
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o rybo∏ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129,
poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie gatunków

organizmów morskich, dla których ustanawia si´ okre-
sy lub wymiary ochronne (Dz. U. Nr 55, poz. 487) w § 1
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dorsza (Gadus morhua L.) — 38 cm,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski
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2017

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia si´ okresy
lub wymiary ochronne.

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2018

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wykazu obowiàzkowych szczepieƒ ochronnych oraz zasad przeprowadzania 
i dokumentacji szczepieƒ.

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 6 wrzeÊ-
nia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U.
Nr 126, poz. 1384) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce obowiàzkowe szczepie-
nia ochronne: 

1) przeciw b∏onicy:

a) dzieci i m∏odzie˝y od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒ-
czenia 19 roku ˝ycia,

b) osób ze stycznoÊcià z chorymi na b∏onic´;

2) przeciw krztuÊcowi dzieci od 7 tygodnia ˝ycia do
ukoƒczenia 7 roku ˝ycia;

3) przeciw t´˝cowi:

a) dzieci i m∏odzie˝y od 7 tygodnia ˝ycia do ukoƒ-
czenia 19 roku ˝ycia,

b) osób zranionych, nara˝onych na zaka˝enie;

4) przeciw nagminnemu pora˝eniu dzieci´cemu (po-
liomyelitis) dzieci i m∏odzie˝y od tygodnia ˝ycia do
ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;

5) przeciw odrze dzieci i m∏odzie˝y od 13 miesiàca ˝y-
cia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;

6) przeciw wirusowemu zapaleniu wàtroby typu B:

a) dzieci i m∏odzie˝y od dnia urodzenia do ukoƒcze-
nia 15 roku ˝ycia,

b) uczniów szkó∏ medycznych,

c) studentów wy˝szych szkó∏ medycznych,

d) osób wykonujàcych zawód medyczny nara˝o-
nych na zaka˝enie HBV,

e) osób z otoczenia chorych na wirusowe zapalenie
wàtroby typu B i nosicieli HBV,

f) innych osób nara˝onych w sposób szczególny na
zaka˝enie;

7) przeciw gruêlicy dzieci i m∏odzie˝y od dnia urodze-
nia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia; 

8) przeciw wÊciekliênie osób pokàsanych lub oÊlinio-
nych przez zwierz´ta podejrzane o wÊcieklizn´;

9) przeciw ró˝yczce dziewczàt od 13 roku ˝ycia do
ukoƒczenia 19 roku ˝ycia;

10) przeciw Êwince dzieci i m∏odzie˝y od 13 miesiàca
˝ycia do ukoƒczenia 19 roku ˝ycia.

§ 2. Szczepienia ochronne przeciw gruêlicy poprze-
dza si´ wykonaniem badania tuberkulinowego u nast´-
pujàcych osób:

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).



1) niemowlàt bez blizny poszczepiennej majàcych
kontakt z osobami chorymi na gruêlic´;

2) dzieci poni˝ej 12 roku ̋ ycia majàcych kontakt z oso-
bami chorymi na gruêlic´;

3) osób od 12 roku ˝ycia, ze wskazaƒ lekarskich.

§ 3. Od poddania si´ obowiàzkowym szczepieniom
ochronnym zwolnione sà osoby, które wczeÊniej pod-
da∏y si´ obowiàzkowym szczepieniom ochronnym
w zakresie wymaganym w rozporzàdzeniu i posiadajà
dokumentacj´ stwierdzajàcà ten fakt, a od wykonania
szczepienia minà∏ okres nie d∏u˝szy od okresu utrzymy-
wania si´ odpornoÊci.

§ 4. Szczepienia ochronne prowadzone sà indywi-
dualnie lub grupowo, zgodnie z programem szczepieƒ
ochronnych na dany rok, publikowanym przez G∏ów-
nego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu,
o którym mowa w art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach. 

§ 5. Szczepienia ochronne prowadzone sà z u˝y-
ciem:

1) szczepionek pojedynczych przeciw poszczególnym
chorobom zakaênym;

2) szczepionek skojarzonych, s∏u˝àcych do równocze-
snego uodpornienia przeciw dwu lub wi´cej choro-
bom zakaênym.

§ 6. Szczepienia ochronne prowadzone sà w zak∏a-
dach opieki zdrowotnej, przez lekarzy wykonujàcych
indywidualnà praktyk´ lekarskà, indywidualnà specja-
listycznà praktyk´ lekarskà albo grupowà praktyk´ le-
karskà lub przez piel´gniarki i po∏o˝ne wykonujàce in-
dywidualnà praktyk´, indywidualnà specjalistycznà
praktyk´ lub grupowà praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝-
nych. 

§ 7. Szczepienia ochronne oraz badania tuberkuli-
nowe przeprowadzajà lekarze, felczerzy, piel´gniarki
i po∏o˝ne, którzy odbyli w ramach doskonalenia zawo-
dowego specjalistyczny kurs w tym zakresie.

