
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1) 

z dnia 12 lipca  2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania 

kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19  

Na podstawie art. 21c ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.2)) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji 

osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-

19 (Dz. U. poz. 668) w § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 3 w lit. b na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. c w brzmieniu:  

„c) na piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym”;  

2) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) ukończyła studia na kierunkach, o których mowa w pkt 3, w okresie 6 miesięcy od 

dnia ukończenia studiów, z zachowaniem warunków określonych w pkt 3. ”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 

MINISTER ZDROWIA 

  

 

1) 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)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 

2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981. 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21c ust. 5 ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i określa: 

1) kwalifikacje osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 21c 

ust. 1 ustawy; 

2) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o 

których mowa w ust. 2 pkt 2 ustawy 

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom. 

Zgodnie z art. 21c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 

przeprowadzają:  

1)  lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni;  

2) fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający 

kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

Zgodnie z art. 21c ust. 1 ustawy w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie 

szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w 

celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez osobę 

posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

Projektowane przepisy mają na celu umożliwienie studentom piątego roku kierunku 

lekarsko-dentystycznego oraz absolwentom studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-

dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przeprowadzanie 

kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. W związku z dużym 

zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień ochronnych 

przeciwko COVID-19 proponuje się poszerzyć katalog osób posiadających uprawnienia do 

przeprowadzania kwalifikacji do tych szczepień o studentów piątego roku studiów na kierunku 

lekarsko-dentystycznym oraz umożliwić kwalifikowanie do szczepień absolwentom studiów 

na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo również w okresie do 6 miesięcy od dnia ukończeniu tych studiów, zapewniając 

jednocześnie ciągłość realizacji szczepień wykonywanych w punktach szczepień przez 

wskazany personel. Okres sześciu miesięcy  wynika z faktu uwzględnienie czasu potrzebnego 

na uzyskanie uprawień zawodowych i nadania prawa wykonywania zawodu. 
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Zakłada się, że osoby, które ukończyły studia podobnie jak studenci będą przeprowadzać 

szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 pod nadzorem osoby, o której mowa w § 2 pkt 1 

rozporządzenia. Podtrzymany został warunek uprawnienia do kwalifikowania do szczepień dla 

absolwentów po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności 

kwalifikowania do szczepień, wydanego przez uczelnię, w której osoby te odbywają 

kształcenie.  

Mając na uwadze powyższe, umożliwiono ww. grupom przeprowadzenie badania 

kwalifikacyjnego pacjentów do wykonania szczepienia przeciw COVID -19, w celu 

wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia.  

Wprowadzenie możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 przez osoby wskazane w 

ustawie, posiadające kwalifikacje określone w projekcie spowoduje zwiększenie możliwości 

przeprowadzenia szczepień z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pacjenta. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w uzasadnionych 

przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście 

dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 

normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Przedłożony projekt rozporządzenia przewiduje, że ze względu na trwający stan epidemii 

COVID-19, wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Takie rozwiązanie 

nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego i wynika z konieczności szybkiego 

wdrożenia rozwiązań umożliwiających zwiększenie liczby przeprowadzanych szczepień 

przeciw COVID-19.  

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.  

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 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). 
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Rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców. 

 


