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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Panią senator Dorotę Tobiszowską

(na 24. posiedzeniu Senatu w dniu 27 maja 2021 r.) pragnę uprzejmie poinformować, że 

projektowane przepisy ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw ustawy (znajdujący się 

w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD 202), 

wprowadzające świadczenia kompensacyjne oraz tworzące Fundusz, stanowią realizację 

zasady solidarności społecznej, która jest kluczem dla powszechnej realizacji szczepień 

ochronnych. 

Zgodnie z przepisami projektowanej regulacji w przypadku gdy w wyniku szczepienia 

ochronnego u osoby, u której wykonano szczepienie ochronne wystąpiły wymienione

w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek działania 

niepożądane, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 

14 dni albo polegały na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu anafilaktycznego powodującego 

konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub 

hospitalizacji przez okres do 14 dni, zaszczepionemu przysługiwać będzie świadczenie 

kompensacyjne. Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy 

działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, 

gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające 

hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni. Dodatkowe kryterium 14-dniowego okresu 
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hospitalizacji, związane z utrzymywaniem się objawów chorobowych oraz koniecznością 

ich leczenia, stanowi rozwiązanie analogiczne do obowiązującego w Finlandii, i pozwala 

wyeliminować te przypadki, w których hospitalizacja służyła jedynie obserwacji i ocenie 

stanu zdrowia pacjenta, a objawy chorobowe miały przemijający i krótkotrwały charakter. 

Kryterium to nie będzie obowiązywać jedynie w przypadku wystąpienia wstrząsu 

anafilaktycznego, który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, 

stanowi poważne działanie niepożądane.

Ustalenie uprawnień do otrzymania świadczenia kompensacyjnego nie będzie się opierać 

na zgłoszeniu przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego, lecz na 

wystąpieniu wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego działań 

niepożądanych szczepionki lub szczepionek, które zostały potwierdzone w dokumentacji 

lekarskiej.

Nadmieniam jednocześnie, że świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter 

zryczałtowanej kwoty, której wysokość została wskazana w przepisach projektowanej 

ustawy. Jej wysokość będzie zależała przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji. 

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w 

wyniku szczepień wykonanych przeciwko  COVID-19 przeprowadzonych po dniu 26 

grudnia 2020 r., oraz pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej 

ustawy przeprowadzone po dniu 31 grudnia 2021 r. Elementem świadczenia 

kompensacyjnego będą mogły być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po 

zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do wysokości 10 000 zł, przy czym limit 

świadczenia kompensacyjnego wyniesie 100 000 zł. Zgodnie z projektowanymi 
przepisami w przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego, u osoby, u której 
wykonano szczepienie ochronne, wystąpią w ciągu 3 lat od dnia szczepienia 
szczepionką albo szczepionkami działania niepożądane wymienione
w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w ustawie z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w wyniku, których:

1) osoba wymagać będzie hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo

2) wystąpił u danej osoby wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność 

obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo 

hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni

– przysługuje tej osobie świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu 
Kompensacyjnego.

Świadczenie kompensacyjne wyniesie w przypadku:
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1) obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z 

wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 000 zł;

2) hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej 

krócej niż 14 dni – 10 000 zł;

3) hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 000 zł do 20 000 zł,

4) hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni – od 21 000 zł do 35 000 zł,

5) hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni – od 36 000 zł do 50 000 zł,

6) hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni – od 51 000 zł do 65 000 zł,

7) hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni – od 66 000 zł do 89 000 zł

– proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni – 100 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne będzie dodatkowo podwyższane w przypadku:

1) zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł;

2) innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki 

stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5 000 zł;

3) hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki 

medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł;

4) hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki 

medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne będzie obejmować również zwrot kosztów dalszego 

leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie 

wyższej niż 10 000 zł. Łączna suma świadczenia kompensacyjnego przysługującego 

osobie uprawnionej nie może być wyższa niż 100 000 zł. Świadczenie nie będzie 

przysługiwać, jeżeli hospitalizacja była spowodowana zakażeniem SARS-CoV-2. 

Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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