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Pan 
Zbigniew Czerwiński 
Radny Województwa Wielkopolskiego 

 
 
 
 

 Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego Zbigniewa Czerwińskiego złożone na XXXI 

sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 maja br., w sprawie działań 

podejmowanych przez jednostki podległe Departamentowi Zdrowia w zakresie popularyzacji idei 

masowego szczepienia przeciw COVID-19 informuję, że, tam gdzie było to możliwe tworzone 

były punkty szczepień dla pracowników (np. w ramach szpitali węzłowych) oraz populacyjne 

punkty szczepień. Podmioty w pierwszej kolejności skupiały się przede wszystkim na 

propagowaniu idei szczepień wśród swojego personelu, szczególnie, że każdy zaszczepiony medyk  

to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zakażeniem. W efekcie takich 

działań popularyzatorskich udało się np. zaszczepić dwiema dawkami szczepionki 97% personelu 

Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie.   

 Drugą istotną grupą, wśród której propagowano ideę szczepień byli pacjenci 

poszczególnych placówek.  Aktywnością i kreatywnością na tym polu wyróżniło się Wielkopolskie 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, które opublikowało trzy spoty 

informacyjne w formie wideo dla pracowników, a także uruchomiło infolinię dla pacjentów 

onkologicznych oraz rozpowszechniło na terenie Centrum plakaty propagujące szczepienia 

przeciw COVID-19. Podstawową formą propagowania szczepień były bezpośrednie rozmowy 

z pacjentami np. w trakcie wykonywanych badań profilaktycznych, jak czynione to było przez 

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. 

 Ponadto, w propagowaniu idei szczepień populacyjnych placówki często korzystały 

również z portali społecznościowych (Facebook) i swoich stron internetowych. Z tej formy 

promocji korzystał np. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej 

 

 

 

 
 

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
KS-I.0003.10.2021 

 
[DZ-V.ZD-00040/21] 

Poznań,   16 czerwca 2021 r. 
 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, tel. 61 626 66 00, fax 61 626 66 01 

2 

S.A. w Poznaniu, czy Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Pozwoliło to m.in. 

wykonać ponad 62 tys. szczepień, co uczyniło Szpital w Kaliszu liderem szczepień w południowej 

Wielkopolsce. Z kolei, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce (WZOP 

w Sokołówce) oraz Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie (WCN w Kościanie) nawiązały współpracę ze Starostami, odpowiednio 

kaliskim i kościańskim. W efekcie czego w WZOP w Sokołówce uruchomiony został Punkt 

Szczepień Powszechnych, który następie promowano w mediach społecznościowych oraz 

w internecie, a w przypadku WCN w Kościanie pozwoliło na zwiększenie liczby szczepień 

populacyjnych.  

 W dotarciu do osób potencjalnie niechętnych szczepieniom wykorzystywano również 

media tradycyjne, takie jak radio czy telewizja, co czynił np. Wojewódzki Szpital Zespolony 

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie angażując się m.in. w udzielanie wywiadów propagujących 

ideę szczepień. 

 

 

 
 
 
 

Z up. Marszałka Województwa 
 

Paulina Stochniałek 
Członek Zarządu 
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         Pan 

Zbigniew Czerwiński 

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

Szanowny Panie Radny, 

 

      w odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie uczestnictwa Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w rządowym programie szczepień w zakładach pracy 

przeciwko COVID-19, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu niezwłocznie po uruchomieniu 

rządowego programu szczepień w zakładach pracy w dniu 4 maja br., przystąpił do tego programu. 

Zgodnie z jego założeniami, szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia 

jako punkt szczepień. 

Urząd podjął współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny 

Pienkowskiej S.A. (dalej OPEN S.A.), jako PWDL, w oparciu o złożoną deklarację ww. jednostki. 

Współpraca z PWDL w ramach szczepień pracowniczych nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. OPEN 

S.A. zrealizuje szczepienia bez wynagrodzenia ze strony Urzędu, w ramach rozliczeń przewidzianych dla 

PWDL w rządowym programu szczepień w zakładach pracy. 

We wskazanym przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) terminie dostawy  

tj. w dniu 17 czerwca br., w siedzibie przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, nastąpić ma podanie I dawki 

szczepionki (Pfizer) dla pracowników Urzędu i jednostek podległych, którzy wyrazili wolę zaszczepienia 

się u pracodawcy. Podanie szczepionki ma zostać przeprowadzone w godzinach pracy Urzędu,  

w specjalnie do tego przygotowanej sali posiedzeń nr 2. 

Kolejna dawka planowana jest na drugą połowę lipca br., natomiast konkretna data, uzależniona 

jest od informacji z RARS o planowanym terminie dostawy szczepionki. 

W chwili obecnej jest to jednorazowa akcja, gdyż logistyka szczepień i posiadana w Urzędzie 

infrastruktura nie są odpowiednie, do utworzenia stałego punktu szczepień. 

                                                                      

Z poważaniem 

             z up. Marszałka Województwa  

        Tomasz Grudziak 

                  Sekretarz Województwa 
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