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Stanowisko

Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP

w sprawie szczepień przeciw Covid 19

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników 

Prokuratury RP z umiarkowanym zadowoleniem przyjęła treść art. 27 ust. 1 pkt 16 

znowelizowanego w dniu 25 marca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512). Przepis ten 

umożliwia objęcie szczepieniami osób zapewniających funkcjonowanie 

podstawowej działalności państwa (…). W ocenie Związku Zawodowego 

Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, ponad wszelką wątpliwość taką 

grupą są zatrudnieni w polskich prokuraturach urzędnicy, asystenci i pozostali 

pracownicy. 

Dlatego też za niezbędne należy uznać podjęcie decyzji o włączeniu 

pracowników prokuratury w program szczepień wraz z prokuratorami, w przypadku 

których takie szczepienia są obecnie realizowane. Co istotne, szczepieniami tymi 

objęto również prokuratorów w stanie spoczynku. Nie kwestionując tej decyzji, 

która dotyczy osób zaawansowanych wiekowo, należy podkreślić bezwzględną 

konieczność szczepień dla osób czynnych w służbie na rzecz bezpieczeństwa 

prawnego obywateli, tj. całej kadry wspomagającej pion orzeczniczy. 

Należy zauważyć, że wszyscy wymienieni pracownicy powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury tworzą nierozdzielną społeczność 
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prokuratury, o czym Związek wielokrotnie wskazywał w swoich stanowiskach.      

To zespół naczyń połączonych bez którego zapewnienie bezpieczeństwa państwa i 

obywateli nie jest możliwe.  

Jak podkreślaliśmy już wielokrotnie, działalność prokuratury nie ogranicza 

się wyłącznie do pracy prokuratorów i asesorów. Zaszczepienie tylko części 

pracowników z pominięciem pracowników niebędących w/w grupą zawodową 

spowoduje, że transmisja wirusa nie zostanie zahamowana. W konsekwencji może 

przyczynić się do wzrostu zakażeń pracowników powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury i tym samym zaburzenia ciągłości pracy prokuratury.

W praktyce, w procesie organizacyjnym powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury ważną rolę odgrywają pracownicy niebędący 

prokuratorami i asesorami. Dla prawidłowego funkcjonowania prokuratury istotna 

jest realizacja czynności kancelaryjno-biurowych, tzw. administracyjnych, 

organizacyjnych i obsługi. Zatem proces ten nie może zostać podzielony. 

Dlatego z tych względów, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie 

prokuratury jako instytucji konieczne jest objęcie szczepieniem wszystkich 

pracowników zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości. W związku z tym 

domagamy się równego traktowania wszystkich zatrudnionych w prokuraturze oraz 

całego systemu wymiaru sprawiedliwości od prokuratora oraz sędziego do 

pracownika obsługi. Pominięcie i wyłączenie urzędników, asystentów innych 

pracowników prokuratury spowodowało bowiem uzasadnione oburzenie i 

frustracje. 

Należy dodać, że Związek obawia się, że mogą realnie wystąpić, zdarzenia 

powodujące istotne zakłócenia w pracy w powszechnych jednostkach 

organizacyjnych prokuratury. Ogniwem, który jest wrażliwy na ogólną sytuację 

związaną z koronawirusem jest kadra pracownicza. Wdrożenie procedury szczepień 

tylko jednej grupy zawodowej, nie możne wykluczyć, iż pojawią się utrudnienia w 

funkcjonowaniu i ciągłości pracy urzędu. Ma to o tyle istotne znaczenie, że 

prokuratura, a także sądownictwo są jedynymi dziedzinami administracji 

publicznej, w których nie wprowadzono większych ograniczeń w ciągłym 

funkcjonowaniu.   

W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra Michała Dworczyka, 

aby zwrócił się do Ministra Zdrowia o poinformowanie jednostek prokuratury 



o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko 

COVID-19 w oparciu o znowelizowane przepisy rozporządzenia.

Do wiadomości

Prezes Rady Ministrów

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny 

Prokurator Krajowy


