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Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

Opinia prawna  

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do 
szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 

 

Stosownie do postanowień art. 21c ust. 1 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.)  

w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego 

z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest 

poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego 

wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone  

w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób 

przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 668) do kręgu osób uprawnionych do przeprowadzania badań 

kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego 

przeciwko COVID-19 dodane zostały m.in. osoby, które wykonują zawód pielęgniarki lub 

położnej (§2 pkt 1 rozporządzenia).  

Dodatkowo badania kwalifikacyjne może wykonywać również osoba kształcąca się na 

trzecim roku studiów na kierunku pielęgniarstwo i uzyskała dokument potwierdzający 

posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to 

kształcenie, oraz przeprowadza badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo lekarza 

dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej. 

W świetle § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia należy uznać, że jedynym kryterium, na podstawie 

którego oceniane są kwalifikacje do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych jest 

wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej.  

Biorąc z kolei pod uwagę treść art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  

i położnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 479 ze zm.) prawo przeprowadzania badań kwalifikacyjnych 

w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko 

COVID-19 przysługuje: 



 
 

2 
 

 pielęgniarce i położnej posiadającej prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo 

przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych; 

 pielęgniarce i położnej posiadającej prawo wykonywania zawodu w innym państwie 

spełniające wymogi określone w art. 25 u.z.p.i.p.; 

 pielęgniarce i położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wykonującej zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie i na 

zasadach określonych w art. 24 u.z.p.i.p. 

Należy wskazać, że powyższe zasady, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, nie obejmują 

przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do przeprowadzania obowiązkowych i zalecanych 

szczepień ochronnych. 
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