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Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO  

Anna Szmelcer Przewodnicząca 

        ul. Jagiellońska 21 

44-100 Gliwice 

 

Odpowiadając na petycję wniesioną w dniu 5 stycznia 2021 r., uzupełnioną  w dniu 18 

stycznia 2021 r. w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz 870) 

dotyczącą współodpowiedzialności za skutki szczepień  na COVID – 19 oraz  podjęcia działań  

edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone 

groźnymi skutkami ubocznymi sposoby: 

a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu                                         

i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność, 

b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami, 

informuję, iż Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie internetowej projekt ustawy 

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz 

niektórych innych ustaw, dotyczący świadczenia kompensacyjnego. Na mocy ustawy powstać 

ma Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, który ma zapewnić pacjentom środki 

prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi 

działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki. W uzasadnieniu 

projektu wskazano, że w Polsce każdego roku wykonywanych jest kilkanaście milionów 

szczepień. ”Spośród wykonanych szczepień jedynie w odniesieniu do 2–8 przypadków 

stwierdza się po szczepieniu takie objawy chorobowe, które – na podstawie analizy 

zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz dokumentacji medycznej – 

zostały zakwalifikowane jako ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne spowodowane 

szczepionką lub sposobem wykonania szczepienia”– podano w uzasadnieniu. 

Większość działań niepożądanych – jak zaznaczono - ogranicza się do reakcji miejscowych 

w postaci zaczerwieniania i bólu w miejscu wstrzyknięcia lub objawów ogólnych w postaci 

podwyższenia temperatury ciała. Dane te świadczą o wysokim bezpieczeństwie realizacji 

szczepień ochronnych. Projektowane przepisy wprowadzające świadczenia kompensacyjne 
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oraz Fundusz stanowią – jak wyjaśniono – „realizację zasady solidarności społecznej, która 

jest kluczem dla powszechnej realizacji szczepień ochronnych”. Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych 

innych ustaw stanowi odpowiedź dla podmiotu kierującego petycję w zakresie 

współodpowiedzialności za skutki szczepień  na COVID – 19. W odniesieniu do działań, 

których celem ma być zwrócenie uwagi obywateli na wzmacnianie odporności organizmu                                         

oraz  leczenie ogólnie dostępnymi środkami uważam, iż właściwym podmiotem do czynienia 

tego typu zaleceń będzie Minister Zdrowia. 
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Z poważaniem: 

             Wójt Gminy 

Mariusz Kozaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) adresat – przesłano na adres e-mail 

2) a/a 

 

 

sprawę prowadzi: Wioletta Astramowicz-Ceglarz 774074650 
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