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#SzczepimySię z KGW: wytyczne 

Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z 

najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa 

SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na 

obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został 

poszerzony o inicjatywę #SzczepimySię z KGW. 

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa.  

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU #SZCZEPIMYSIĘ Z KGW 

Koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) 

mogą uzyskać środki finansowe na promocję szczepień oraz atrakcyjne nagrody. Program 

#SzczepimySię z KGW składa się z 4 elementów: 

● Festyn #SzczepimySię z KGW: 8 tys. zł dla KGW na pokrycie kosztów 

zorganizowania wydarzenia promującego szczepienia wśród lokalnej społeczności.  

● Premia za Szczepienia KGW: 15 lub 30 zł (w zależności od wieku zaszczepionej 

osoby) dla KGW za każdą zaszczepioną pierwszą dawką osobę podczas Festynu 

(warunek: minimum 100 osób zaszczepionych po raz pierwszy). 

● Konkurs KGW na Medal #SzczepimySię: atrakcyjne nagrody finansowe dla 1000 

Festynów w Polsce z największą liczbą zaszczepionych osób - do uzyskania nawet 

100 tys. zł. 

● Konkurs Najładniejsze Zdjęcie #SzczepimySię z KGW: głosowanie na 

najładniejsze zdjęcie z Festynu KGW promujące szczepienia; KGW może otrzymać 

nawet 25 tys. zł. 
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FESTYN #SZCZEPIMYSIĘ Z KGW 

KGW mogą otrzymać 8 tys. zł na pokrycie kosztów organizacji lokalnego Festynu, którego 

głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Czas trwania Festynu może 

wynosić od 1 do 3 dni. 

Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić kilka podstawowych warunków: 

● Zapewnienie możliwości szczepienia dla uczestników wydarzenia. 

● Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o organizowanym festynie. 

● Zorganizowanie minimum 3 atrakcji dla uczestników wydarzenia z listy podanej w 

sekcji Atrakcje dla uczestników wydarzenia. 

● Złożenie uproszczonego sprawozdania z przeprowadzonego wydarzenia. 

Zapewnienie możliwości szczepienia 

Koło gospodyń wiejskich powinno zapewnić uczestnikom Festynu możliwość szczepienia 

przez minimum 5 godzin każdego dnia Festynu, na podstawie umowy z wybranym punktem 

szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień (wykaz punktów szczepień dostępny jest na 
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stronie gov.pl/szczepimysie; wzory umów są dostępne na stronie ARiMR i 

gov.pl/szczepimysię/kgw). 

Podczas festynu możliwe jest używanie zarówno szczepionek jedno-, jak i dwudawkowych. 

W przypadku szczepionek dwudawkowych, punkt szczepień obsługujący festyn powinien 

zapewnić podanie drugiej dawki w pobliskiej lokalizacji lub zorganizować transport do 

punktu szczepień na szczepienie drugą dawką. 

Uwaga! Mobilna Jednostka Szczepień może wykorzystywać tylko szczepionki 

jednodawkowe (Janssen). 

Rolą KGW jest m.in.: 

● wskazanie miejsca wykonywania szczepień podczas festynu, 

● podstawowe przygotowanie miejsca wykonywania szczepień we współpracy z 

punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień, 

● przygotowanie wymaganego sprzętu biurowego (stolik, krzesła dla personelu 

medycznego i osoby szczepionej, szafka/pudełko na dokumentację medyczną), 

● zapewnienie dostępu do prądu, Internetu, toalety i umywalki, 

● wsparcie kadry medycznej w obsłudze administracyjnej, 

● odpowiednie oznaczenie wizualne miejsca wykonywania szczepień (wzory 

materiałów są dostępne na stronie gov.pl/szczepimysię/kgw). 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

Koło gospodyń wiejskich powinno możliwie szeroko informować o planowanym Festynie 

poprzez zamieszczenie informacji w mediach lokalnych i społecznościowych lub za 

pośrednictwem ogłoszeń. 

Atrakcje dla uczestników wydarzenia 

W ramach wydarzenia KGW powinno oprócz szczepień zapewnić co najmniej 3 z 

poniższych aktywności: 

● oprawa muzyczna, 

● występy artystyczne, 

● strefa gastronomiczna, 

● pokazy ratownictwa medycznego, 

● strefa dla dzieci, 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
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● zawody sportowe, 

● ekspozycja i degustacja wyrobów kół gospodyń wiejskich, 

● pokazy rękodzieła ludowego, 

● warsztaty i szkolenia, 

● upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia. 

