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Pani 
dr Barbara Budyńska 
p.o. Przewodniczącej 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

w odpowiedzi na pismo L.dz. 6/03/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie objęcia 

szczepieniami bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych oraz akademickich 

informuję, że nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli 

wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

Decyzje odnoszące się do poszczególnych etapów szczepień oraz zakwalifikowanych 

do nich grup zostały wypracowane w wyniku szerokich konsultacji i we współpracy 

z ekspertami. W wyniku zgłoszeń od różnych grup społecznych i zawodowych, kolejność 

szczepień w ramach etapu „0” i „I” została doprecyzowana i określona w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, 

poz. 512 z późn. zm). Program szczepień w Polsce został opisany też w dokumencie 

opublikowanym w grudniu 2020 r. pn. „Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-

19” i został podzielony na 4 etapy. Podział ten został dokonany w oparciu o ocenę ryzyka 

narażenia na zakażenie, poważnego zachorowania i śmierci, ryzyka społeczno-

ekonomicznego oraz ryzyka transmisji.

Pragnę podkreślić, że zgłaszane uwagi i postulaty odnoszące się do ww. regulacji są 

szczegółowo analizowane we współpracy z właściwymi organami. Nie można 

wykluczyć, że analiza wniosków i postulatów zgłaszanych w toku realizacji szczepień, w 
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przypadku uznania ich za zasadne i przy jednoczesnym wystąpieniu możliwości ich 

rozwiązania oraz w miarę dostępnych szczepień, może skutkować wprowadzeniem 

zmian w kolejności szczepień. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że liczba aktualnie 

dostępnych szczepionek, z przyczyn niezależnych od Rządu, jest ograniczona, 

a sytuację dodatkowo utrudnia przejściowe ograniczenie dostaw, będące wynikiem 

decyzji producentów. 

Doceniając wagę zgłaszanych propozycji i rozumiejąc znaczenie poruszonej sprawy, 

chciałbym zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje starania na rzecz 

zaszczepienia możliwie najliczniejszej grupy osób w jak najkrótszym terminie. 

Z poważaniem 

Piotr Węcławik 

Dyrektor 
/dokument podpisany elektronicznie/
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