Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od osób przeprowadzających
szczepienia ochronne po dniu 31 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947, z póżn. zm.) zwanej

dalej

„ustawa

o

z.o.z.z.i ch.z.u l.”

-

obowiązkowe

szczepienia

ochronne

przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne posiadający
kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1086, z późn. zm.).
W § 6 tego rozporządzenia wskazano, że obowiązkowe szczepienia ochronne mogą
przeprowadzać osoby, jeżeli 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 określony na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza
dentysty lub przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej obejmował problematykę
szczepień ochronnych. Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w art. 67 pkt 3 ustawy
o z.o.z.z.i ch.z.u l. umożliwia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykonywanie szczepień
ochronnych przez lekarzy lub felczerów pielęgniarki, położne i higienistki szkolne
nieposiadających tak określonych kwalifikacji zawodowych, o ile posiadają 2,5 letnią
praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych. Tym samym z dniem 1 stycznia
2016 roku szczepienia ochronne mogą być wykonywane jedynie przez lekarzy lub felczerów
oraz pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe
określone w ww. rozporządzeniu.
Zawarte w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u l. przepisy określające wymóg posiadania przez
osoby przeprowadzające szczepienia ochronne odpowiednich i potwierdzonych stosownymi
dokumentami kwalifikacji zawodowych uzyskanych w ramach kształcenia podyplomowego
i specjalizacji nie określają jednakże szczegółowo rodzaju kursów i szkoleń lub specjalizacji
wymaganych od osób wykonujących szczepienia lecz w tym zakresie w całości odsyłają do
regulacji dotyczących uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez lekarzy i lekarzy
dentystów oraz pielęgniarki i położne zawartych w przepisach ustawy dnia 5 grudnia 1996 r.

o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464) oraz ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).
Należy zauważyć, że szczegółowe regulacje prawne dotyczące kształcenia
podyplomowego i specjalizacji zawodowych zawarte w tych ustawach, a także określające
zakres wymaganych szkoleń i kursów doskonalących i dokumentów potwierdzających ich
odbycie oraz same programy szkoleń, kursów i specjalizacji

na przestrzeni lat ulegały

nieustannym zmianom. Jednocześnie ww. ustawy regulujące wykonywanie zawodu lekarza
i lekarza dentysty oraz zawodów pielęgniarki i położnej zawierają przepisy przejściowe oraz
przepisy z zakresu koordynacji, które w konsekwencji z mocy prawa lub w wyniku
rozstrzygnięć dokonanych przez właściwe organy sprawujące nadzór nad kwalifikacjami
zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą do uznawania za równorzędne
z obecnie uzyskiwanymi kwalifikacji, specjalizacji i tytułów zawodowych uzyskanych na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uzyskanych w innym przewidzianym
prawem trybie lub uzyskanych w innych krajach.
Tym samym w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego uznanie kwalifikacji
zawodowych uzyskanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uzyskanych
w innym przewidzianym prawem trybie lub w innych krajach - za równorzędne
z uzyskiwanymi w wyniku specjalizacji, kursów i szkoleń prowadzonych na podstawie
obecnie obowiązujących przepisów, oznacza, że obecnie osoby, które wcześniej uzyskały
kwalifikacje zawodowe obecnie uznawane za równorzędne z uzyskiwanymi obecnie, również
posiadają kwalifikacje zawodowe wystarczające do wykonywania szczepień ochronnych
i kwalifikacje te nie powinny być kwestionowane przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r.
poz. 212, z późn.zm.) oraz inne ustawy nie przyznają organom Państwowej Inspekcji
Sanitarnej kompetencji do wszczynania i prowadzenia postępowań administracyjnych
w sprawie uznania za niedostateczne kwalifikacji zawodowych osób wykonujących
szczepienia ochronne. Uregulowanie przez ustawodawcę rodzaju kwalifikacji zawodowych
wymaganych od osób (lekarzy lub felczerów pielęgniarki, położne i higienistki szkolne)
wykonujących szczepienia ochronne w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u l. nie stanowi bowiem
przesłanki wystarczającej dla stwierdzenia posiadania przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej takich kompetencji bądź do sprawowania jakichkolwiek form nadzoru
administracyjnego

nad

kwalifikacjami

osób

wykonujących

szczepienia

ochronne.

Kompetencje do wyrażania opinii i rozstrzygania w tym zakresie posiadają bowiem wyłącznie
odpowiednie organy samorządów zawodowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.
W art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz.
651) wśród zadań samorządu lekarzy zostały bowiem wymienione jego następujące zadania:
sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, przyznawanie
prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych osób będących
obywatelami Unii Europejskiej zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie i udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego
lekarzy, prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu
lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu.
Podobnie w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek
i położnych (Dz.U. Nr 174 poz. 1038, z późn. zm.) wśród zadań tego samorządu wymieniono
m.in.: sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej,
ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących
na poszczególnych stanowiskach pracy, stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania
zawodu, uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających wykonywać zawód
pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Odrębną kwestią jest wskazanie właściwego sposobu postępowania organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia), że szczepienia
ochronne są wykonywane przez osobę nieposiadającą niezbędnych wymaganych prawem
kwalifikacji zawodowych uprawniających do ich wykonywania (lub nieposiadającą
dokumentów potwierdzających uzyskanie stosownych uprawnień), co zgodnie z art. 51 pkt 1
ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l. stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Należy zauważyć,
że przepis art. 54 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l. w tym zakresie w całości odsyła do regulacji
zawartych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395, z późn.zm.), której przepisy nie przyznają organom
Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji w zakresie nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego lub występowania przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela
publicznego w związku z wykroczeniem wymienionym w art. 51 pkt 1 ustawy
o z.o.z.z.i ch.z.u l. Tym samym w przypadku podejrzenia, że szczepienia są wykonywane
przez osoby nieposiadające wymaganych prawem kwalifikacji zawodowych doniesienia w tej
sprawie należy wnosić do organów ścigania lub do odpowiednich organów odpowiedzialności
zawodowej samorządów zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych.

