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Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo z dnia 23 sierpnia 2022 r. o udzielenie interpretacji w zakresie 

wystawienia recept farmaceutycznych na szczepionki przeciw grypie, Minister Zdrowia, 

przekazuje poniższe wyjaśnienia.

W pierwszej kolejności wskazać wypada, że obowiązujące przepis prawa nie nakładają 

na Ministra Zdrowia obowiązku dokonywania wykładni czy interpretacji norm. Minister 

Zdrowia może dokonywać interpretacji indywidualnych wyłącznie w granicach i na 

podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 162, ze zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem, przedsiębiorca może 

złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej 

wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, 

z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie 

(interpretacja indywidualna). Przedmiotem żądania przedsiębiorcy może więc być 

wyłącznie interpretacja zakresu i sposobu stosowania tych przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, których zastosowanie powodować będzie powstanie po 
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stronie przedsiębiorcy obowiązku poniesienia obciążeń (pieniężnych i niepieniężnych), 

które mogą zostać zaklasyfikowane jako danina publiczna lub składka na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. W przypadku przedmiotowego pisma nie są spełnione 

powyższe przesłanki wydania interpretacji indywidualnej.

Niezależnie od powyższego, poinformować wypada, że w ocenie Ministra Zdrowia 

norma wskazana w art. 96. ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

Farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1977, ze zm.) nie obejmuje w swoim zakresie 

uprawnienia do wystawiania recepty farmaceutycznej na preparaty immunologiczne 

(szczepionki).

Stosownie do ww. przepisu, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może, 

w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, wystawić receptę farmaceutyczną. Zdaniem 

Ministra Zdrowia użycie przesłanki „zagrożenia zdrowia” w istocie limituje nie tylko 

okoliczności wystawienia recepty ale także zakres produktów leczniczych możliwych do 

przepisania. Szczepionki zmierzają do pobudzenia naturalnej reakcji układu 

odpornościowego i wytworzenia pamięci immunologicznej względem danego patogenu. 

W rezultacie organizm ma być w stanie po pewnym czasie od zaszczepienia rozpoznać 

prawdziwe drobnoustroje atakujące człowieka i podjąć obronę przed nimi. Dzięki temu 

osoba szczepiona nabywa w sposób kontrolowany odporności przeciw konkretnym 

drobnoustrojom, unikając ryzyka powikłań i zagrożenia z ich strony. Działanie 

szczepionek sprowadza się zatem do profilaktyki chorób zakaźnych, a nie do ich 

bezpośredniego leczenia.

Omawiany przepis kreuje normę uprawniającą, w konsekwencji powinien być 

odczytywany ściśle; nie może być interpretowany rozszerzająco. Odczytując zatem 

przesłankę stanu zagrożenia zdrowia, która nie została zdefiniowana na gruncie ustawy, 

można uznać, że jest to okoliczność, której towarzyszy pojawienie się objawów 

pogarszania zdrowia i w konsekwencji doprowadzenie do rozstroju zdrowia. 

W przypadku szczepionek ciężko zatem odczytać uzasadnienie do ich podania 

w sytuacji gdy już stanu zagrożenia zdrowia już wystąpi.

Podsumowując, stwierdzić należy, że w obecnym stanie prawnym Minister Zdrowia nie 

odczytuje w ramach normy wskazanej w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

– Prawo Farmaceutyczne, uprawnienia do wystawiania recept farmaceutycznych na 

szczepionki, a ewentualne rozszerzenie uprawnień farmaceutów w tym zakresie 

wymaga ingerencji legislacyjnej.
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Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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