
Miasto, dn…………………….. 

 

(adres nadawcy)  

 

(adres producenta szczepionki) 

 

Dotyczy: wydania pisemnej gwarancji bezpiecznego użycia szczepionki dla dziecka oraz udzielenia 

informacji o sposobie dochodzenia odszkodowania za NOP i powikłania poszczepienne od podmiotu 

odpowiedzialnego. 
 

W związku z pojawieniem się oficjalnego stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie dochodzenia roszczeń z 

tytułu wystąpienia niepożądanych zdarzeń poszczepiennych u dzieci (kopia pisma Ministra Zdrowia w 

załączeniu) i wobec faktu, iż zgodnie z istniejącym obowiązkiem moje dziecko ma zostać wkrótce 

zaszczepione przy użyciu Państwa szczepionki o nazwie ……………………………………………., 

uprzejmie proszę o wydanie opinii i pisemnej gwarancji bezpiecznego jej użycia u mojego dziecka, które 

będą stanowiły podstawę do wyrażenia przeze mnie zgody na zaszczepienie dziecka oraz dowód i podstawę 

do dochodzenia odszkodowania w razie wystąpienia NOP lub powikłań poszczepiennych. 

 

Do pisma dołączam szczegółowy opis stanu zdrowia dziecka. Po zapoznaniu się z nim, proszę o wydanie 

pisemnej gwarancji, iż wobec takiego stanu rzeczy podanie mojemu dziecku Państwa szczepionki o nazwie 

……………………………………………………………… 

nie spowoduje pogorszenia stanu zdrowia dziecka oraz nie wywoła niepożądanych skutków 

poszczepiennych. Z doświadczenia wiem, że lekarze kwalifikujący dziecko do szczepienia podchodzą do 

tego bardzo rutynowo a ulotki dostępne w punktach szczepień to ulotki reklamowe a nie opisy produktów 

leczniczych.  

W razie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia dziecka jesteśmy gotowi poddać je szczegółowym badaniom 

lekarskim oraz konsultacji wykonanej przez wskazanych przez Państwa specjalistów . 

Skoro jesteście Państwo podmiotem odpowiedzialnym finansowo za ewentualny NOP i powikłania 

poszczepienne mogące wystąpić u mojego dziecka po użyciu Waszej szczepionki,  proszę o dokładne 

przedstawienie Waszej kondycji finansowej, tak abym mogła oszacować przybliżoną wysokość 

wnioskowanego odszkodowania, realność jego zasądzenia oraz co oczywiste , Państwa wypłacalność. 

 

W tym celu proszę o : wydruk z KRS, podanie wysokości kapitału zakładowego , wynik finansowy za 

ostatnie 3 lata, bieżący wynik finansowy, stan aktywów i pasywów, bieżące zobowiązania finansowe, 

nazwiska osób z kadry zarządzającej oraz oświadczenie o niezaleganie z opłatami publiczno - prawnymi.  

 

Ponadto proszę o podanie informacji o toczących się aktualnie sprawach sądowych z tytułu odszkodowań za 

NOP lub powikłania, kwotach odszkodowań zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym oraz 

wysokości zabezpieczonych środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel.  

 

Dane finansowe są mi bezwzględnie potrzebne do podjęcia świadomej i odpowiedzialnej decyzji o 

szczepieniu dziecka, ponieważ jest oczywiste, iż Państwa ewentualna niewypłacalność uniemożliwi mi 

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za możliwy NOP i powikłania poszczepienne u mojego dziecka. 

Zgodnie z informacją Ministra Zdrowia nikt inny nie ponosi tej odpowiedzialności , więc bezwzględnie 

muszę mieć pewność , ze w razie , gdy moje dziecko dozna szkody, będziecie w stanie za nią zadośćuczynić  

w żądanej przeze mnie, realnej wysokości. 

 

W swoim piśmie Minister Zdrowia podał, iż istnieje wiele nowych instrumentów prawnych ułatwiających 



pacjentom dochodzenie swoich roszczeń. Proszę o informację, jaki jest Państwa stosunek do tych 

instrumentów prawnych np. mediacji?  

 

Chciałabym także uzyskać informację jakie macie Państwo procedury odszkodowawcze oraz procedurę 

kontaktów z rodzicami poszkodowanych małych pacjentów. 

 

Ponadto proszę o doprecyzowanie jaki stosunek cywilnoprawny łączy Państwa firmę ze mną jako rodzicem 

dziecka mającego zostać zaszczepionym Waszą szczepionką. Minister Zdrowia w swoim piśmie posługuje 

się określeniem „roszczenia cywilnoprawne”. Stosunek ten nie jest dla mnie oczywisty, zważywszy na fakt, 

iż nie jest on kształtowany z mojej woli, lecz wręcz przeciwnie – ze względu na obowiązek szczepień został 

mi narzucony bez możliwości jego kształtowania czy wręcz rezygnacji. 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż Minister Zdrowia wskazał Państwa firmę jako podmiot odpowiedzialny 

finansowo za powikłania poszczepienne, może rozważycie Państwo ideę powołania własnego funduszu 

odszkodowań dla dzieci, które doświadczyły niekorzystnych skutków szczepienia. Skróciło i uprościłoby to 

drogę do uzyskania odszkodowania przez poszkodowane dzieci, a Wam przyniosło pozytywny wizerunek 

jako firmy odpowiedzialnej za swoje produkty. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem  Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, powikłania poszczepienne zdarzają się nadzwyczaj rzadko (jeden 

przypadek na kilka milionów?), więc w skali działalności Państwa firmy to zapewne nieistotne koszty.  

 

Z poważaniem, 

 

 

  

Załączniki: 

- kopia pisma z Ministra Zdrowia 

- opis stanu zdrowia dziecka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 



 



 



 



 


