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UCHWAŁA RADY GŁÓWNEJ 

w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wykluczającego 

pracowników prokuratury – urzędników, asystentów i kadrę pomocniczą  

z pierwszego etapu szczepień przeciwko COVID 19. 

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 

RP stanowczo protestuje przeciwko nieuwzględnieniu przez Radę Ministrów korpusu 

pracowników prokuratury, jako grupy zawodowej zakwalifikowanej do pierwszego 

etapu szczepień.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator 

Krajowy wnioskował o to, aby w pierwszej grupie osób podlegających szczepieniom, 

obok prokuratorów, uwzględnieni zostali pracownicy prokuratury w tym urzędnicy, 

asystenci i kadra pomocnicza. 

Z całkowicie niezrozumiałych powodów grupa ta nie została ujęta w 

zestawieniu podmiotów podlegających szczepieniom w pierwszej kolejności. W naszej 

ocenie nie ma najmniejszych podstaw aby różnicować w jakikolwiek sposób całą 

kadrę zatrudnioną w prokuraturze bez względu na to, czy są to prokuratorzy, czy 

urzędnicy i pozostali pracownicy.  
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Podkreślamy, że fakt ciągłego funkcjonowania prokuratury w trudnych 

miesiącach pandemii jest w ogromnej mierze zasługą całego aparatu pomocniczego na 

co dzień wspierającego kilka tysięcy prokuratorów.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż prokuratura, a w raz z nią cała kadra 

orzecznicza i pozaorzecznicza, jako jedyna instytucja państwowa w Polsce, wiosną 

ubiegłego roku podjęła trud pracy zmianowej i jest otwarta dla obywateli od 7:00 do 

20:30. Wszystko to po to aby zapewnić bezpieczeństwo prawne państwu i 

obywatelem.  

W tej sytuacji, różnicowanie wbrew stanowisku Prokuratury Krajowej, 

zatrudnionych w prokuraturze na tych, którzy mogą przystąpić w pierwszym etapie do 

szczepień i tych którzy nie mają takiego uprawnienia zasługuje na całkowitą 

dezaprobatę.  

Dlatego apelujemy do Pana Prezesa Rady Ministrów o pilną zmianę 

rozporządzenia. Wyrażamy także pełną solidarność z sędziami i pracownikami sądów, 

którzy podobnie jak prokuratorzy winni znaleźć się w pierwszej grupie uprawnionych 

do szczepień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów 

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny    


