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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowany Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Gabrielę Morawską-

Stanecką na 18. posiedzeniu Senatu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji 

rządowego programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla seniorów powyżej 75 

roku życia, Minister Zdrowia przekazuje poniższe informacje.

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

W sezonie grypowym 2020/2021 do Polski dostarczono: 2 536 544 dawek 

szczepionek przeciwko grypie. Do tradycyjnego obrotu szczepionkami (apteki, 

hurtownie, podmioty lecznicze) zostało dostarczonych około 1,8 mln dawek 

szczepionki przeciwko grypie – z czego ok. połowa trafiła do podmiotów leczniczych.

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

pierwszeństwo wykupienia szczepionki (realizacji recepty) osobom w wieku 75+?

Minister Zdrowia biorąc pod uwagę, iż osoby w wieku 75+ znajdują się w grupie 

podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę, podjął decyzję o zabezpieczeniu tych 
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pacjentów w szczepionki przeciw grypie. Wśród leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

przysługujących świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), tzn. dla pacjentów „75+”, 

znajduje się VaxigripTetra, Czterowalentna szczepionka przeciw grypie 

(rozszczepiony wirion), inaktywowana, 1 dawka (0,5 ml), zawiesina do wstrzykiwań 

w ampułko-strzykawce, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, kod EAN: 05909991302108. 

Ponadto zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprawie bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego i osób 75+, od dnia 

23 listopada 2020 r. dla podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej został 

uruchomiony portal pod adresem: szczepionkanagrype.mz.gov.pl, na którym można 

złożyć zapotrzebowanie na bezpłatną szczepionkę przeciw grypie dla zaszczepienia 

pacjentów w wieku 75+. Informacja w tej sprawie oraz instrukcja wypełnienia 

formularza została wysłana do wszystkich podmiotów leczniczych za pośrednictwem 

Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI).

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

powyżej siedemdziesiątego piątego roku życia spowodował ograniczenie wielu 

lokalnych inicjatyw - dzisiaj programy refundacji zakupu szczepionek dla osób 

powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia, realizowane przez część 

samorządowców zostały ograniczone do osób w przedziale wiekowym 65-74 lat. Czy 

rząd posiada informacje na temat sposobu wykupu szczepionek w aptekach? Czy ten 

problem był analizowany? Jakie wnioski wyciągnięto? Jak rząd planuje ujednolicić 

system refundacji szczepionek przeciwko grypie dla seniorów niezależnie od ich 

wieku?

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

Na wstępie należy zastanowić się na jakiej podstawie Pani Senator twierdzi, iż 

„rządowy program bezpłatnych szczepień dla seniorów powyżej siedemdziesiątego 

piątego roku życia spowodował ograniczenie wielu lokalnych inicjatyw”. W celu 

zwiększenia dostaw produktów m.in. w ramach akcji bezpłatnych szczepionek dla 

seniorów 75+ Minister Zdrowia podjął decyzję o sprowadzeniu szczepionek w trybie 

tzw. „importu interwencyjnego” (art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne). Produkty te pochodzą więc z rynków zagranicznych, co oznacza że 

Ministerstwo Zdrowia nie ograniczało w żaden sposób liczby szczepionek dostępnych 
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na rynku. Pozyskiwanie szczepionek przez Agencję Rezerw Materiałowych odbywało 

się na zasadach przetargu. W rezultacie pacjenci chętni do poddania się szczepieniu 

przeciwko grypie mogli skorzystać zarówno z programów rządowych, jak 

i samorządowych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż łańcuch dystrybucyjny szczepionek jest ściśle 

określony przez ustawę Prawo farmaceutyczne – tj. od podmiotu odpowiedzialnego, 

przez hurtownie farmaceutyczne do aptek a następnie do pacjenta. Zgodnie 

z przeprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia analizami obrotu szczepionkami nie 

został on zaburzony.

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż zgodnie z zapisami ustawy o refundacji, objęcie 

refundacją produktu leczniczego następuje w drodze decyzji administracyjnej 

wydawanej przez Ministra Zdrowia w oparciu o wniosek przedłożony przez podmiot 

odpowiedzialny, tj. producenta leku, jego przedstawiciela lub importera. W przypadku 

wpłynięcia takiego wniosku do Ministra Zdrowia jest on procedowany zgodnie 

z zapisami przedmiotowej ustawy.

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyroby medyczne wydawane są osobom ubezpieczonym za odpłatą ryczałtową, 

bezpłatnie lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty wystawionej przez 

osobę uprawnioną. Kwalifikacji do odpowiedniej odpłatności dokonuje Minister 

Zdrowia, działając w myśl ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 

r. poz. 357, z późn. zm.).

Szczepionki przeciw grypie są refundowane od 1 lipca 2018 r. a w sezonie bieżącym 

dodano do listy refundowanych szczepionek 2 nowe produkty oraz rozszerzono 

wskazania refundacyjne.