Wniosek o środki na organizację wydarzenia 

Koła gospodyń wiejskich składają wniosek o środki finansowe do właściwego ze względu 

na siedzibę koła Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR). Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej gov.pl/szczepimysię/kgw oraz 

na stronie ARiMR.  

Pozyskanie i rozliczanie środków odbywa się w kilku krokach: 

1. Złożenie wniosku na formularzu przygotowanym przez ARiMR z zobowiązaniem 

KGW do zapewnienia szczepień i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej o 

wydarzeniu. 

2. Przyznanie pomocy dla KGW (w ciągu 14 dni od złożenia poprawnie wypełnionego 

wniosku). 

3. Złożenie uproszczonego sprawozdania według wzoru opublikowanego na stronie 

internetowej ARiMR (do 30 dni od daty wydarzenia). 

Terminy:  

● wnioski o dofinansowanie wydarzenia: do 15 września 2021 r.,  

● termin wydarzenia promującego szczepienia: do 30 września 2021 r.   

Uwaga! Pula środków na dofinansowanie Festynów jest ograniczona (40 mln zł), o 

przyznaniu środków decyduje kolejność składania wniosków. Jedno KGW może uzyskać 

dofinansowanie maksymalnie 3 wydarzeń.     

PREMIA ZA SZCZEPIENIA KGW 

Koła gospodyń wiejskich otrzymają premię za każdą osobę zaszczepioną pierwszą dawką 

podczas wydarzenia w wysokości: 

● 15 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku poniżej 60 roku życia,  

● 30 zł za zaszczepienie pierwszą dawką osoby w wieku powyżej 60 roku życia. 
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Uwaga! Warunkiem otrzymania premii jest zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą 

dawką w trakcie trwania wydarzenia. Pula środków na sfinansowanie premii jest 

ograniczona (30 mln zł), o przyznaniu środków zadecyduje kolejność wpływu kompletnych 

sprawozdań do ARiMR. 

Przeznaczenie premii: KGW może przeznaczyć otrzymaną premię na dowolny cel 

statutowy koła gospodyń wiejskich. 

Przekazanie premii: premia jest wypłacana przez ARiMR niezwłocznie po otrzymaniu od 

KGW sprawozdania z organizacji Festynu oraz uzyskaniu potwierdzenia przez Centrum e-

Zdrowia danych o liczbie zaszczepionych.  

Sposób obliczania liczby zaszczepionych  

Liczba osób zaszczepionych podczas wydarzenia obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia 

na podstawie wystawionych e-kart szczepień. 

Personel medyczny obsługujący Festyn powinien umieścić w każdej e-karcie szczepień 

10-cyfrowy numer wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich danego 

koła gospodyń wiejskich w polu “Informacje dodatkowe” (dokładna instrukcja znajduje 

się w załączniku). Na tej podstawie Centrum e-Zdrowia obliczy liczbę osób zaszczepionych 

pierwszą dawką podczas wydarzenia. 

KONKURS KGW NA MEDAL #SZCZEPIMYSIĘ 

Koła gospodyń wiejskich organizujące Festyn #SzczepimySię z KGW mogą wziąć udział w 

konkursie KGW na Medal #SzczepimySię. W całej Polsce zostanie wyłonionych nawet 1000 

laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe z tytułu największej liczby 

zaszczepionych osób.  

Najważniejsze informacje o Konkursie 

● Uczestnicy konkursu: koła gospodyń wiejskich, które zorganizują Festyn 

#SzczepimySię z KGW. 

● Sposób wyłonienia laureatów: według liczby osób zaszczepionych pierwszą dawką 

podczas wydarzenia. W ramach konkursu szczepienia osób w wieku 60+ są liczone 

podwójnie. 
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Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 100 

osób pierwszą dawką podczas Festynu. 

● Czas trwania konkursu: do 30 września 2021 r. Oficjalne ogłoszenie wyników 

nastąpi w październiku 2021 r., po rozliczeniu Festynów organizowanych w ramach 

#SzczepimySię z KGW. 

Wysokość nagród 

Do wygrania w ramach konkursu są atrakcyjne nagrody finansowe, przedstawione w 

poniższej tabeli: 

Miejsce 1. 2.-3. 4.-10. 11.-100. 101.-500. 501.-1000. 

