
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2021 r. 

Poz. 1581 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 1) 

z dnia 27 sierpnia 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 w sezonie 2021/2022 polegającą na wykonywaniu szcze-
pień ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej, zwanych dalej „szczepieniami”. 

§ 2. Szczepieniami obejmuje się: 

1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych 
w tym podmiocie; 

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece 
ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym; 

3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium; 

4) nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie 
z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni; 

5) studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach 
z udziałem pacjentów; 

6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspek-
cyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 

7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki 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 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 
i 803) 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) pacjentów: 

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego, 

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, 

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego, 

d) oddziału medycyny paliatywnej; 

                                                           
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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9) 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; 

10) osoby pracujące 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, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3; 

11) funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszał-
kowskiej, 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, straży gminnej 
(miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania 
ratownicze; 

12) Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego; 

13) 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) punktach szczepień; 

3) miejscu pobytu osoby podlegającej szczepieniu, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do miejsc, 
o których mowa w pkt 1 i 2. 

§ 4. Dokumentowanie lekarskiego badania kwalifikacyjnego 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: 

1) art. 18a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – 
w zakresie nabywania szczepionek; 

2) przepisy wydane na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi – w zakresie przechowywania i dystrybucji szczepionek; 

3) przepisy dotyczące zgłaszania i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

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

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska 
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