
 
 
 
MZ  Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych 
 
Ministerstwo Zdrowia informuje, ze Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy powołujący Fundusz Kompensacyjny 
Szczepień Ochronnych.  
Fundusz zapewni, że pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli 
uzyskać świadczenie pieniężne.  
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi                               
oraz niektórych innych ustaw, przewiduje, że świadczenia kompensacyjne będą przyznawane na podstawie decyzji 
Rzecznika Praw Pacjenta. 
 
Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało: 
 w przypadku wystąpienia działań niepożądanych wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

podanej szczepionki lub szczepionek, które spowodowały hospitalizację przez okres nie krótszy niż 14 dni; 
 w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym 

oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni. 
 
Świadczenie będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty, a jej wysokość będzie przede wszystkim zależała                      
od długości okresu hospitalizacji.  
Przykładowo, w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku                                     
z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 tys. zł.  
W przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 
będzie to kwota 10 tys. zł, a w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 tys. zł do 20 tys. zł. 
Elementem świadczenia mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta 
hospitalizacji do wysokości 10 tys. zł.  
Limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 100 tys. zł. 
 
Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rzecznika Praw 
Pacjenta.  
Termin na rozpatrzenie wniosku to maksymalnie 60 dni. 
 
Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie odpłatne - 200 zł uiszczane na rachunek 
bankowy Funduszu.  
Opłata będzie zwracana w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego. 
 
Głównym źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych będą wpłaty dokonywane 
przez firmy farmaceutyczne, które zawarły z państwem umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania 
obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. 
Wysokość wpłat będzie uzależniona od wysokości zawieranych kontraktów i będzie stanowić 1,5% wartości 
umowy brutto.  
Wpłaty wnoszone będą po raz pierwszy w 2022 r. 
 
Specjalne rozwiązania dla kobiet w ciąży i w połogu 
Projekt wprowadza dodatkowe świadczenia – bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kobiet w ciąży                      
oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne dla kobiet w okresie połogu.  
Rozwiązanie to będzie stosowane od 1 stycznia 2022 r. 
 
Przewiduje też rezygnację z papierowych zleceń na wyroby medyczne i ich naprawę na rzecz postaci 
elektronicznej oraz wprowadza nowe terminy realizacji tych funkcjonalności. 
 
Zgodnie z projektem szczepienia przeciw Covid-19 mogą wykonywać również studenci kształcący się na 5. albo                         
na 6. roku studiów na kierunku lekarskim, 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz studenci 



kształcący się na 3. roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w okresie odbywania tych studiów i przez 
okres 6 miesięcy po ich zakończeniu. 
Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,                                          
z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach. 
 


