
 

 
 
 
 

APEL 
Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP  

oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski  
w sprawie przyspieszenia szczepień w pandemii COVID-19  

oraz pilnego zakupu większej ilości szczepionek  
Kraków, 8 stycznia 2021 r.  

 

Druga i trzecia fala światowej pandemii COVID-19 z impetem uderzyła w nasze zdrowie i gospodarkę, przez 
co mierzymy się nie tylko z największym globalnym kryzysem, który łącznie z jego dotkliwymi następstwami może 
potrwać nawet kilka lat, ale także z kryzysami regionalnymi, lokalnymi, branżowymi i wynikającymi z nich 
dramatami przedsiębiorców, pracowników i rodzin.  

Zgodnie z opiniami Światowej Organizacji Zdrowia i wszystkich znaczących ośrodków naukowych 
powszechne szczepienia są najważniejszym i najszybszym sposobem wyjścia z tego światowego kryzysu 
wywołanego pandemią. Każdy dzień opóźnienia w szczepieniach to w Polsce setki ofiar koronawirusa.  

Apelujemy do wszystkich samorządów o wsparcie logistyczne szczepień szczególnie osób starszych, 
kombatantów, niepełnosprawnych oraz aktywne włączenie się w kampanię promocyjną sczepień. 

Unia Europejska wprowadziła solidarnościowy mechanizm negocjowania i zamawiania szczepionek  
z wybranymi producentami. Szczepionek jest po prostu za mało, a potrzeby są ogromne i naglące. System ten  
w stosunku do potrzeb jest niewystarczający. Wiemy, że można szczepić bardzo szybko, a blokuje nas przede 
wszystkim mała ilość dostępnych szczepionek.  

W ramach mechanizmu UE i Narodowego Programu Szczepień Rząd podpisał umowy za kwotę ok. 2,4 
miliarda zł na zakup łącznie 62,141 mln dawek, w tym: 16 mln dawek szczepionek z firmy Astra Zeneca, 16,98 mln 
dawek z Janssen Pharmaceutica NV/Johnson & Johnson, 16,74 mln dawek z Pfizer/BioNTec, 5,72 mln z CureVac  
i 6,69 mln z Moderny, jednak wciąż największym ograniczaniem jest tempo procesu produkcji, a następnie 
dopuszczenie  ich do stosowania w UE. 

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największa w Polsce organizacja samorządów 
terytorialnych, skupiająca 1000 gmin, powiatów i województw w 20 związkach – oraz Stowarzyszenie Gmin  
i Powiatów Małopolski apelują do Rządu o działania w celu radykalnego przyspieszenia i zwiększenia dostaw 
zamówionych szczepionek przez UE.  

W tej sytuacji dla szybkiego zduszenia pandemii, ograniczenia jej dewastujących skutków dla gospodarki, 
budżetu państwa i samorządów konieczne jest pilne podjęcie dodatkowych zakupów szczepionek  
u wiarygodnych producentów leków na wolnym rynku, tak jak Niemcy, ale w porozumieniu z Komisją 
Europejską,.  

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 
apelują również do Rządu o podjęcie rozmów z Komisją Europejską w sprawie pozyskania w przyszłości  
z bezpłatnej puli niewykorzystanych nadwyżek UE, a następnie nieodpłatnego przekazania szczepionek 
szczególnie naszym bezpośrednich sąsiadom na Wschodzie – dorosłym mieszkańcom Ukrainy i Białorusi, państw 
objętych  kryzysem gospodarczym, agresją, budujących demokrację w bardzo trudnych warunkach. 

Federacja oraz SGiPM apelują również do Rządu o rozszerzenie Narodowego Programu Szczepień  
o Polaków ze Wschodu posiadających Kartę Polaka.  
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