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Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z wdrażaniem przez polski rząd strategii szczepień przeciwko COVID-19 
zwracam się do Pana Ministra, jako Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu 
szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, z prośbą o udzielenie 
szczegółowej informacji na temat kryteriów dostępności do szczepień w Polsce dla 
poszczególnych kategorii migrantów.

 Analizując dokument pn. Narodowy Program Szczepień zwróciłem uwagę na dość 
lakoniczny zapis odnoszący się do cudzoziemców, którzy uzyskają w Polsce dostęp do 
szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Z treści tego dokumentu wynika, 
że zaszczepione będą mogły zostać wyłącznie osoby posiadające prawo do stałego lub 
czasowego pobytu ze względu na wykonywaną w Polsce pracę, której rodzaj bądź charakter 
uprawniać będzie do szczepień w etapach 0 - III. Zapis taki, w mojej ocenie, skutkuje 
wykluczeniem z Programu 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. Dokument nie gwarantuje bowiem ww. osobom możliwości 
skorzystania ze szczepień w ostatniej fazie etapu III, tj. w trakcie powszechnego szczepienia 
populacji dorosłej. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, t.j.), zwracam się do 
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o szczegółową informację, jakie grupy migrantów i na 
jakich zasadach będą miały zapewniony dostęp do szczepień w ramach Narodowego 
Programu Szczepień. W szczególności proszę Pana Ministra o odniesienie się do sytuacji 
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migrantów przymusowych, tj. cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową oraz 
poszukujących takiej ochrony, dla których kraj przyjmujący, w tym wypadku Polska, jest 
jedynym, który może zaoferować dostęp do tego rodzaju świadczeń. Z uwagi na 
pojawiające się w tej sprawie wątpliwości byłbym wielce zobowiązany za udzielenie 
odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, o co wnoszę zgodnie z 
art. 17 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Na koniec pragnę przypomnieć, że w wystąpieniu do Ministra Zdrowia z dnia 
19 stycznia 2021 r. (ozn. V.7018.82.2021.GH/ET), odnoszącym się do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 91) zmieniającego rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316, 2353 i 
2430 oraz z 2021 r. poz. 12), przedstawiłem swoje wątpliwości co do istnienia podstawy 
prawnej upoważniającej do uregulowania, właśnie w drodze rozporządzenia, kolejności 
dostępu do szczepień o charakterze dobrowolnym oraz ustalenia grup priorytetowych do 
takich szczepień. Zawarte w ww. wystąpieniu uwagi i zastrzeżenia pozostają aktualne.

       Z poważaniem

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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