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Przestrzeganie zasad 

kolejności szczepień 

przeciwko COVID- 19. 
 

Okres objęty kontrolą: 

21-26.01.2021 r. 

 
Prawidłowość realizacji szczepień przeciwko COVID-

19 w świetle zapisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii 
Na podstawie przekazanej do kontroli dokumentacji 

dokonano następujących ustaleń: 

1. Wykonanie szczepień u 187 osób nieuprawnionych, 
w tym 143 osób bez skierowania, 22 osób ze 

skierowaniem wystawionym przez podmiot 

kontrolowany oraz 22 osób ze skierowaniem 
wygenerowanym przez system, o którym mowa w art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 
702 z późn. zm.) - naruszenie § 28a ust. 1 pkt 1-12 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. zm.) 
 

2. Realizacja szczepień u 360 osób bez wymaganego 

skierowania – naruszenie § 68a ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 
666 z późn. zm.) 

 

Powyższe nieprawidłowości, będące udzielaniem 
świadczeń opieki zdrowotnej w sposób 

nieodpowiadający obowiązującym przepisom, tj. 

rozporządzeniu w sprawie kolejności szczepień, 
skutkowały ograniczeniem dostępność do świadczeń 

w postaci szczepień przeciwko Covid-19, osobom 

uprawnionym. 
 

 

 
ZALECENIA POKONTROLNE: 

 

1. Realizować szczepienia ochronne 
przeciwko COVID-19 w kolejności 

wynikającej z rozdziału 5 

„Szczepienia ochronne przeciwko 
COVID-19” rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 26 lutego 

2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii4. 
Termin realizacji: na bieżąco. 

2. Szczepienia realizować na 

podstawie skierowań, o których mowa 
w § 68a ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 

2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i 

wzorów dokumentacji 

medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. poz. 666 z 
późn. zm.). Termin realizacji: na 

bieżąco. 

3. Planować i organizować realizację 
szczepień przeciwko COVID-19 w 

sposób prawidłowy oraz wzmocnić 

nadzór i wdrożyć mechanizmy 
kontrolne zapewniające 

przeprowadzenie szczepień, 

zgodnie z wytycznymi określonymi w 
ww. rozporządzeniu. Termin 

realizacji: na bieżąco. 

 
SKUTKI FINANSOWE: 

Brak. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w wystąpieniu były podane tylko ilości bez wartości %  

**nie bardzo wiem czy to napisać jako skutek finansowy  

 

  


