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Porządek posiedzenia: 

 1. Monitorowanie i zarządzanie medyczne epidemią COVID-19. Nadzór medyczny nad 

bezpieczeństwem i jakością szczepień. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: 

 przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

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

Wojciech Konieczny, Beata Małecka-Libera, Bogusława Orzechowska, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Zdrowia: 

sekretarz stanu Waldemar Kraska ze współpracownikami, 

podsekretarz stanu Maciej Miłkowski ze współpracownikami, 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: 

dyrektor Grzegorz Juszczyk, 

Naczelna Rada Lekarska: 

ekspert dr Paweł Grzesiowski. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, który 

omówił system nadzoru nad przechowywaniem i dystrybucją szczepionek. Podkreślił, że 

odpowiedzialna za to hurtownia medyczna Agencji Rezerw Materiałowych spełnia wszelkie 

wymogi inspekcji farmaceutycznej, czuwającej też nad bezpieczeństwem kolejnych ogniw 

w łańcuchu dostaw. 

Senatorowie pytali o możliwość dołączenia wielkich magazynów do głównej hurtowni, co 

mogłoby usprawnić cały proces dostawy szczepionek do końcowego punktu szczepień. Senator 

Alicja Chybicka pytała o stan i liczbę niewykorzystanych szczepionek.  

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Kieszek poinformował, 

że do dziś z różnych powodów niewykorzystanych zostało 3331 szczepionek, w tym m.in. 574 

zostały uszkodzone mechanicznie w punkcie szczepień, 275 z powodu niestawienia się 

pacjentów, 265 – z powodu błędów w przechowywaniu, zwłaszcza awarii chłodni, 188 – 

z powodu wad jakościowych, 114 zostało ukradzionych, a 57 zostało uszkodzonych 

w transporcie. 



 

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska przekonywał, że perturbacje 

w systemie szczepień wynikają z tego, że Polska nie ma wystarczającej liczby szczepionek. 

Według wiceministra Kraski pandemia jest nieprzewidywalna, a podana dziś przez 

Ministerstwo Zdrowia liczba zakażeń wskazuje, że nasza sytuacja pandemiczna nie jest 

stabilna. 

Zdaniem przewodniczącej komisji Beaty Małeckiej-Libery kwestia dostaw szczepionek jest 

kluczowa, ale należy też dogłębnie przeanalizować strategię szczepień. W jej ocenie decyzje 

o ewentualnym poluzowaniu obostrzeń i w ślad za tym idące decyzje gospodarcze należy 

podejmować na podstawie badań i modeli naukowych. 

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że rządowe decyzje podejmowane są 

z pomocą wskazań zespołu ds. monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-

19, w skład którego wchodzą m.in. naukowe grupy badawcze z Uniwersytetu Warszawskiego 

i Politechniki Warszawskiej. 

Komisja zwróci się do Ministerstwa Zdrowia o pisemne przedstawienie zmian 

w harmonogramie i programie szczepień. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


