
Oświadczenie złożone 

przez senator Ewę Matecką 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 maja 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

W obliczu ciągłego i narastającego chaosu związanego z systemem szczepień, jaki zaproponował Pola-

kom rząd, rodzą się nieustannie coraz silniejsze emocje i dyskusje, a ich głównym powodem są przede 

wszystkim sprzeczne informacje, jakie docierają w związku z zakupami i dostawami szczepionek oraz 

z organizacją samego systemu. W sytuacji takiego szumu informacyjnego przeciętny odbiorca ma prawo czuć 

się zagubiony, a przez to pośrednio również zwątpić w sens szczepienia w ogóle – a takie postawy boleśnie 

pokazują również nowe statystyki dotyczące osób niechętnych szczepieniom. 

Wobec tego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy prawdą jest, że początkowo Polska zamówiła jedynie 6 milionów 600 tysięcy dawek szczepionki 

firmy Moderna z przysługujących jej 13 milionów? 

2. Czy prawdą jest również to, że zrezygnowano z 9 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer? 

3. Czy potwierdza Pan też to, że Polska nie skorzystała ze wszystkich oferowanych jej dostaw i zakupiła 

zaledwie 2/3 przysługujących jej dawek od firmy Astra Zeneca, co oznacza o ok. 8 milionów mniej w ramach 

umowy podstawowej? 

4. Czy prawdą jest także to, że polski rząd nie złożył zamówienia w ramach dodatkowej umowy 

z Moderną, co oznacza o niemal 7 milionów dawek mniej? 

5. Czy prawdą jest również to, że rząd zrezygnował z 13 milionów dawek szczepionki CureVac, która zo-

stała w kwietniu dopuszczona na rynek europejski? 

6. Czy prawdą jest także to, że w kwietniu Polska kupiła 20 milionów szczepionek firmy Astra Zeneca, 

w tym 4 miliony do odsprzedaży krajom spoza Unii Europejskiej, i to w czasie, gdy rząd ogłaszał, że 

z powodu ograniczonych dostaw zamierza dokonać dodatkowych zakupów szczepionki poza systemem 

wspólnych unijnych zamówień? 

7. Czy prawdą jest również to, że rząd złożył ofertę władzom Danii, deklarując chęć odkupienia niewyko-

rzystanych tam szczepionek firmy Johnson & Johnson? 

8. Ile dawek szczepionek zostało zutylizowanych? 

9. Czy rząd zdecyduje się wreszcie przekazać realizację programu szczepień samorządom i zrezygnować 

z jakichkolwiek form centralizacji na poziomie organizacyjnym? 

Ewa Matecka 
 


