
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 marca 2021 r. 

ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w oznaczeniu przedmiotu ustawy po wyrazach „u ludzi” dodaje się wyrazy 

„oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych”; 

2)  w art. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. 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: 

1) lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, felczera lub ratownika 

medycznego; 

2) fizjoterapeutę lub diagnostę laboratoryjnego, posiadających kwalifikacje 

określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1.”;”, 

b) w pkt 2, w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 2”; 

3)  dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
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poz. 844) w art. 2 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r.”.”; 

4)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 2. 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.), ogłasza się dla terenu 

danego województwa w terminie do dnia 1 października 2021 r. Wykaz obowiązuje 

od dnia 1 stycznia 2022 r.”; 

5)  w art. 4 wyrazy „art. 2, który wchodzi” zastępuje się wyrazami „art. 1a i art. 2, 

które wchodzą”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu ustawy z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, postanowił wprowadzić do jej tekstu 

5 poprawek. 

Nowelizacja zmierza do tego, aby w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, do przeprowadzania 

badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia 

ochronnego przeciw COVID-19, oprócz lekarza, były uprawnione także inne osoby. W opinii 

Senatu realizacja tego zamiaru, poprzez przyjęcie konstrukcji, że będą to osoby, których 

kwalifikacje zostaną określone w akcie wykonawczym, może budzić wątpliwości co do jego 

zgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji, ponieważ przekazuje do określenia na poziomie aktu 

wykonawczego materię, która powinna być zawarta w ustawie. Z zasady, że rozporządzenia 

wydaje się w celu wykonania ustawy i zamieszcza się w nich tylko przepisy regulujące 

sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym wynika, że wszystkie 

normy wyrażone w rozporządzeniu powinny konkretyzować jakieś normy wyrażone 

w ustawie. 

W związku z powyższym Senat uznał za właściwe wprowadzenie zmiany polegającej 

na wskazaniu bezpośrednio w ustawie osób uprawnionych do przeprowadzania badania 

kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego 

przeciw COVID-19. Oprócz lekarza, będzie to: lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, 

felczer, ratownik medyczny, fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny. Natomiast szczególne 

wymogi, jakie będzie musiał spełniać w tym zakresie fizjoterapeuta lub diagnosta 

laboratoryjny, zostaną określone w przepisach wykonawczych (poprawka nr 2). 

Niezależnie od powyższego Senat uznał za właściwe wprowadzenie zmian w regulacji, 

która nie jest związana z materią ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Regulacja ta zmierza do wydłużenia: 

1) do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu obowiązywania pierwszych wykazów 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

zabezpieczenia opracowanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego 

Funduszu Zdrowia; 
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2) w roku 2021, do dnia 1 października 2021 r., terminu ogłoszenia przez Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych 

do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia. 

Senat uznał za właściwe, aby wydłużenie terminu obowiązywania pierwszych wykazów 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

zabezpieczenia zostało dokonane poprzez wprowadzenie odpowiedniej zmiany bezpośrednio 

w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (poprawka nr 3). Ponadto uznał, że należy zachować 

w przedmiotowej ustawie przepis epizodyczny dotyczący wydłużenia w roku 2021 terminu 

ogłoszenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu świadczeniodawców 

zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia i jednocześnie 

go doprecyzować poprzez określenie terminu, od kiedy wykaz ten będzie obowiązywać 

(poprawka nr 4).  

W następstwie tych zmian Senat przyjął poprawkę zmieniającą oznaczenie przedmiotu 

ustawy (poprawka nr 1), a także zapewnił konsekwencję w zakresie wejścia przepisów 

w życie (poprawka nr 5). 

 

 


