołudniowych, czyli niespełna 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem 

szczepień. Na spotkaniu nie odpowiedziano na wszystkie pytania i wątpliwości, zgłaszane przez 

stronę samorządową.  

Dzisiaj, 8 lutego 2021 r., nadal wiemy bardzo mało o planowanych dostawach szczepionek 

(sposobie i terminach ich dystrybucji do miejsc szczepień) oraz jak będą przebiegały szczepienia.  

Uważamy, że przedstawiony przez stronę rządową harmonogram szczepień pierwszej grupy 

nauczycieli, nie jest w stanie rozpocząć się bez zakłóceń w zaplanowanym terminie.  

Wyrażamy zdziwienie, że szczepienia nauczycieli odbywać się mają wyłącznie w szapitach 

węzłowych, których liczba jest bardzo różna i w wielu miejscach ograniczona. Wpływać to będzie 

negatywnie na liczbę szczepionych nauczycieli oraz wydłuży okres przeprowadzania sczepień. 

Zwracamy uwagę, że samorządy nie posiadają podstawowych informacji dotyczących 

wydolności punktów szczepień oraz ich lokalizacji w przypadku podmiotów prywatnych (o co 

wielokrotnie prosiliśmy podczas spotkań ze stroną rządową).  

Apelujemy o pilne dołączenie do szczepionych nauczycieli pracowników administracji i obsługi 

oraz niepedagogicznej kadry dyrektorskiej, którzy, podobnie jak nauczyciele, mają bezpośredni 

kontakt z dziećmi. Wyłączenie tej kategorii pracowników uważamy za nieuzasadnione  

i niezrozumiałe. 

Przede wszystkim postulujemy, by rząd podszedł w sposób elastyczny do tego procesu i wziął 

pod uwagę specyfikę każdego samorządu. Lokalne zasoby samorządów mogą zostać wykorzystane, 

jednak do tego potrzebne jest zdecentralizowane podejście do organizacji szczepień. Uważamy, że 

większą rolę mogliby odgrywać wojewodowie, dopasowujący działania do specyfiki 

poszczególnych samorządów, różniących się zarówno liczbą szpitali, punktów szczepień, jak  

i wielkością kadry pedagogicznej skierowanej do szczepienia. Zasadnym jest rozważenie modelu 



hybrydowego w samorządach, w których podmioty prowadzą punkty szczepień i mogłyby, obok 

szpitali węzłowych, przejąć część szczepień.  

Takie punkty powinny być wybrane przez zainteresowane samorządy, w porozumieniu  

z wojewodą. Dzięki temu zwiększyłoby się tempo szczepień, usprawniło ich organizację  

i dostępność. 

Przypominamy, że samorządy nie są odpowiedzialne za koordynacje szczepień, bowiem odbywa 

się ona na poziomie kuratoriów. 

Chcielibyśmy jako organy prowadzące wesprzeć dyrektorów naszych placówek i naszych 

nauczycieli, jednakże nie posiadamy szczegółowych informacji, jak ten proces ma przebiegać.  

O tym, że nie jest on należycie przygotowany i nieprzejrzysty świadczą chociażby pytania, 

stawiane przez praktyków zarządzających oświatą i ochroną zdrowia w naszych miastach, jak: 

1. według informacji dane w SIO będą uzupełniane od 8 do 10 lutego. Czy będzie możliwe 

zgłoszenie nauczyciela również po tym terminie?  

2. co z nauczycielami – trenerami w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego. Zajęcia są 

prowadzone stacjonarnie na każdym poziomie edukacyjnym a nie zostali uwzględnieni? 

3. wymieniono pracowników pedagogicznych poradni a co z nauczycielami burs, internatów, 

pałacu młodzieży i młodzieżowych domów kultury (pracują w trybie stacjonarnym cały czas)? 

4. W szkole podstawowej do szczepień uprawnieni są nauczyciele kl. I-III i kto jeszcze? Należy 

doprecyzować, bo np. bibliotekarze, pedagodzy raz są wymieniani innym razem nie? Czy 

wychowawcy świetlicy tylko wykazani w SIO czy wszyscy nauczyciele kierowani przez 

dyrektora do pracy w świetlicy a celu zapewnienia warunków reżimu sanitarnego? 

Powyższe kwestie są kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia szczepień nauczycieli, dlatego 

prosimy o pilne przekazanie nam pisemnie odpowiedzi na te pytania.  

 

 

       
                
 
                Tadeusz Truskolaski                               Zygmunt Frankiewicz  
                  Prezes Zarządu                   Prezes   
           Unii Metropolii Polskich      Związku Miast Polskich 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pani Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 

Pan Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w MSWiA 

Pan Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej w MSWiA 


