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Szanowna Pani,

W nawiązaniu do pisma przesłanego drogą elektroniczną dotyczącego oświadczenia 

świadomej odmowy szczepień, , Departament Matki i Dziecka informuje, że 

przeprowadzanie szczepień ochronnych w Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866), zwanej dalej ustawą, 

oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Podstawą prawną do nałożenia 

obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom 

zakaźnym jest art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 17 ust. 1 ustawy, który zobowiązuje osoby 

przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do poddawania się 

obowiązkowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w ustawie, przy 

czym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy w odniesieniu do osób nieposiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych (m.in. dzieci) odpowiedzialność za wypełnienie tego 

obowiązku ponosi osoba sprawująca nad tą osobą prawną pieczę albo jej opiekun 

faktyczny.
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Oświadczenie dotyczące odmowy szczepień ochronnych podpisywane przez rodzica ma 

na celu potwierdzenie stanu faktycznego, że rodzicowi, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, zostały udzielone wszelkie informacje o obowiązkowym lub 

zalecanym szczepieniu ochronnym, skutkach niezaszczepienia dziecka oraz 

wynikających z tego konsekwencjach prawnych. 

Rodzic nie ma obowiązku podpisywania takiego oświadczenia.

Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest informowanie 

rodzica o szczepieniach ochronnych. Poza tym, zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 849), lekarz ma odnotować fakt, że poinformował 

rodzica o obowiązku poddania się szczepieniom w dokumentacji medycznej, karcie 

uodpornienia, książeczce szczepień.

Minister Zdrowia nie odpowiada za sposób działania podmiotów leczniczych, w razie 

wątpliwości należy zwrócić się do podmiotu sprawującego nadzór nad podmiotem 

leczniczym.

Z poważaniem

Dagmara Korbasińska

dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/
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