§ 8. Kwalifikacyjne badanie lekarskie do szczepieƒ
ochronnych przeprowadza wy∏àcznie lekarz posiadajà-
cy niezb´dnà wiedz´ z zakresu szczepieƒ ochronnych,
znajomoÊci wskazaƒ oraz przeciwwskazaƒ do szcze-
pieƒ, a tak˝e niepo˝àdanych odczynów poszczepien-
nych.

§ 9. 1. Kwalifikacyjne badanie lekarskie oraz wyko-
nanie szczepienia u osoby, która nie ukoƒczy∏a 6 roku
˝ycia lub osoby ubezw∏asnowolnionej, mo˝na przepro-
wadziç tylko w obecnoÊci przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna faktycznego tej osoby.

2. Kwalifikacyjne badanie lekarskie oraz wykonanie
szczepienia u osoby, która ukoƒczy∏a 6 rok ˝ycia, a nie
osiàgn´∏a pe∏noletnoÊci, mo˝na przeprowadziç po po-
wiadomieniu przedstawiciela ustawowego lub opieku-
na faktycznego tej osoby oraz uzyskaniu jego pisemnej
zgody i informacji na temat uwarunkowaƒ zdrowot-
nych mogàcych stanowiç przeciwwskazanie do szcze-
pieƒ. 

3. Na ˝àdanie przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna faktycznego osoby, o której mowa w ust. 2,

kwalifikacyjne badanie lekarskie oraz wykonanie szcze-
pienia przeprowadza si´ w jego obecnoÊci.

§ 10. 1. Informacje na temat wszystkich szczepieƒ
ochronnych wykonanych od dnia urodzenia do ostat-
niego szczepienia u osób doros∏ych sà dokumentowa-
ne:

1) w karcie uodpornienia, której wzór okreÊla za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) w ksià˝eczce szczepieƒ, której wzór okreÊla za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Informacje na temat daty wezwania do stawienia
si´ na obowiàzkowe szczepienie ochronne zawiera kar-
ta uodpornienia, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 11. 1. Karta uodpornienia, o której mowa w § 10
ust. 1 pkt 1, wystawiana jest:

1) dla dziecka bezpoÊrednio po jego narodzinach —
przez osob´ wystawiajàcà zaÊwiadczenie o urodze-
niu ˝ywym i przekazywana za pokwitowaniem lub
potwierdzeniem odbioru wskazanemu przez rodzi-
ców bàdê opiekunów dziecka Êwiadczeniodawcy
sprawujàcemu opiek´ profilaktycznà nad tym
dzieckiem;

2) dla osoby doros∏ej — przez Êwiadczeniodawc´
sprawujàcego opiek´ profilaktycznà nad tà osobà.

2. Kart´ uodpornienia przechowuje Êwiadczenio-
dawca sprawujàcy opiek´ profilaktycznà zgodnie
z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym, a w przypadku osoby nieubezpieczonej — paƒ-
stwowy powiatowy inspektor sanitarny w∏aÊciwy dla
miejsca zamieszkania tej osoby.

3. Karty uodpornienia przechowywane sà w karto-
tece, w sposób umo˝liwiajàcy wyszukiwanie osób pod-
legajàcych szczepieniom.

4. W przypadku zmiany Êwiadczeniodawcy kart´
uodpornienia przekazuje si´ do nowego Êwiadczenio-
dawcy za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbio-
ru.

5. W przypadku wykonywania szczepieƒ ochron-
nych przez innego Êwiadczeniodawc´ ni˝ sprawujàcy
opiek´ profilaktycznà, karta uodpornienia jest przeka-
zywana Êwiadczeniodawcy wykonujàcemu szczepie-
nie za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru.

6. Je˝eli szczepienie ochronne zostanie wykonane
przez Êwiadczeniodawc´ niedysponujàcego kartà uod-
pornienia, jest on zobowiàzany do:

1) dokonania odpowiedniego wpisu w ksià˝eczce
szczepieƒ pacjenta;

2) wydania osobie szczepionej zaÊwiadczenia o wyko-
naniu szczepienia zawierajàcego nast´pujàce da-
ne:

a) imi´ i nazwisko osoby szczepionej, 

b) dat´ urodzenia, 
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c) nazw´ choroby, przeciw której wykonywane jest
szczepienie,

d) nazw´ szczepionki, 

e) nr serii szczepionki, 

f) informacj´ o rozpocz´tym cyklu szczepienia
ochronnego z podaniem terminów podania ko-
lejnych dawek szczepionki;

3) poinformowania osoby szczepionej, jej przedstawi-
ciela ustawowego lub jej opiekuna faktycznego
o cià˝àcym na nich obowiàzku przekazania za-
Êwiadczenia o wykonaniu szczepienia Êwiadcze-
niodawcy, o którym mowa w ust. 2.

