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APEL 
WS. POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU 

ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DRUK NR 1818) 
 
 
Szanowna Pani Marszałek, 
Szanowny Panie Marszałku, 
 
 
w związku z opublikowaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (nr druku 1818) niżej 

podpisane organizacje pracodawców przedstawiają poniższe stanowisko do przedmiotowego 

projektu. 

Fundusz Kompensacyjny jest niewątpliwie odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie 

epidemiologiczne i jednocześnie narzędziem potrzebnym dla budowania zaufania społeczeństwa do 

szczepień przeciw COVID-19. Wprowadzenie tego rozwiązania jest istotne dla przeprowadzenia  

i upowszechnienia szerokiej akcji szczepień zmierzającej do uzyskania jak najszybciej odporności 

populacyjnej. Systemy kompensacyjne są istotnym elementem budowania zaufania do władz 

publicznych i systemów opieki zdrowotnej oraz do szczepień ochronnych. Dotyczy to zwłaszcza 

sytuacji, gdy to rządy państw są inicjatorem masowych akcji profilaktycznych, jak to ma miejsce  

w przypadku walki z pandemią COVID-19.  

Wyzwania związane z upowszechnieniem szczepień ochronnych oraz budowanie długofalowego 
zaufania do szczepień są jednym z najistotniejszych zagadnień zdrowia publicznego, zwłaszcza  
w dobie pandemii COVID-19, a sprawna realizacja programu szczepień leży w szeroko pojętym 
interesie społecznym.  Fundusz Kompensacyjny zapewni pacjentom środki prawne umożliwiające 
szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z wystąpieniem działań niepożądanych 
spowodowanych przez podanie szczepionki. 

Rekomendujemy, aby w pierwszej kolejności, na tym etapie rozwoju epidemii i realizacji 
Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, zakres proponowanych rozwiązań 
ograniczony był wyłącznie do rozpoczętych od dnia 26 grudnia 2020 r. szczepień w ramach 
Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.  
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Społeczne oczekiwania pilnego wprowadzenia dodatkowych gwarancji państwa w związku  
z wystąpieniem działań niepożądanych spowodowanych szczepieniami koncentrują się obecnie na 
szczepieniach przeciwko COVID-19, jako masowej akcji dobrowolnych szczepień osób dorosłych  
i dzieci, w tym już wkrótce powyżej 5. roku życia, spowodowanych sytuacją bez precedensu w postaci 
pandemii ogólnoświatowej. Preparaty szczepionkowe zastosowane w szczepieniach przeciwko 
COVID-19, zarejestrowane w trybie nadzwyczajnym, są odpowiedzią na szczególne okoliczności oraz 
działaniem w celu ochrony ludzi na całym świecie.  

Nie jest celowe wprowadzanie na takich samych zasadach i w tak samo pilnym trybie tożsamego 
systemu kompensacji szkód dla pozostałych szczepień ochronnych. Skonstruowanie sprawnego, 
budującego zaufanie społeczne, systemu wymaga czasu na refleksję i debatę publiczną, którego – 
na skutek pilności potrzeb społecznych związanych z epidemią COVID-19 – aktualnie nie ma.  

Wysoce zasadnym wydaje się stworzenie w pierwszej kolejności rozwiązania dedykowanego 
wyłącznie szczepionkom przeciwko COVID-19, które może posłużyć jako rozwiązanie o charakterze 
pilotażowym, na kształt którego możliwe będzie wprowadzenie w przyszłości rozwiązania 
obejmującego także pozostałe szczepienia ochronne. Stworzenie Funduszu Kompensacyjnego 
Szczepień Ochronnych na mniejszą skalę, będącym odpowiedzią na naglącą potrzebę 
epidemiologiczną i społeczną, pozwoli na wyciągnięcie cennych wniosków, co do jego efektywności 
oraz poziomu spełnienia oczekiwań wszystkich zaangażowanych podmiotów. Dotyczy to m.in. 
odpowiedzi na pytanie o adekwatną wysokość świadczenia kompensacyjnego, w tym kwoty 
wypłacanej uprawnionym na poczet kosztów leczenia i rehabilitacji, jak i sposobu organizacji  
i funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. 

Środowisko pracodawców nie widzi uzasadnienia dla propozycji poselskiego projektu, aby źródłem 
finansowania Funduszu Kompensacyjnego byli producenci szczepionek. Koncepcję, wedle której 
państwo przerzuca ciężar finansowania kosztów, wynikających z decyzji rządzących, będących 
elementem polityki, należy traktować jako quasi-podatek nakładany na określoną kategorię 
przedsiębiorców. W naszej opinii brak jest argumentów, które przemawiają za tym, aby 
przedsiębiorcy produkujący szczepionki byli obciążani dodatkowymi kosztami związanymi  
z prawnie dopuszczonymi do obrotu produktami leczniczymi. Dlatego w opinii środowiska 
pracodawców jedynym akceptowalnym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie środków na Fundusz 
Kompensacyjny wyłącznie ze środków publicznych, a poziom rocznych dotacji celowych liczony 
powinien być na podstawie liczby zgłaszanych działań niepożądanych oraz liczby wniosków 
składanych przez pacjentów. 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie apelu środowiska 
pracodawców w pracach nad tym projektem. Liczymy również na współpracę i pozostajemy do 
Państwa dyspozycji.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

   Wiceprezydent Pracodawców RP           Prezydent Konfederacji Lewiatan         Wiceprezes Business Centre Club 
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