
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

14 października 2020 r. podczas szesnastego posiedzenia Senatu RP skierowałam do ministra zdrowia 

oświadczenie senatorskie w sprawie niewystarczającej ilości na rynku bezpłatnych szczepionek przeciwko 

grypie dla seniorów. Z odpowiedzi, którą uzyskałam w dniu 11 listopada br., wynika, że resort, choć świa-

dom problemu, nie podejmuje żadnych działań, by go rozwiązać. Nie mogę zgodzić się na zakończenie spra-

wy na tym etapie. 

Jak informują media, w aptekach nie sposób otrzymać refundowaną przez NFZ szczepionkę przeciwko 

grypie. Tylko w Gdańsku z planowanych 14 tysięcy szczepień na dzień 30 listopada br. wykonano zaledwie 

250 („Gazeta Wyborcza”, „Tajemnicze dostawy szczepionek przeciwko grypie”; dostęp: 2 grudnia 2020 r.). 

Nie lepiej sytuacja wygląda w innych miastach. Np. w Lublinie zaszczepiło się ok. 4 tysięcy 500 seniorów, 

jednak drugie tyle czeka w kolejce („Fakt”, „Seniorzy nie mogą się zaszczepić”, dostęp: 2 grudnia 2020 r.). 

W swojej odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, „że firmy farmaceutyczne zadeklarowały wpro-

wadzenie na polski rynek 1,8 miliona dawek szczepionki, z czego 650 tysięcy stanowią szczepionki refundo-

wane”. Resort nie podał jednak danych, ile z nich już trafiło na nasz rynek. W tym miejscu chcę zauważyć, że 

grudzień jest ostatnim momentem na zaszczepienie się przeciwko grypie, tuż przed okresem największej 

zachorowalności, który przypada na miesiące od stycznia do marca. 

Jak ustaliłam w katowickim oddziale NFZ, do dnia 26 listopada 2020 r. nie wpłynęło tam żadne rozporzą-

dzenie gwarantujące zabezpieczenie dawek dostępnych w refundacji dla seniorów. Osoby w wieku 75+ chcą-

ce zrealizować receptę na refundowaną szczepionkę – deficytową w tym sezonie – muszą rywalizować ze 

wszystkimi innymi klientami. 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Ile szczepionek na dzień złożenia oświadczenia trafiło faktycznie do Polski? 

2. Jakie rozwiązania (decyzje, rozporządzenia) przygotował rząd, by zapewnić pierwszeństwo wykupienia 

szczepionki (realizacji recepty) osobom w wieku 75+? 

3. Jak informują samorządy, rządowy program bezpłatnych szczepień dla seniorów powyżej siedemdzie-

siątego piątego roku życia spowodował ograniczenie wielu lokalnych inicjatyw – dzisiaj programy refundacji 

zakupu szczepionek dla osób powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia, realizowane przez część samorzą-

dów, zostały ograniczone do osób w przedziale wiekowym 65–74 lat. Czy rząd posiada informacje o różni-

cach w sposobie wykupu szczepionek w aptekach? Czy ten problem był analizowany? Jakie wnioski wycią-

gnięto? Jak rząd planuje ujednolicić system refundacji szczepionek przeciwko grypie dla seniorów niezależ-

nie od ich wieku? 

4. Ile szczepionek jest w chwili obecnej dostępnych na rynku w ramach programu bezpłatnych szczepień 

dla osób w wieku 75+? Ile tych szczepionek przypada na poszczególne województwa oraz powiaty? Ile przy-

padało od początku uruchomienia programu do chwili obecnej? Proszę o zestawienie danych. 

5. Kiedy zostanie zrealizowana pełna dostawa, którą zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi 

na moje oświadczenie senatorskie? Dlaczego tak późno? Z czego wynika taki termin? Jaką rząd ma gwaran-

cję, że wszystkie te szczepionki trafią ostatecznie do Polski? 

6. Z jakich źródeł pochodzą szczepionki? Z którymi dostawcami rząd podpisał umowy? 

7. Czy rząd w celu pozyskania szczepionek współpracuje z innymi państwami (bądź organami) UE? Jak 

wygląda ta współpraca? Co z niej wynika? 
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