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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

w nawiązaniu do pisma znak: BPS/043-24-1059/21 w sprawie oświadczenia złożonego 

przez senator Ewę Matecką, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

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 (80 mln dla UE) oraz tzw. dawki 

dodatkowe (również 80 mln dla UE). Zgodnie z postanowieniami ww. umowy Moderna 

będzie dostarczać dawki podstawowe w okresie I – III kwartał 2021 r. 

W odniesieniu do dostaw dawek dodatkowych – dostawy 70% z nich zaplanowano 

najwcześniej na IV kwartał 2021 r. Z tego względu podjęto decyzję by nie składać 

zamówienia na dawki z puli dawek dodatkowych. Należy podkreślić, że zamówienie 

z puli dawek podstawowych w ramach kontraktu z Moderna zostało złożone w pełnej 

przysługującej Polsce wielkości (tj.: 6 696 843 dawek) i dostawy w jego ramach 

realizowane są od stycznia 2021 r

Komisja Europejska zawarła w imieniu państw członkowskich początkowo dwie umowy 

z konsorcjum Pfizer/BionTech (każda z tych umów obejmowała 300 mln dawek – po 200 

mln dawek podstawowych i po 100 mln dawek dodatkowych – łącznie 600 mln dawek 

dla państw członkowskich UE). Polska zamówiła w ramach powołanych umów 50 mln 

dawek, co odpowiada alokacji dla Polski zgodnej z tzw. kluczem dystrybucji opartym na 

udziale populacji Polski w populacji UE i EOG (8,37% z 600 mln). 

Dodatkowo 20 maja 2021 r. Komisja Europejska podpisała trzecią umowę z BioNTech-

Pfizer. W ten sposób zarezerwowano dodatkowe 1,8 mld dawek w imieniu wszystkich 
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państw członkowskich UE na okres od końca 2021 r. do 2023 r. Pozwoli to na zakup 900 

mln dawek obecnej szczepionki i szczepionki dostosowanej do wariantów (w razie 

konieczności i jeśli zostanie zatwierdzona), z opcją zakupu dodatkowych 900 mln dawek. 

Polska przystąpiła do ww. umowy, jednak nie przekazano jeszcze stosownego 

formularza zamówienia.

Odnosząc się do zakupu szczepionek firmy Astra Zeneca, należy podkreślić, iż Polska 

zakupiła 20 mln dawek szczepionki ww. producenta, z przysługujących nam, według 

klucza dystrybucji, 25 mln dawek, czyli 80% przysługującej alokacji.

Odnosząc się do umowy z firmą Moderna pragnę podkreślić, iż 15 czerwca 2021 r. 

Komisja Europejska podpisała w imieniu uczestniczących państw członkowskich opcję 

zwiększenia o dodatkowe 150 milionów dawek szczepionek. Polska przekazała 

formularz zamówienia na 11 160 116 dawek opcjonalnych, co odpowiada alokacji 

ustalonej przez Komisję Europejską.

Polska zakupiła 5 649 979 dawek szczepionki CureVac z przysługujących nam, według 

klucza dystrybucji, 18 832 500 dawek. Należy jednak podkreślić, że szczepionka 

CureVac nie została jeszcze dopuszczona do obrotu, jak również Curevac nie złożył 

wniosku o dopuszczenie szczepionki do obrotu - nadal trwa tzw. procedura rolling 

review.  

Jak wskazano powyżej Polska złożyła jedno zamówienie na 20 mln dawek szczepionki 

Astra Zeneca – zamówienie zostało złożone w październiku 2020 r. W ramach tego 

zamówienia 4 mln dawek przeznaczono do odsprzedaży, a 16 mln, z przeznaczeniem 

do wykorzystania w Polsce, ujęto w Narodowym Programie Szczepień. Zaoferowane 

do odsprzedaży szczepionki Astra Zeneca nie pochodzą zatem z puli przeznaczonej dla 

polskich obywateli i ujętej w Narodowym Programie Szczepień, lecz stanowią osobną 

pulę, która od początku zaplanowana została ponad potrzeby oszacowane dla Polski. 

Termin odsprzedaży szczepionek jest uzależniony od terminu podpisania stosownych 

umów, jest powiązany z kalendarzem dostaw Astra Zeneca do UE, oraz z uprzednim 

zabezpieczeniem polskich potrzeb w zakresie szczepienia tym preparatem.

Ministerstwo Zdrowia, z uwagi na fakt, iż nie uczestniczyło w rozmowach rządu 

z władzami Danii, w sprawie ewentualnego odkupienia szczepionek firmy 

Johnson&Johnson, nie posiada informacji w przedmiotowym zakresie 

Raport szczepień przeciwko COVID-19, w którym prezentowane są aktualne dane 

dotyczące liczby zutylizowanych szczepionek dostępny jest na stronie internatowej pod 

linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19 
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Narodowy Program Szczepień jest jednym z największych wyzwań planistycznych, 

organizacyjnych oraz logistycznych od kilku dekad w zakresie zdrowia Polek i Polaków. 

W związku z powyższym jego realizacja odbywa się przy ścisłej i stałej współpracy 

szeregu podmiotów, w tym także jednostek samorządu terytorialnego, które były 

angażowane do szeregu zadań związanych z organizacją całościowego procesu, w tym 

organizację dowozu pacjentów do punktów szczepień, czy tworzenie punktów szczepień 

powszechnych, do których organizacji wykorzystywana jest infrastruktura pozostająca 

w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego np.: remizy, szkoły czy domy kultury. 

Aktualnie także przy współpracy z samorządami wojewódzkimi podejmowane 

są działania mające na celu promowanie szczepień. Warto podkreślić, że w każdym 

urzędzie wojewódzkim został powołany koordynator ds. szczepień, który pozostaje 

w ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz poszczególnymi oddziałami 

wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczas zrealizowano szereg 

spotkań z przedstawicielami samorządów w celu omówienia organizacji procesu 

szczepień. Współpraca ta jest kontynuowana i pozwala na prowadzenie szczepień 

w sposób zgodny z przyjętymi założeniami i harmonogramem.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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