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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 5 stycznia 2021 r. V.7018.3.2021.ŁK, proszę 

o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 

metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. 2021 poz.10),  szczepieniami są objęte osoby, 

które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia, 

nieszczepione lub niemające udokumentowanego zakończonego szczepienia. Nie 

nałożony został jednak obowiązek szczepienia na obywateli.

Szczepienia przeciwko Covid-19 nie są realizowane w ramach programu polityki 

zdrowotnej. Szczepienie nie zostało uwzględnione jako szczepienie zalecane na 

podstawie art. 19 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845), gdyż aktualnie nie 

należy do szczepień, które mogą być realizowane na zasadach określonych 

w niniejszym art. 19, ze względu na dostęp i finasowanie szczepień, które w całości jest 
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finansowane, wraz z zakupem szczepionki, ze środków budżetu państwa. Nieodpłatnym 

szczepieniom podlegają również osoby nieubezpieczone. Podstawą uznania tych 

szczepień za świadczenie profilaktyczne finansowane ze środków publicznych jest art. 

9 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

W zakresie możliwości stosowania uprawnień osób mających zgodnie z art. 47c Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398) prawo do korzystania ze świadczeń opieki 

zdrowotnej poza kolejnością, wskazuję, że przepis ten nie ma w tym przypadku 

zastosowania.

z poważaniem

Anna Goławska 
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