
ZGŁOSZENIE KOMUNIKACJI 

Komunikat z dnia: 4.05.2021 Godziny: 8.00 

Od (instytucja zgłaszająca): MINISTERSTWO ZDROWIA (MZ) 

Do (odbiorca): Punkty szczepień, w szczególności Punkty Szczepień Powszechnych 

Do wiadomości: Ministerstwo Zdrowia, KPRM, Centrum e-Zdrowia, NFZ, RARS, UW 

Dotyczy: Zasady nawiązywania współpracy z Mobilnymi Jednostkami Szczepień.   

Podpisany przez (osoba):  

Priorytet (wstaw znak x): zwykły  Pilny X 

Instytucja przekazująca: NFZ, RARS, KPRM, CeZ, UW.  

Sposób przekazania: 
(wstaw znak x) 

telefon  e-mail X 

SMS  SZOI/ PŚw. (NFZ) X 

Komunik. internet. X strona www X 

Treść komunikatu 

Narodowy Program Szczepień został poszerzony o nowy kanał wykonywania szczepień: Mobilne Jednostki 
Szczepień (MJS).  

MJS to profesjonalista medyczny wykonujący indywidualnie (samodzielnie) szczepienia poza punktami 
szczepień. Program dedykowany jest dla przedstawicieli następujących zawodów: lekarz, ratownik 
medyczny, pielęgniarka, położna i felczer.  

Aby rozpocząć szczepienia w formule MJS, ochotnik musi nawiązać współpracę z wybranym istniejącym 
punktem szczepień, z którym konieczne jest podpisanie umowy w dowolnej formie.  

MJS znajduje chętnych do szczepienia we własnym zakresie. Jednakże współpracujący PWDL może przekazać 
MJS pacjentów do zaszczepienia, na przykład osoby niepełnosprawne lub oczekujące na szczepienie w 
warunkach domowych.  

Szczepienia MJS są rozliczane przez NFZ za pośrednictwem PWDL. Podział środków (standardowa stawka 
61,24 zł brutto) zależy od indywidualnej umowy między MJS a PWDL, MJS nie powinien jednak otrzymywać 
mniej niż 40 zł za każde wykonane przez siebie szczepienie (reszta zostaje dla PWDL). Rekomendowany 
podział środków: 11,24 zł dla PWDL oraz 50 zł dla MJS.  

Organizatorzy Narodowego Programu Szczepień rekomendują punktom szczepień nawiązywanie 
współpracy ze zgłaszającymi się ochotnikami do programu MJS. W szczególności Punkty Szczepień 
Powszechnych (w porozumieniu z prowadzącym PWDL) powinny umożliwiać chętnym osobom szczepienia 
jako Mobilne Jednostki Szczepień. Nawiązywanie takiej formy współpracy nie jest jednak obowiązkowe (i 
zależy też od indywidualnej oceny zgłaszających się kandydatów). 

Szczegółowe informacje o Mobilnych Jednostkach Szczepień dostępne są na stronach gov.pl/szczepimysie. 

Dodatkowych informacji udzieli (osoba, mail, nr telefonu) 
pytania dot. zamówień: szczepionkacovid@rars.gov.pl  

pytania techniczne: szczepienia_it@cez.gov.pl  
szczepienia-covid@mz.gov.pl 

 