Od 1 września 2020 r. w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 

60), znajdują się następujące szczepionki przeciw grypie:

• VaxigripTetra, objęta refundacją we wskazaniu: „Czynne uodpornienie osób 

powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa 

grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce” i w takim 
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wskazaniu powyższa szczepionka dostępna jest dla uprawnionych pacjentów 

bezpłatnie w ramach listy 75+;

• Fluenz Tetra objęta refundacją we wskazaniu: Zapobieganie grypie u dzieci w wieku 

od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia (poziom 

odpłatności 50%);

• Influvac Tetra objęta refundacją we wskazaniu: Profilaktyka grypy u osób w wieku 

od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań 

pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność 

układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 

niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający 

zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), 

choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym 

po 3 przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz 

u kobiet w ciąży (poziom odpłatności- 50%).

Jednocześnie należy wskazać, że od 1 listopada 2019 r. dodatkowo objęty refundacją 

jest produkt:

• VaxigripTetra we wskazaniu: „Czynne uodpornienie osób do 65. roku życia, w tym 

kobiet w ciąży, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia oraz bierne uodpornienie 

niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet 

w ciąży, a także grup ryzyka (osoby przewlekle chore i personel medyczny)  w 

zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy 

wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce (poziom odpłatności- 50%).

Ponadto Minister Zdrowia wyraża zgodę, by podmioty POZ/szpitale, którym pozostały

niewykorzystane szczepionki przeciw grypie we wcześniejszych akcjach (tzn. które 

były dedykowane dla personelu medycznego, seniorów 75+ itd.), mogły je 

wykorzystać do wyszczepienia pozostałych pacjentów bez względu na wiek.

5. Ile szczepionek jest w chwili obecnej dostępnych na rynku w ramach programu 

bezpłatnych szczepień na osób w wieku 75+? Ile tych szczepionek przypada na 

poszczególne województwa oraz powiaty? Ile przypadło od początku uruchomienia 

programu do chwili obecnej? Proszę o zestawienie danych.
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Ministerstwo Zdrowia informuje, iż szczepionki przeciwko grypie nadal dostępne są 

na stanach Agencji Rezerw Materiałowych. Informacja nt. liczby szczepionek nie 

podlega upublicznieniu. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż Minister Zdrowia nie 

ustala odgórnie limitów szczepionek na poszczególne województwa, czy powiaty. W 

ramach prowadzonej przez MZ akcji, szczepionki są dostarczane na podstawie 

zebranego zapotrzebowania za pośrednictwem 

portaluszczepionkanagrype.mz.gov.pl dla seniorów 75+ złożonego przez POZ. 

Zebranie informacji i oszacowanie potrzeb na przedmiotowe szczepionki pozostaje w 

gestii POZ. Jak dotąd złożono zamówienia na 513 279 dawek szczepionek przeciwko 

grypie. Wszystkie zamówienia zostały zrealizowane. POZ nadal mają możliwość 

składania zamówień.

6. 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 gwarancję, że wszystkie te szczepionki trafią 

ostatecznie do Polski?

Szczyt zachorowań na grypę przypada w Polsce zwykle między styczniem a marcem, 

a systematyczne dostawy szczepionek były zaplanowane przez firmy 

farmaceutyczne od września do grudnia 2020 r. 

Ponownie należy podkreślić, iż na polski rynek w sezonie grypowym 2020/2021 

dostarczono: 2 536 544 dawek szczepionek przeciwko grypie. Ministerstwo Zdrowia 

informuje, iż aktualnie sezon szczepień przeciw grypie trwa. Pacjenci nadal mają 

możliwość skorzystania ze szczepienia.

7. Czy rząd w celu pozyskania szczepionek współpracuje z innymi państwami (czy 

organami UE)? Jak wgląda ta współpraca? Co z niej wynika?

Minister Zdrowia podjął rozmowy z firmami farmaceutycznymi oraz hurtowniami w 

celu zwiększenia dostaw produktów również w trybie tzw. „importu interwencyjnego” 

(art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne) wszystkim 

podmiotom, które spełniły wymogi formalne i zadeklarowały możliwość sprowadzenia 

tych szczepionek z zagranicy. W ramach wydanych zgód możliwe było sprowadzenie 

do Polski ponad 4 mln dawek, natomiast w tym sezonie zainteresowanie 

szczepionkami przeciw grypie jest zwiększone nie tylko w Polsce ale również 

w innych krajach, stąd też występuje ograniczony dostęp do nadwyżek szczepionek 

na innych rynkach, wydawane zgody pozwalają na dostawy przedmiotowych 
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szczepionek z różnych rynków farmaceutycznych (m.in. z europejskiego), w związku 

z tym faktem na rynek polski trafiło ostatecznie ponad 2 500 000 szczepionek na 

grypę.

Ministerstwo Zdrowia monitoruje na bieżąco sytuację dostępności. Wiele działań jest 

wdrażanych od kilku lat jak chociażby objęcie refundacją szczepionki przeciw grypie 

oraz rozszerzanie wskazań refundacyjnych. Aktualnie trwają negocjacje Ministra 

Zdrowia z producentami szczepionek w celu zwiększenia ich dostępności na przyszły 

sezon grypowy.

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/
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