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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień. 

Harmonogram działań. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Margareta Budner, Alicja Chybicka, Dorota Czudowska, Agnieszka Gorgoń-Komor, 

Tomasz Grodzki, Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Ewa Matecka, Bogusława 

Orzechowska,  

 
goście, m.in.: 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 

szef Michał Dworczyk ze współpracownikami, 

Ministerstwo Zdrowia: 

minister Adam Niedzielski ze współpracownikami, 

Narodowy Fundusz Zdrowia: 

prezes Filip Nowak ze współpracownikami. 

 

Ad 1. 
 

 
Informację na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień przedstawili szef Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i minister zdrowia Adam Niedzielski.  

Minister Dworczyk wyjaśnił, że dostępność szczepionek dla Polski ograniczona jest przez 

unijny mechanizm ich zakupu i proporcjonalnego dystrybuowania do poszczególnych krajów. 

Poinformował, że w każdy poniedziałek rano samolotem cargo dostarczane jest ok. 350 tys. 

dawek szczepionki firmy Pfizer. Jeśli chodzi o szczepionki Moderny, które zostały ostatnio 

zarejestrowane, to do końca stycznia dotrze do Polski 70 tys. dawek, a następnie, w kolejnych 

dwóch miesiącach, po trzysta kilkadziesiąt tysięcy, co spowoduje, że do końca marca do Polski 

dotrze łącznie 840 tys. dawek Moderny. 

Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że punkty szczepień będą uruchamianie 

systematycznie, odpowiednio do liczby zgłoszeń chętnych, które będą przyjmowane od 

15 stycznia, nie wcześniej, gdyż uruchomiony będzie dodatkowo system teleinformatyczny 

centralnej rejestracji. Wyjaśnił, że w ramach tego systemu będzie można zgłosić się 

telefonicznie, przez internet lub osobiście w punkcie szczepień. Zaznaczył, że najpierw 

szczepione będą osoby z najstarszej grupy wiekowej, gdyż najciężej przechodzą chorobę. 

Senatorowie podkreślali, że aby sprawnie przeprowadzić proces szczepień, konieczna jest 



 

 

współpraca z samorządami, nie tylko w zakresie organizacji transportu dla osób, które nie będą  

w stanie samodzielnie dojechać do punktu szczepień, lecz także w kwestii promowania 

szczepień. Zwracali uwagę, że lokalne władze znają sytuację lokalną i problemy 

poszczególnych grup. Zaproponowali, żeby samorządy mogły wysyłać zaproszenia na 

szczepienie do konkretnych osób, np. starszych, które mogą mieć problemy z samodzielnym 

zgłoszeniem się w systemie. 
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