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RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

V.7018.3.2021.ŁK

Szanowny Panie Ministrze,

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął do zbadania z urzędu sprawę ewentualnych 
nieuprawnionych preferencji w dostępie do szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
do których miało dojść w jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co 
godzić może w konstytucyjną zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym, Rzecznik wystąpił do 
kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje o wynikach wdrożonej w 
WUM kontroli.

Niezależnie od tego, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627), z uwagi na pojawiające się 
wątpliwości prawne dotyczące „statusu” szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (nie zostały 
one uwzględnione jako szczepienia zalecane na podstawie art. 19 ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi; nie dokonano także nowelizacji koszyka 
świadczeń gwarantowanych), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o 
wyjaśnienie, co jest podstawą uznania tych szczepień za świadczenie finansowane ze 
środków publicznych. W szczególności będę wdzięczny za informację, czy Narodowy 
Program Szczepień jest faktycznie programem polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 
48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
Jeżeli zaś samoistną podstawą wdrożenia Narodowego Programu Szczepień jest uchwała 
Rady Ministrów z 15 grudnia 2020 r., będę zobowiązany przekazanie Rzecznikowi jej kopii 
(niestety w publicznych zasobach dostępny jest tylko sam Program, stanowiący – jak należy 
się domyślać – załącznik do uchwały).

Korzystając z okazji, pozwalam sobie także przypomnieć o wystąpieniu 
skierowanym do Ministra Zdrowia 30 grudnia 2020 r. (nr V.7018.1033.2020.ET), 
dotyczącym ewentualnego uzupełnienia grup „0” i/lub „1” Programu. Przy pełnym 
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zrozumieniu dla ogromu zadań stojących obecnie przed Ministerstwem Zdrowia, będę 
jednak zobowiązany za możliwie pilne odniesienie się do przedstawionego problemu. 
Wydaje się to o tyle istotne, że w kierowanych do Rzecznika skargach wskazywane są 
dalsze „pominięte” w pierwszych etapach szczepień grupy (funkcjonariusze Służby Celno-
Skarbowej, a także osoby mające zgodnie z art. 47c ustawy o świadczeniach prawo do 
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością).

Łączę wyrazy szacunku,

Maciej Taborowski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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