
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

6 stycznia br. Europejska Agencja Leków (dalej: EMA) dopuściła do obrotu na terenie Unii Europejskiej 

szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der 

Leyen zapowiedziała, że Unia Europejska będzie miała do dyspozycji łącznie 160 milionów dawek przed-

miotowego preparatu. 

Jak podaje EMA, skuteczność szczepionki zbadano na blisko 28 tysiącach ochotników w wieku od 18 do 

94 lat. 50% przebadanych otrzymało szczepionkę, druga połowa – placebo. Spośród 14 134 zaszczepionych 

objawy COVID-19 pojawiły się jedynie u 11 osób. Wśród 14 074 osób z grupy placebo zachorowało 185. To 

oznacza, iż skuteczność szczepionki firmy Moderna oscyluje w granicach niemal 95%. Dodatkowo szcze-

pionka wskazanej firmy jest łatwiejsza w dystrybucji i przechowywaniu od szczepionki firm Pfizer i BioN-

Tech z uwagi na to, że może być przechowywana przez około 30 dni w temperaturze 2–8 st. C. Dla porówna-

nia: szczepionka firm Pfizer i BioNTech po rozmrożeniu musi być wykorzystana w ciągu 5 dni. Nadto szcze-

pionka Moderny może być transportowana w -20 st. C, podczas gdy preparat firm Pfizer i BioNTech potrze-

buje aż -70 st. C. 

Biorąc pod uwagę przedstawione zalety szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna, niepokojące 

wydają się doniesienia, że Rzeczpospolita Polska zamówiła jedynie 6,6 miliona dawek tego preparatu, mimo 

iż miała kwalifikować się do otrzymania ponad 13 milionów dawek (zob. Jillian Deutsch, Ashleigh Furlong, 

Hans von der Burchard i Carlo Martuscelli, „Thanks to deep pockets, Germany snaps up extra coronavirus 

jabs”, Politico, dn. 7 stycznia 2021 roku). 

Dawki szczepionki niewykorzystane przez niektóre kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę, mają być ma-

sowo skupowane m.in. przez Republikę Federalną Niemiec. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na sło-

wa Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień przeciwko wiru-

sowi SARS-CoV-2, z których wynika, iż etap I nie zostanie rozszerzony o kolejne grupy, m.in. osoby z nie-

pełnosprawnościami, z uwagi na to, że Polska dysponuje zbyt małą liczbą szczepionek (zob. Justyna Suchec-

ka, „Czarnek: szczepienia wszystkich nauczycieli w lutym i w marcu. Dworczyk: nie ma szans na pierwszy 

kwartał”, TVN24, dn. 5 stycznia 2021 roku). 

Podsumowując, podkreślę, że w szeroko pojętym interesie społecznym jest jak najszybsze i jak najszersze 

szczepienie Polaków. Dzięki szczepieniom będzie można uniknąć wielu przedwczesnych zgonów, służba 

zdrowia zostanie odciążona, a gospodarka będzie mogła powrócić do funkcjonowania w sposób niezakłóco-

ny, przez co uda się zachować wiele tysięcy miejsc pracy. 

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy prawdą jest, że Rzeczpospolita Polska zamówiła jedynie około połowy planowanej liczby dawek 

szczepionki firmy Moderna? 

2. Proszę o imienne wskazanie osoby, która zadecydowała o ograniczonym zamówieniu szczepionki, 

o którym mowa w punkcie 1. 

3. Jakie było uzasadnienie zamówienia mniejszej liczby szczepionek firmy Moderna? 

Gabriela Morawska-Stanecka 

 

 
 


