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Pani
Aleksandra Szewera-Nalewajek
Przewodnicząca 
Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Kuratorów Sądowych

Szanowna Pani,

uprzejmie informuję, że w zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do szczepień 

na etapie 0  uprawnieni są m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także osoby 

zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom 

w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, do szczepień na etapie I uprawnieni zostali 

m.in. prokuratorzy i asesorzy prokuratury. 

Natomiast etap II, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, 

obejmuje osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko 

ciężkiego przebiegu COVID-19, a także osoby bezpośrednio zwiększające 

funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu 

na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, 

dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności 

i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, 

pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. 
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Infrastruktura krytyczna wyznaczana jest na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 

r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

Osoby niespełniające ww. warunków uprawnione są na szczepienia na etapie szczepień 

populacyjnych. 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że proces szczepienia obywateli jest dynamiczny, 

a Ministerstwo Zdrowia stale monitoruje jego przebieg i analizuje postulaty różnych grup. 

Terminy szczepień są uzależnione przede wszystkim od tempa dostaw szczepionek od 

producentów. Niemniej jednak zapewniam, że Ministerstwo Zdrowia nieustannie 

podejmuje działania mające na celu zaszczepieniu jak najszerszej grupy osób 

w możliwie najkrótszym czasie.

Z poważaniem 

Jarosław Kieszek 

Dyrektor 
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