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Regulamin przyznawania „Tytułu Wakcynologa” przez Polskie Towarzystwo 

Wakcynologii 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Przyznanie „Tytułu Wakcynologa” Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (dalej „PTW”) 

jest wyróżnieniem honorowym, dokumentującym wiedzę oraz umiejętności w zakresie 

szczepień ochronnych.  

2. Zarząd PTW przyznaje „Tytuł Wakcynologa” przypisany do odpowiedniej grupy 

zawodowej: „Lekarz Wakcynolog”, „Pielęgniarka/Pielęgniarz Wakcynolog”, 

„Farmaceuta Wakcynolog”, „Wakcynolog”.  

3. Zarząd PTW przyznaje „Tytuł Wakcynologa” osobie zaangażowanej w działania zgodne 

z celami działania PTW zapisanymi w Statucie PTW.  

4. Zarząd PTW może odmówić przyznania „Tytułu Wakcynologa” bez podania przyczyny, 

jeśli uzna, że nie leży to w interesie PTW.  

5. Przyznanie tytułu nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami ze strony PTW w tym, 

wsparciem finansowym lub organizacyjnym.  

6. Warunki przyznania, w tym koszty administracyjne tytułu określa uchwałą Zarząd PTW. 

7. Wszelkie działania związane z przyznawaniem „Tytułu Wakcynologa” prowadzi Zarząd 

PTW, który jest odpowiedzialny w szczególności za: 

1) nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz informowanie o jego 

naruszeniach, 

2) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem „Tytułu Wakcynologa”,  

a w szczególności za prowadzenie korespondencji, sprawdzania, prowadzenie rejestru 

numerowanych (nr/rok) Certyfikatów.  

8. Przyznanie tytułu będzie odnotowywane w rejestrze prowadzonym przez Zarząd PTW. 

Ewidencja wydanych „Tytułów Wakcynologa” będzie udostępniona na stronie PTW,  

w odniesieniu do osób, które we wniosku o przyznanie tytułu wyrażą na to zgodę.  

9. Zarząd może powierzyć administrowanie Ewidencją wydanych „Tytułów Wakcynologa” 

podmiotowi zewnętrznemu.   

 

§2. Procedura przyznawania „Tytułu Wakcynologa” 

1. Celem przyznania „Tytułu Wakcynologa” zainteresowana osoba powinna złożyć 

stosowny wniosek według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Wniosek o przyznanie „Tytułu Wakcynologa” powinien być złożony w formie 

elektronicznej (pocztą elektroniczną) za pośrednictwem dedykowanej strony 

internetowej.  

3. Składający wniosek otrzymuje informację o przyznaniu lub odmowie przyznania „Tytułu 

Wakcynologa PTW” na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.  

4. Odmowa przyznania „Tytułu Wakcynologa” przez zarząd PTW jest ostateczna, nie 

wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.  

5. W przypadku zmiany sytuacji w odniesieniu do wymagań otrzymania tytułu (np. utraty 

prawa wykonywania zawodu), osoba, która uzyskała „Tytułu Wakcynologa” 

zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym Zarząd PTW w formie pisemnej.  
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6. Zarządowi PTW w uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku 

stwierdzenia naruszenia wymogów uzyskania tytułu) przysługuje prawo odebrania 

wcześniej przyznanego tytułu „Tytułu Wakcynologa” ze skutkiem natychmiastowym bez 

prawa do zwrotu kosztów administracyjnych z tym związanych. 

  

§3. Warunki przyznawania „Tytułu Wakcynologa” 

1. Warunkiem przyznania „Tytułu Wakcynologa” jest posiadanie znajomości zagadnień 

dotyczących szczepień ochronnych oraz działalności zawodowej w zakresie 

wakcynologii potwierdzone poprzez: 

a. co najmniej dwuletnie członkostwo w PTW i w pełni opłacone składki członkowskie, 

b. udział w konferencji PTW lub warsztatach PTW w ciągu ostatnich 2 lat 

poprzedzających złożenie wniosku, poświadczony certyfikatem,   

c. ukończenie kursu doskonalącego dotyczącego szczepień PTW, w ciągu ostatnich 2 lat 

poprzedzających złożenie wniosku, poświadczony certyfikatem lub udział w kursie 

jako wykładowca, w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, 

d. posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu, 

e. uwiarygodnioną aktywność w zakresie szczepień ochronnych (należy wskazać do 

wyboru lub uzupełnienia):  

• pracę w zarejestrowanym punkcie szczepień (poradnia lekarza rodzinnego, 

inne poradnie szczepień, w przypadku farmaceuty: apteka), 

• działalność edukacyjną, 

• działalność naukową udokumentowaną publikacjami, 

• działalność popularyzacyjną szczepień ochronnych odpowiednio udokumentowaną 

(publikacje, treści internetowe, filmy), 

• Zarząd PTW może przyznać tytuł wakcynologa osobom z wykształceniem w dziedzinie 

nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu posiadającym znaczący dorobek w dziedzinie 

wakcynologii.   

2. Przyznanie „Tytułu Wakcynologa” poświadczane jest wydaniem numerowanego 

(numer/rok) Certyfikatu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.   

3. Certyfikat „Tytułu Wakcynologa” uprawnia do posługiwania się tym tytułem w pracy 

zawodowej.     

4. Logotyp PTW zawarty we wzorze Certyfikatu jest zastrzeżony znakiem towarowym  

i w żaden sposób nie można w niego ingerować oraz wykorzystać w innych celach niż 

uzgodnionych z PTW. 

5. „Tytuł Wakcynologa” przyznawany jest na okres 3 lat licząc od daty wskazanej we 

wniosku. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym prawo do „Tytułu 

Wakcynologa” wygasa i wymaga odnowienia na dalszy okres według zasad określonych 

w niniejszym Regulaminie.  

 

§4. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin przyjęto uchwałą Zarządu PTW w dniu 21.10.2021.   

2. Załącznikami do Regulaminu są:  

1) wzór wniosku  o nadanie „Tytułu Wakcynologa” PTW - załącznik 1, 

2) wzór numerowanego Certyfikatu - załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e. 

 


