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ZAPYTANIE 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r.              

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) składam zapytanie w sprawie działań 

podejmowanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i jednostki podległe w 

zakresie popularyzacji idei masowego szczepienia przeciw COVID-19. 

 

Szczepienia są niezbędne, by chronić zdrowie własne i bliskich, a szczególnie osób z 

grup ryzyka. Medycy oraz naukowcy wskazują, że szczepienie chroni przed zakażeniem 

COVID-19. Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej uda się osiągnąć odporność 

populacyjną. Stawką jest jednak także rozwój gospodarczy i w możliwie szybkiej 

perspektywie powrót do życia sprzed epidemii. 

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne. Od wybuchu 

epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy 

zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 

50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej 

koronawirusa. Szczepiąc się, uzyskuje się wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa 

własnego i najbliższych. 

Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do 

użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków. Szczepiąc się, przyczyniamy się 

do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu do normalnego życia. Powrót do normalności 

oznacza: odejście od maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci 

do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc 

pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia, swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, 

wakacje bez ograniczeń, poprawę jakości życia nas wszystkich.   

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi 

chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat. 

Jedną z form popularyzacji szczepienia jest program szczepień dla pracowników, który został 
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uruchomiony z dniem 4 maja 2021 r. W ramach ww. działań szereg instytucji publicznych 

zdecydowało się na zaszczepienie tym sposobem swoich pracowników lub też osób 

związanych z danym podmiotem. Lokalna prasa donosiła o wdrożeniu ww. programu m.in. 

przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, czy też Politechnikę Poznańską. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z treści art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa zadaniem województwa jest promocja i ochrona 

zdrowia, zwracam się z zapytaniem o działania podejmowane przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego i jednostki podległe w zakresie popularyzacji idei masowego szczepienia 

przeciw COVID-19. Proszę o udzielenie informacji dotyczących inicjatyw podejmowanych 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki podległe w tym 

zakresie, z podaniem szczegółowego opisu zrealizowanych zadań.  

Ponadto składam zapytanie do Pana, jako kierownika Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego, w zakresie akcji masowego szczepienia pracowników 

Urzędu oraz podległych jednostek, stanowiących strategiczne zaplecze Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego. Pomijając fakt, zapewnienia ciągłości funkcjonowania 

kluczowej z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej instytucji, działania takie 

wpisywałyby się w dotychczas realizowane przez samorząd województwa inicjatywy pro-

szczepienne (o ile takie działania były prowadzone), wzmacniając ich siłę przekazu. Niestety 

nie dotarłem do żadnych  medialnych informacji w tym zakresie, wobec czego proszę o 

podanie harmonogramu realizacji szczepień (daty rozpoczęcia i daty zakończenia) oraz 

szczegółów i trybu zawarcia umów z podmiotami świadczącymi tego typu usługi na rzecz 

UMWW i jednostek podległych. 

 
 

Z wyrazami szacunku 

Zbigniew Czerwiński 
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