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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 27. posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. ustawę

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 17 marca 2021 r.
o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi
Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z
2021 r. poz. 159, 180 i 255) w art. 21c:
1)

w ust. 1 wyrazy „lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia
przeciwwskazań do jego wykonania” zastępuje się wyrazami „badaniem
kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania
przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone w
przepisach wydanych na podstawie ust. 5”;

2)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)

kwalifikacje osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, o których
mowa w ust. 1,

2)

kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko
COVID-19, o których mowa w ust. 2 pkt 2

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym
szczepieniom.”.
Art. 2. 1. W roku 2021 wykaz, o którym mowa w art. 95n ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.1)), ogłasza się dla terenu danego
województwa w terminie do dnia 1 października 2021 r.
2. Pierwsze wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych
poziomów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23
marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. poz. 844), obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1493,
1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 97 i 159.

2
Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21c ust. 5
ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 21c ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z
wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z
mocą od dnia 27 marca 2021 r.
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