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Pan 
Adam Bodnar
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Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do zapytania skierowanego do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

dotyczącego dostępności szczepień w Polsce dla poszczególnych kategorii migrantów, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

Sprawa cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych, 

które nie są związane z określonym rodzajem pracy,  osób przebywających w Polsce na 

podstawie  wiz,  osób oczekujących na rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia 

na pobyt, osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób ubiegających się dopiero 

o taką ochronę, podlegała w ostatnim czasie procedowaniu i ustalaniu konkretnych 

rozwiązań, tym samym przepraszam za dotychczasowy brak odpowiedzi. Wynikało to z 

konieczności uregulowania powołanych kwestii i przekazania do Pana Rzecznika 

przyjętych rozwiązań. 

Wskazując powyższe, uprzejmie informuję, że szczepienia ww. grup cudzoziemców 

przebywających w Polsce odbywają się na zasadach ogólnych, wynikających 

z Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Niemniej jednak, biorąc pod 

uwagę fakt, że cudzoziemcy nie posiadają numeru PESEL, nie jest możliwym 

zarejestrowanie cudzoziemca poprzez system e-rejestracji. Skierowanie na szczepienie 

może zostać wystawione przez lekarza na podstawie danych z dokumentu 

poświadczającego tożsamość osoby. Sam proces nie różni się niczym, jak przy 

wprowadzaniu nr PESEL. Różnica polega na tym, że lekarz musi wprowadzić więcej 

danych (nie są one pobierane z   systemów, lekarz musi ręcznie poprawnie wprowadzić 

nr dokumentu, imię, nazwisko, datę urodzenia). Dane te muszą być spójne we 

wszystkich dokumentach tj. e-skierowanie, kwalifikacja oraz e-karta szczepienia.
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Biorąc powyższe pod uwagę, zaleca się by w celu zaszczepienia poszczególnych grup 

migrantów ośrodki dla cudzoziemców nawiązały kontakt z operatorem medycznym, 

z którym Urząd ds. Cudzoziemców posiada podpisaną umowę celem wystawienia 

e-skierowań na szczepienia przeciw COVID-19. W tym miejscu zaznaczam, że już od 

10 maja br. wszystkie osoby dorosłe mają możliwość zarejestrowania się na szczepienie.

Dodatkowo informuję, że celem umożliwienia procesu szczepienia, dany ośrodek dla 

cudzoziemców może skontaktować się z wybranym punktem szczepień, który 

przeprowadzi szczepienia osób zamieszkujących dany ośrodek, celem skoordynowania 

tego procesu. 

Ponadto informuję, że trwają prace dotyczące minimalnego okresu pobytu jako 

uprawniającego do szczepienia w Polsce i nie wykluczamy takich rozwiązań w celu 

uniknięcia przekraczania granicy tylko w związku z chęcią zaszczepienia się.

Z poważaniem 

Anna Goławska 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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