
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 lutego 2015 r. 

Poz. 182 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 

Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-

nych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 

(Dz. U. Nr 182, poz. 1086) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);”; 

2) w § 3: 

a) w pkt 8: 

– lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) dzieci do ukończenia 12 roku życia, inne niż wymienione w lit. a i b, przebywające w: 

– zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

– zakładach opiekuńczo-leczniczych, 

– rodzinnych domach dziecka, 

– domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

– domach pomocy społecznej, 

– placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

– regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

– interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,”, 

– dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) dzieci, inne niż wymienione w lit. a–c, przebywające w żłobkach lub klubach dziecięcych;”, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis) obejmuje dzieci  i młodzież od 7 tygodnia ży-

cia do ukończenia 19 roku życia;”, 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268). 
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c) w pkt 12: 

– lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) uczniów szkół medycznych lub innych szkół prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych, 

którzy nie byli szczepieni przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,”, 

– w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osoby dia-

lizowane;”; 

3) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) książeczce szczepień, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;”; 

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia objaśnienie otrzymuje brzmienie: 

„Objaśnienie: Książeczka szczepień ma format A5.”. 

§ 2. 1. Książeczki szczepień założone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność 

bezterminowo. 

2. Książeczki szczepień według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być zakładane 

do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz 
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