
Projekt z dnia 02.08.2021 r. 

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 ………………. 2021 r.

w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 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. Wprowadza się metodę zapobiegania grypie sezonowej polegającą na wykonywaniu 

szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej, zwanych dalej „szczepieniami”.

§ 2. Szczepieniami są objęci:

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;

2) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej;

3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej

w laboratorium;

4) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni 

prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu 

medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619), oraz doktoranci 

i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z 

udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem 

zakaźnym;

5) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 

5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369 

oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom 

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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niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa 

w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

6) pacjenci: 

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego, 

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, 

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego, 

d) oddziału medycyny paliatywnej; 

7) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której 

mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

8) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 

15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie 

wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, 

przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i 

okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce 

wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i 

instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne;

9) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 4 oraz inne osoby 

prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem 

odpowiednio studiów albo kształcenia;

10) osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach 

duchownych;

11) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży 

Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony 

Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, 
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strażnicy straży gminnej (miejskiej), oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, 

ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze;

12) osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

§ 3. 1. Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciwko grypie 

dedykowanej na sezon 2021/2022 do dnia 31 marca 2022 r.

2. Szczepienia są wykonywane w:

1) gabinetach diagnostyczno-zabiegowych;

2) przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień w:

a) pomieszczeniach spełniających wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania 

szczepień,

b) miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia 

samodzielne dotarcie do gabinetu, o którym mowa w pkt 1, albo pomieszczenia, o 

którym mowa w lit. a.

§ 4. Dokumentowanie kwalifikacji i przeprowadzenia szczepienia, odbywa się w Karcie 

Szczepień określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 

listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), 

prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 

1292).

§ 5. Przy wykonywaniu szczepień ochronnych stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące nabywania szczepionek, ich przechowywania i dystrybucji określone w art. 18a 

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

ludzi.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

MINISTER ZDROWIA
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ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I 

REDAKCYJNYM

Anna Skowrońska-Kotra

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie stanowi 

wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3 ust. 4 pkt 2 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.).

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.), w okresie 

od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został 

stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym jest 

konieczne podejmowanie jak najszerszych i najskuteczniejszych działań związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jak również ograniczaniem 

występujących równoczasowo zachorowań  na grypę sezonową.

W związku z trwającym stanem epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 

dodatkowo w sezonie jesiennym w okresie wzmożonych infekcji wzrasta poziom zachorowań 

na grypę. W czasie stanu epidemii Covid-19 konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych 

przeciw grypie w całym społeczeństwie, a w szczególności względem osób, które z racji 

wykonywanego zawodu mają częste kontakty społeczne, lub w związku z wiekiem są narażone 

na ciężki przebieg choroby. Szczepionka jest produktem leczniczym, który jest dedykowany 

uodpornieniu szczepionej populacji przed zachorowaniem w sezonie grypowym. 

Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw tej chorobie stanowi najlepszą dostępną 

obecnie metodę zapobiegania rozprzestrzenianiu się grypy. Z danych epidemiologicznych 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego 

wynika, że w sezonie 2019/2020 w okresie od 01.09.2019 do 15.07.2020 na grypę i zakażenia 

grypopodobne zachorowało 3 873 136 osób. Z powodu grypy i jej powikłań hospitalizowano 

17 317 osób. Zmarły 65 osoby. Zgony dotyczyły głównie osób po 65. roku życia, które są 

najbardziej narażone na powikłania grypy.

Zapewnienie realizacji szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 wskazanym w 

projekcie rozporządzenia grupom zawodowym, pacjentom oraz osobom które ukończyły 75. 

rok życia, podniesie ochronę indywidulaną osób szczepionych i efektywność funkcjonowania 

placówek ochrony zdrowia, poprzez ograniczenie zachorowań na grypę i istotne zmniejszenie 

ryzyka narażenia na ciężki przebieg choroby. Projekt rozporządzenia zakłada, że szczepienia 
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przeciwko grypie obejmą, przy uwzględnieniu wydania szczepionki do szczepienia, osoby 

zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, farmaceutów, diagnostów 

laboratoryjnych, nauczycieli akademickich, wybranych grup doktorantów i studentów, 

funkcjonariuszy określonych służb, pracowników i pensjonariuszy DPS, wybranych grup 

pacjentów i osób urodzonych nie później niż w 1946 r.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r. 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. Wskazany termin wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia wynika z konieczności zakupu szczepionki dedykowanej do 

szczepień w terminie zabezpieczającym zapewnienie dostawy zakupu szczepionki przeciwko 

grypie na sezon 2021/2022. Rozpoczęcie szczepień nastąpi z chwilą udostępnienia szczepionek 

do punktów szczepień i placówek medycznych jednak nie wcześniej niż z dniem 1 września 

2021 r.

Szczepienia przeciwko grypie zostaną sfinansowane ze środków publicznych 

dedykowanych i zabezpieczonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będących

w dyspozycji Ministra Zdrowia z uwzględnieniem finasowania zakupu szczepionek do rezerwy 

przeciwepidemicznej.

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców.

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 lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
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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.
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