Nagroda [zł] 100 tys. 50 tys. 25 tys. 10 tys. 5 tys. 1 tys. 

Przeznaczenie nagród: KGW może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel statutowy koła 

gospodyń wiejskich. 

Przekazanie nagród: nagrody zostaną wypłacone przez ARiMR niezwłocznie po 

opublikowaniu ostatecznych wyników konkursu na rachunek koła gospodyń wiejskich 

wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.    

Publikacja rankingów KGW według liczby szczepień 

Na stronie internetowej gov.pl/szczepimysię/kgw będą publikowane rankingi z najlepszymi  

KGW według liczby zaszczepionych osób podczas Festynu. Aktualizacja wyników będzie 

następowała co tydzień we współpracy z Centrum e-Zdrowia. 

Lista KGW z przyznanymi nagrodami zostanie opublikowana na stronie internetowej ARiMR 

i gov.pl/szczepimysie/kgw. 

NAJŁADNIEJSZE ZDJĘCIE #SZCZEPIMYSIĘ Z KGW 

Dodatkowym elementem programu #SzczepimySię z KGW jest konkurs na najładniejsze 

zdjęcie z Festynu promującego szczepienie przeciw COVID-19.  

Od 1 września 2021 r. dostępna będzie strona internetowa ze zdjęciami, na które będzie 

możliwość oddawania głosów. 100 laureatów konkursu z największą liczbą głosów otrzyma 

atrakcyjne nagrody pieniężne. 
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Najważniejsze informacje 

● Uczestnicy konkursu: koła gospodyń wiejskich, które zorganizują Festyn 

#SzczepimySię z KGW. 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest otrzymanie Premii za 

Szczepienia KGW (zaszczepienie minimum 100 osób pierwszą dawką podczas 

Festynu).  

● Zdjęcie: każde KGW może zgłosić tylko 1 zdjęcie zrobione podczas 

organizowanego przez siebie Festynu. Zdjęcie należy wysłać na adres email 

szczepimysiezkgw@minrol.gov.pl. 

● Sposób wyłonienia laureatów: według liczby oddanych głosów na stronie 

internetowej gov.pl/szczepimysię/kgw.  

● Czas trwania konkursu: głosowanie potrwa do 17 października 2021 r. Oficjalne 

ogłoszenie wyników nastąpi po rozliczeniu wszystkich Festynów organizowanych w 

ramach #SzczepimySię z KGW.  

Wymagania dotyczące zdjęcia 

● Zdjęcie musi być zrobione w trakcie trwania festynu. 

● KGW musi uzyskać zgodę na publikację zdjęcia od wszystkich osób, których twarz 

jest widoczna na zdjęciu.  

● Zdjęcie powinno promować szczepienia przeciw COVID-19. 

● Zdjęcie powinno być w formacie jpg lub png i zajmować do 3MB. 

● Zdjęcie powinno mieć format horyzontalny (poziomy).  

Wysokość nagród 

Do wygrania w ramach konkursu są atrakcyjne nagrody finansowe, przedstawione w 

poniższej tabeli: 

Miejsce 1. 2.-3. 4.-10. 11.-100. 

Nagroda [zł] 25 tys. 15 tys. 5 tys. 1,5 tys. 

Przeznaczenie nagród: KGW może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel statutowy koła 

gospodyń wiejskich. 

mailto:szczepimysiezkgw@minrol.gov.pl
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Przekazanie nagród: nagrody zostaną przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi niezwłocznie po opublikowaniu ostatecznych wyników konkursu na rachunek koła 

gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

PROGRAMIE #SZCZEPIMYSIĘ Z KGW! 
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ZAŁĄCZNIK 

Instrukcja przekazywania numeru KGW w e-karcie szczepień w aplikacji 

gabinet.gov.pl. 

Na etapie uzupełnienia danych o szczepieniu obligatoryjnie w polu o nazwie Informacje 

dodatkowe należy przekazać 10-cyfrowy numer wpisu do Krajowego Rejestru Kół 

Gospodyń Wiejskich. 

 

Jeżeli w informacjach dodatkowych chcemy przekazać dodatkowe informacje wówczas 10-

cyfrowy numer wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich powinien być 

zapisany jako pierwszy, a od pozostałej treści rozdzielony znakiem średnika (;). 

 


