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Wielce Szanowny Panie Ministrze,

dziękuję za udzielenie odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z dnia 16 kwietnia 2021 
r. w sprawie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19 
(BPRM.512.2.225.2021). Zmuszony jestem jednak zauważyć, że treść udzielonych 
wyjaśnień nie zawiera stanowiska Pana Ministra wobec wszystkich podnoszonych przez 
Rzecznika uwag i wątpliwości. 

W szczególności pragnę przypomnieć, że w piśmie z dnia 16 kwietnia 2021 r. 
Rzecznik zwrócił uwagę, iż w przyjętych przez Radę Ministrów zasadach realizacji 
szczepień brak jest podstawy prawnej do wdrażania kolejności szczepień przeciw COVID-
19 w zależności od zgłoszenia wcześniejszej chęci zaszczepienia. Do Rzecznika Praw 
Obywatelskich dotarły zaś sygnały o nagłych zmianach w harmonogramie szczepień 
przeciw COVID-19. W dniu 1 kwietnia (po północy) br. została uruchomiona rejestracja dla 
tych osób, które zgłosiły wcześniejszą chęć szczepienia poprzez internetowy formularz. 
Powyższa wiadomość nie została ogłoszona oficjalnie, co wywołało dezorientację wśród 
Obywateli. Rzecznik zauważył również, że do Biura Rzecznika zwracają się zaniepokojeni 
Obywatele, którzy nie zgłosili chęci szczepienia na początku tego roku, a w dniu 1 kwietnia 
chcieli skorzystać z możliwości rejestracji, wskazując że nie posiadali wcześniejszych 
informacji, że jeżeli nie zgłoszą takiej gotowości, to do możliwości szczepienia będę mogli 
mieć dostęp w okresie późniejszym. Jednocześnie na stronie internetowej 
https://pacjent.gov.pl/ widnieje informacja, że zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz 
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online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się można w momencie, kiedy 
zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla danej grupy wiekowej i otrzyma się e-
skierowanie. Należy również nadmienić, że wystawiając formularz online, korzystające z 
niego osoby były jedynie powiadamiane o możliwości rejestracji. Natomiast nie uzyskiwały 
żadnych informacji, że będzie on służył do późniejszej automatycznej i priorytetowej 
rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19.

Docierały do Rzecznika również skargi Obywateli, że przy uruchamianiu rejestracji 
dla grupy 18-39 lat priorytetowo miały być traktowane osoby, które przez formularz online 
zgłosiły chęć szczepienia, co dotyczyło również osób w wieku 40-59 lat. To rodziło obawy 
osób, które wyraziły chęć zaszczepienia w innej formie aniżeli poprzez formularz online np. 
telefonicznie, że zostaną pominięte pomimo chęci zaszczepienia oraz posiadanej grupy 
wiekowej 40-59 lat. 

Kolejnym zagadnieniem są problemy związane z zamknięciem przez Rząd, bez 
uprzedzenia, w marcu strony https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia, na której 
można było zadeklarować chęć zaszczepienia się. Zgłaszające się do Rzecznika osoby 
obawiają się, że na podstawie tego zgłoszenia nie zostanie dla nich wystawione e-
skierowanie. Obywatele w kierowanych do Rzecznika skargach podnoszą także, że w 
styczniu podczas wprowadzania możliwości deklaracji chęci przystąpienia do szczepienia 
nie komunikowano o terminie, do którego ta możliwość jest udostępniona czy 
konsekwencji, gdy ktoś nie zadeklaruje chęci zaszczepienia się na początku tego roku oraz 
niezbędności zachowania odpowiedniej formy – formularza online. 

Powyższe rodzi obawy Skarżących o dyskryminowanie ich w dostępie do 
szczepionki przeciw COVID-19, jak i również uwidocznia chaos w zarządzaniu pandemią.

Dziękując zatem za wyjaśnienie, że uruchomienie formularza w styczniu br. miało 
charakter profrekwencyjny, pragnę zauważyć, że nie tłumaczy to wyżej wskazanych 
problemów prawnych i faktycznych w dostępie do szczepionki. 

W związku z powyższym, 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), ponownie zwracam 
się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska wobec wyżej podniesionych 
problemów i wątpliwości.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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