
Informacja 
w sprawie szczepień  przeciw grypie i WZW typu B 

 
 
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji osób  

uprawnionych do wykonywania zalecanych szczepień ochronnych wyjaśniam, co 
następuje. 

Szczepienia ochronne przeciw grypie i WZW typu B są ujęte w części II załącznika  
do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. 
Program szczepień Ochronnych na 2019 r. (Dz.Urz. MZ poz. 104) - jako szczepienia 
zalecane. 
Zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.)  
do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych, stosuje się odpowiednio przepisy  
art. 17 ust 2-6 ustawy dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych w zakresie: 
- przeprowadzania lekarskich badań kwalifikacyjnych i wydawania zaświadczeń oraz  
- kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne.  
Zatem pielęgniarka przeprowadzająca szczepienia ochronne przeciw grypie i WZW typu 
B obowiązana jest posiadać takie kwalifikacje jakie przewidują przepisy dla pielęgniarki 
przeprowadzającej obowiązkowe szczepienia ochronne.  
 Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowe szczepienia ochronne 
przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, 
posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 tej ustawy.  
Kwalifikacje zostały określone w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia  
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753), który 
stanowi, iż osobami uprawionymi do wykonywania szczepień ochronnych są osoby, 
które: 
- 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.  
 Należy podkreślić, iż wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego oraz 
zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem 
kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia 
ochronnego.  
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