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Pan 
Tomasz Grodzki  
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenia złożone przez Panią Senator Gabrielę Morawską-

Stanecką złożone podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r. 

dotyczące szczepionki przeciwko Covid-19, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

informacji.

Polska kontraktuje zakup szczepionek w ramach unijnego porozumienia o ustanowieniu 

wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek z wyprzedzeniem. Na jego podstawie 

Komisja Europejska negocjuje i zawiera, w imieniu państw członkowskich, tzw. umowy 

zakupu z wyprzedzeniem (Advance Purchase Agreement - APA) dotyczące 

opracowania, produkcji, priorytetowych opcji zakupu oraz dostaw szczepionki 

na COVID-19 do państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska stała się stroną tego 

porozumienia na podstawie uchwały nr 114/2020 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 

2020 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia dotyczącego zakupu szczepionek 

przeciwko chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Minister Zdrowia 

został upoważniony do wykonania porozumienia w imieniu Rzeczypospolitej.

Umowa zakupu z wyprzedzeniem (Advance Purchase Agreement - APA) dotycząca 

opracowania, produkcji, priorytetowych opcji zakupu oraz dostaw szczepionki 

na COVID-19 zawarta przez Komisję Europejską z firmą Moderna 4 grudnia 2020 r. 

obejmuje dwie pule dawek – tzw. dawki podstawowe oraz tzw. dawki dodatkowe. 

Zgodnie z postanowieniami ww. umowy Moderna będzie dostarczać dawki podstawowe 

w okresie I–III kwartału 2021 roku. W odniesieniu do dostaw dawek dodatkowych – 

dostawy 70% dodatkowych dawek zaplanowano najwcześniej na IV kwartał 2021 r. 
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Z tego względu podjęto decyzję by nie składać zamówienia na dawki z puli dawek 

dodatkowych. Taką rekomendację przygotował zespół ds. zakupu szczepionki 

przeciwko COVID-19. Rekomendacja ta została zaakceptowana przez Ministra Zdrowia. 

Należy podkreślić, że zamówienie z puli dawek podstawowych w ramach kontraktu 

z Moderna zostało złożone w pełnej przysługującej Polsce w wysokości (6 696 843 

dawek). Dostawy realizowane są od stycznia 2021 r. Jednocześnie należy wskazać, 

że 1 marca 2021 r. Komisja Europejska zawarła z firmą Moderna drugą umowę (umowę 

zakupu – Purchase Agreement – PA) dotycząca produkcji, priorytetowych opcji zakupu 

oraz dostaw szczepionki na COVID-19. Polska złożyła w ramach tej umowy zamówienie 

na 4 185 000 dawek (z puli dawek podstawowych) – realizacja tego zamówienia 

ma rozpocząć się od III kwartału 2021 roku.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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