§ 12. 1. Ksià˝eczk´ szczepieƒ, o której mowa w § 10
ust. 1 pkt 2, stanowiàcà dokument osoby szczepionej,
zak∏ada:

1) dla dzieci — Êwiadczeniodawca wystawiajàcy kart´
uodpornienia;

2) dla osób doros∏ych — Êwiadczeniodawca sprawu-
jàcy opiek´ profilaktycznà nad tà osobà.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
Êwiadczeniodawca przekazuje ksià˝eczk´ szczepieƒ
przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi fak-
tycznemu dziecka.

3. Lekarz sprawujàcy opiek´ profilaktycznà infor-
muje przedstawiciela ustawowego lub opiekuna fak-
tycznego dziecka oraz osoby doros∏e o obowiàzku oka-
zywania ksià˝eczki szczepieƒ przy ka˝dym szczepieniu.

§ 13. 1. Po przeprowadzeniu kwalifikacyjnego ba-
dania lekarskiego lekarz potwierdza zakwalifikowanie
osoby badanej do szczepienia ochronnego podpisem
w karcie uodpornienia i ksià˝eczce szczepieƒ oraz wy-
nik tego badania wpisuje w dokumentacji medycznej
tej osoby.

2. W przypadku stwierdzenia przez lekarza okreso-
wych przeciwwskazaƒ do szczepienia ochronnego
przesuwa si´ termin szczepienia do chwili ich ustàpie-
nia, co lekarz odnotowuje w karcie uodpornienia
i w ksià˝eczce szczepieƒ. 

3. Stwierdzenie przez lekarza sta∏ych przeciwwska-
zaƒ do szczepienia ochronnego wymaga potwierdze-
nia przez lekarza specjalist´ i odnotowania w karcie
uodpornienia oraz w ksià˝eczce szczepieƒ.

§ 14. Informacj´ o wystàpieniu niepo˝àdanych od-
czynów poszczepiennych odnotowuje si´ w ksià˝eczce
szczepieƒ, karcie uodpornienia oraz dokumentacji me-
dycznej osoby szczepionej.

§ 15. O fakcie uchylania si´ od poddania obowiàz-
kowym szczepieniom ochronnym, o których mowa
w § 1, Êwiadczeniodawca przechowujàcy karty uodpor-
nienia zawiadamia pisemnie w∏aÊciwego paƒstwowe-
go powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 16. 1. Âwiadczeniodawcy przechowujàcy karty
uodpornienia i prowadzàcy szczepienia ochronne spo-
rzàdzajà i przesy∏ajà paƒstwowemu powiatowemu in-
spektorowi sanitarnemu:

1) kwartalne sprawozdania z realizacji szczepieƒ
ochronnych, których wzór okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia — w terminie 7 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u;

2) roczne sprawozdania z realizacji szczepieƒ ochron-
nych, których wzór wraz z terminami ich przesy∏a-
nia okreÊlajà przepisy o statystyce publicznej.

2. Ze sprawozdaniem kwartalnym nale˝y przekazaç
list´ osób, które pomimo cià˝àcego na nich obowiàzku
nie podda∏y si´ szczepieniom ochronnym oraz przed-
stawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych
osób, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2.

3. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny opra-
cowuje i przekazuje paƒstwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu sprawozdania:

1) kwartalne — w terminie 21 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u;

2) roczne — w terminie okreÊlonym w przepisach
o statystyce publicznej.

4. Paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny
opracowuje i przekazuje G∏ównemu Inspektorowi Sa-
nitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej
jednostce sprawozdania:

1) kwartalne — w terminie 30 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u;

2) roczne — w terminie okreÊlonym w przepisach
o statystyce publicznej.

5. G∏ówny Inspektor Sanitarny lub wskazana przez
niego specjalistyczna jednostka opracowuje sprawoz-
dania krajowe:

1) kwartalne — w terminie 45 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u;

2) roczne — w terminie okreÊlonym w przepisach
o statystyce publicznej. 

6. Sprawozdania kwartalne, o których mowa
w ust. 5 pkt. 1, sporzàdzane sà w formie elektronicznej.

7. Informacje ze sprawozdaƒ rocznych, o których
mowa w ust. 5 pkt 2, zamieszczane sà w rocznych biu-
letynach publikowanych przez G∏ównego Inspektora
Sanitarnego lub wskazanà przez niego specjalistycznà
jednostk´.

§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.2)

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 6 lipca
1998 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepieƒ
ochronnych przeciwko chorobom zakaênym (Dz. U. Nr 94,
poz. 600, z 2000 r. Nr 55, poz. 664 oraz z 2001 r. Nr 148,
poz. 1662), które na podstawie art. 38 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U.
Nr 126, poz. 1384) traci moc z dniem 1 stycznia 2003 r. 
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. (poz. 2018) 

Za∏àcznik nr 1WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3
WZÓR

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
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