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Pan 

Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie,

odnosząc się do pytań zawartych w piśmie z dn. 29.11.2021 r. (znak: 

DPR.171.2021.DB.1) uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 753, z późn. zm.) zmienionym rozporządzeniem zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z dnia 27 grudnia 

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2141) § 6. ust. 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 
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Medycznym Kształcenia Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na 

kierunku lekarskim.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych z dnia 27 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2141) 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 mogą 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 

omawiane grupy zawodowe jest możliwe po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego 

ukończenie łącznie 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.
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Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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