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Warszawa, dnia 08.04.2021 r. 
 
 
 
 

 

Stanowisko Allianz w sprawie objęcia czynności w postaci wykonywania szczepień ochronnych przeciwko 

COVID-19 przez farmaceutów zakresem ochrony w ramach ubezpieczenia OC osób wykonujących zawód 

medyczny. 

 

 

Zgodnie z treścią art. 21 c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 ze zm. – dalej jako: ustawa 

epidemiologiczna), w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają fizjoterapeuci, 

farmaceuci, higienistki szkolne i diagności laboratoryjni, posiadający kwalifikacje określone we właściwych 

przepisach. 

Wskazany przepis, stanowi podstawę prawną uzyskania przez określone grupy zawodowe,  

w szczególności zaś farmaceutów, uprawnień do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko  

COVID-19. 

Uzyskanie uprawnienia uzależnione jest od spełnienia  przepisanych prawem wymagań. Zostały one 

określone  w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób 

przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (DZ.U z 2021 r., poz. 293 dalej jako: 

Rozporządzenie kwalifikacyjne) wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 21c ust. 5 ustawy 

epidemiologicznej.  Osoby wykonujące zawody medyczne wskazane powyżej przeprowadzają szczepienie 

ochronne przeciwko COVID-19, jeżeli spełniają jedno z dwóch kryteriów określonych w § 1 Rozporządzenia 

kwalifikacyjnego, tj.:  

1) uzyskały dokument potwierdzający ukończenie szkolenia składającego się z części teoretycznej i 

praktycznej albo 

2) są uprawnione do przeprowadzenia szczepień obowiązkowych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy epidemiologicznej. 

Jak wynika z treści uzasadnienia do Rozporządzenia kwalifikacyjnego, kryterium koniecznym  

i wystarczającym do nabycia uprawnień w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych przez 

farmaceutów jest odbycie szkolenia, z uwagi na fakt, że standardowe programy kształcenia do wykonywania 

zawodu farmaceuty (program studiów i praktyk zawodowych) nie przewidują nabycia umiejętności w zakresie 

wykonywania szczepień ochronnych. 

Mając powyższe na odwadze, należy stwierdzić, że nabycie uprawnień do wykonywania szczepień 

ochronnych przez farmaceutę następuje z chwilą uzyskania dokumentu potwierdzającego odbycie 

szkolenia: 

A. w części teoretycznej - przeprowadzanego w formie e-learningu przez Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 

B. w części praktycznej  której program zatwierdziło Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego, realizowanej w warunkach symulowanych w Centrum Medycznym Kształcenia 
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Podyplomowego lub uczelni prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarskim, 

obejmującej: 

a. naukę podania szczepionki w postaci iniekcji domięśniowej oraz  

b. podjęcia działań w przypadku wystąpienia nagłej reakcji alergicznej lub innego stanu 

zagrożenia życia pacjenta następującego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia 

Podsumowując, z chwilą nabycia uprawnienia, wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko COVID-

19 staje się czynnością wykonywaną w ramach zawodu farmaceuty (czynnością zawodową farmaceuty). Jako 

taka czynność jest objęta zakresem ubezpieczenia OC osoby wykonującej zawód medyczny farmaceuty. 

 

Powyższe stanowisko odnosi się wyłącznie do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko 

COVID-19, nie natomiast do innych rodzajów szczepień ochronnych. 

 

 

   

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Jacek Zębala 
Menedżer Produktu 
Ubezpieczenia OC i Finansowe 
Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych 
tel. +48 514 831 977 
Jacek.Zebala@allianz.pl 
www.allianz.pl 
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