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Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

Opinia prawna  

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do 
obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych 

 

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

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

obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym  

w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. 

Należy podkreślić, że uprawnionymi do wykonywania lekarskich badań kwalifikacyjnych są osoby 

posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r.  

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 514). Zarówno sama ustawa  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753 

ze zm.) nie przewidują surowszych warunków w tym zakresie. 

Równocześnie jednak w aktualnym stanie prawnym osoby inne niż wykonujące zawód lekarza, nie są 

uprawnione do przeprowadzenia lekarskich badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia 

przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego (lub zalecanego) szczepienia ochronnego. W związku 

z powyższym w aktualnym stanie prawnym pielęgniarki i położne nie są uprawnione do dokonywania 

badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych.  

Jakkolwiek zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw krąg osób uprawnionych do wykonywania 

badań kwalifikacyjnych ma zostać rozszerzony również na pielęgniarki i położne, to jednak  

w aktualnym stanie prawnym do przeprowadzania lekarskich badań kwalifikacyjnych w celu 

wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego (lub zalecanego) szczepienia ochronnego 

uprawnione są wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza. 

Powyższe uwagi nie dotyczą uprawnienia do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych w celu 

wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.  
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adwokat 


