ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753, z 2019 r. poz. 2118 oraz z
2020 r. poz. 1964) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Osoby, o których mowa w art. 19 ust. 5b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przeprowadzają
szczepienie ochronne przeciw grypie u osoby dorosłej, jeżeli spełniają warunki
określone w ust. 1 albo uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia:
1) teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19,
dostępnego na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, oraz
2) praktycznego, którego program zatwierdziło Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji
domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji
alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio
po przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej
kształcenie na kierunku lekarskim.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

–2–

MINISTER ZDROWIA

–3–

Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 17 ust. 10
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) i dokonuje zmiany w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 753, z późn. zm.).
Dokonywana zmiana w ww. rozporządzeniu jest powiązana z dodaniem do ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
ust. 5a i 5b do art. 19. Nowelizacja ta została dokonana ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2120) i polegała na poszerzeniu katalogu osób
uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko grypie u osoby dorosłej.
Projekt rozporządzenia wprowadza i określa kwalifikacje dla lekarzy dentystów,
farmaceutów, fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych do przeprowadzania
szczepień ochronnych przeciw grypie u osoby dorosłej, w związku z rozszerzeniem
uprawnień zawodowych dla tych grup do kwalifikacji i podania szczepionki przeciw grypie.
Osoby te będę mogły przeprowadzić to szczepienie, jeżeli spełniają warunki określone w § 6
ust. 1 rozporządzenia zmienianego (dotychczas § 6), tj.:
1)

odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień
ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia
lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program
kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na
podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach
pielęgniarki i położnej, lub

2)

posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień
ochronnych.
Alternatywnie do powyższych wymagań, przeprowadzanie szczepień przez omawianą

grupy zawodowe będzie możliwe po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie
łącznie szkolenia:
1)

teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu
wykluczenia

przeciwwskazań
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2)

praktycznego,

którego

program

zatwierdziło

Centrum

Medyczne

Kształcenia

Podyplomowego, obejmującego naukę podania szczepionki w postaci iniekcji
domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej
lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po
przeprowadzeniu szczepienia, realizowanego w warunkach symulowanych w Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na
kierunku lekarskim.
W ocenie projektodawcy, projekt nie wywrze bezpośredniego wpływu na mikro-,
małych ani średnich przedsiębiorców. Ewentualny pośredni wpływ rozwiązań zawartych w
projekcie na te kategorie podmiotów może wystąpić w przypadku realizacji świadczeń
szczepienia przeciw grypie w punktach szczepień, które dotychczas zapewniały realizację
szczepień przeciw COVID-19, jak również w podmiotach leczniczych, gdzie zatrudniony
personel uzyskał uprawnienie do szczepienia i może wspomóc wykonywanie szczepień
przeciwko grypie w danym podmiocie.
W przypadku projektu rozporządzenia uzasadnieniem dla wejścia w życie z dniem
następującym po dniu ogłoszenia jest konieczność dostosowania możliwych kwalifikacji
uprawnionego personelu do rozpoczęcia wykonywania szczepień w punkach szczepień, w
oparciu o ukończony kurs do szczepienia COVID-19. Wskazany termin wejścia w życie
projektowanego rozporządzenia wynika z faktu pilnej konieczności rozpoczęcia szczepień
przez wskazany uprawniony personel w czasie trwającego sezonu grypowego, zwiększając
dostęp do świadczenia. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców
lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom
Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

–5–
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597).
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w
stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie
zamierzonego celu.

