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Pani 
Elżbieta Witek 
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację 18045 Pani Poseł Ewy Kołodziej i grupy posłów w sprawie 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych informacji.   

W pierwszym kwartale 2021 r. - na etapie „0” - trwały szczepienia osób z grup 

priorytetowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Zwiększenie dostaw szczepionek do Polski pozwoliło na rozszerzenie grup objętych 

szczepieniami. W wyniku nowelizacji Narodowego Programu Szczepień zrezygnowano 

z podziału na etapy, zastępując je szczepieniami populacyjnym i szczepieniami 

masowymi. Obecnie  wszystkim osobom, które ukończyły 12. rok życia zostały 

wystawione e-skierowania i mogą one rejestrować się na szczepienie. 

Dodatkowo wskazuję, że nieprzerwanie trwa kampania promocyjno-informacyjna 

#SzczepimySię, która ma uświadamiać, informować i rozwiewać wszelkie wątpliwości 

na temat szczepionek przez komunikaty za pomocą wielu środków masowego przekazu 

– telewizję, radio, Internet (portale społecznościowe) oraz w formie plakatów i banerów 

eksponowanych w całym kraju. Kampania rządowa na rzecz szczepień przeciw COVID-

19 jest koordynowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Na stronie 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow dostępne są spoty 

promocyjne, grafiki i elementy graficzne, animacje informacyjne, plakaty i ulotki, 

materiały dla szpitali, które mogą być swobodnie publikowane i rozsyłane. 
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Wszystkie wskazane działania mają na celu przekazanie rzetelnych i pewnych informacji 

na temat znaczenia szczepień w zwalczaniu pandemii i powrotu do normalności oraz 

zachęcenie jak najliczniejszej grupy obywateli do zaszczepienia się.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia oraz pozostałe 

instytucje zaangażowane w realizację Narodowego Programu Szczepień  podejmują 

szereg działań umożliwiających przyspieszenie procesu szczepień i zaszczepienie 

w możliwie szybkim czasie wszystkich zainteresowanych obywateli.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
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