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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Chybicką podczas 

26. Posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 czerwca 2021 r., uprzejmie 

proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Aktualnie w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2021, w części szczepienia 

zalecane, rekomenduje się przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciw ludzkiemu 

wirusowi brodawczaka (HPV) w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej 

(realizowanej na mocy uchwały nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–

2030 (M.P. poz. 189)). 

Przedmiotowe szczepienie jest równocześnie zalecane do realizacji w ramach 

programów zdrowotnych, co od lat czynią samorządy poprzez wprowadzanie i 

finansowanie szczepień w ramach programów lokalnych. Programy te obejmują 

szczepienia, które nie znalazły się wśród szczepień obowiązkowych (bezpłatnych).

Aktualnie w Polsce istnieją dwie możliwe ścieżki finansowania szczepień ochronnych ze 

środków publicznych, tj. finansowanie ich jako świadczeń z budżetu pozostającego w 

dyspozycji Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz możliwość 

finansowania szczepionek na mocy ustawy refundacyjnej, jako produktów 

refundowanych ze środków NFZ. 

W przypadku rozwiązania dotyczącego refundacji, aktualnie każdy wytwórca produktu 

leczniczego może wystąpić z wnioskiem o refundację tego produktu. Jednak podkreślić 
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należy, że jest to proces wymagający uwzględnienia i zrównoważenia interesów różnych 

stron, tj. pacjentów, firm farmaceutycznych oraz płatników świadczeń medycznych.

Obecnie trwa proces objęcia refundacją apteczną szczepionki Cervarix. 

Niezależnie od tego planowane jest wdrożenie mechanizmu finasowania, przy 

uwzględnieniu możliwości zabezpieczenia przez Ministra Zdrowia od roku 2022 

szczepionek (wobec utrzymującego się problemu z dostępnością szczepionek HPV na 

rynku od 2019 r.), w ramach środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Procedowana obecnie zmiana przepisów prawa i zabezpieczenie szczepionek do 

rozpoczęcia realizacji celu określonego w Narodowej Strategii Onkologicznej będzie 

sprzyjała realizacji szczepień na zasadach przyjętych dla szczepień obowiązkowych, 

realizowanych w punktach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej, z zapewnieniem 

dobrowolności ich realizacji.

Realizacja szczepień zostanie poprzedzona działaniami informacyjnymi i oświatowo - 

zdrowotnymi dotyczącymi promocji szczepień poprzez kampanie informacyjno-

edukacyjne oraz akcje informacyjne m.in. na portalach internetowych administracji 

publicznej, stowarzyszeń i instytucji naukowych działających na rzecz szczepień.

.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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