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Pan
Tomasz Grodzki  
Marszałek Senatu RP 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Ryszarda Świlskiego 

podczas 20. Posiedzenia Senatu RP dotyczące wpisania pracowników i uczestników 

środowiskowych domów samopomocy do tzw. „etapu 0” w Narodowym Programie 

Szczepień przeciwko COVID-19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Wszystkie zgłaszane  uwagi i  postulaty dotyczące poszczególnych etapów szczepień 

oraz zakwalifikowanych do nich grup były  każdorazowo szczegółowo analizowane przez 

ekspertów Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów. Jednocześnie 

wskazuję, że zwiększenie dostaw do Polski szczepionek ochronnych przeciwko SARS-

CoV-2umożliwiło wprowadzenie istotnych aktualizacji w Narodowym Programie 

Szczepień. W wyniku nowelizacji założeń  zrezygnowano z podziału na etapy, 

zastępując je szczepieniami populacyjnymi i szczepieniami masowymi. W wyniku 

powołanych powyżej działań Rząd podjął decyzję, aby osoby z niepełnosprawnościami 

mogły zaszczepić się szybciej. Przyjęto  cztery różne  rozwiązania, które obowiązują 

od 10 maja br.:

1. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich 

opiekunowie mają pierwszeństwo szczepienia w punktach szczepień 

powszechnych bez dodatkowych wymogów (umawiania się przez infolinię lub 

wypełniania formularza rejestracyjnego), a jedynie podpisując oświadczenie na 

miejscu. Mapa powszechnych punktów szczepień dostępna jest na stronie 

www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/. 

2. Rozpoczęto szczepienia w ośrodkach opieki i aktywności osób 

z niepełnosprawnościami (w tym: w zakładach aktywności zawodowej, 
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warsztatach terapii zajęciowej, czy środowiskowych domach samopomocy). 

Powołane podmioty mogą zamawiać szczepienia, tak jak dotychczas domy 

pomocy społecznej. W tym trybie są również szczepieni opiekunowie osób 

z niepełnosprawnościami i pracownicy tych placówek. 

3. Kolejnym rozwiązaniem ułatwiającym szczepienie jednodawkową szczepionką 

firmy Johnson&Johnson są mobilne jednostki szczepień. Indywidualni ratownicy 

medyczni, pielęgniarki i położne, uprawnieni do wykonywania szczepień, będą 

umawiać się na szczepienie w sposób elastyczny z pacjentami z organiczną 

mobilnością. 

4. Podmioty POZ informują o możliwości przyjęcia szczepionki, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Centrum e-Zdrowia dostarcza 

do każdego POZ listy pacjentów, którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni.

Dodatkowo wskazuję, że od 10 maja 2021 roku wszyscy pełnoletni obywatele mają 

wystawione e-skierowania, tym samym pracownicy środowiskowych domów 

samopomocy mogą zostać zaszczepieni po zarejestrowaniu się na szczepienie. 

Wyrażam nadzieję, że działania podejmowane przez władze publiczne umożliwią 

szybkie zaszczepienie pracowników i uczestników środowiskowych domów 

samopomocy. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
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