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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego złożone na 30.
posiedzeniu Senatu RP, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.
Minister Zdrowia podtrzymuje stanowisko wyrażone w odpowiedzi z dnia 3 września
2021 r. Jednocześnie wskazuję, że wcześniejsza odpowiedź na oświadczenie odnosiła
się do meritum sprawy tj. kwestii poufności związanych z procesem zakupu preparatów
realizowanym przez Komisję Europejską.
Ponownie pragnę wskazać, że Polska kontraktowała zakup szczepionek w ramach
unijnego porozumienia o ustanowieniu wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek.
Na jego podstawie Komisja Europejska negocjowała i zawierała, 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.
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 Polskiej. Szczegóły z związane z procesem zakupu preparatów
realizowanym przez Komisję Europejską są poufne. Ma to na celu ochronę procesu
negocjacji, a także informacji handlowych.
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Informacje o cenach są elementem umów zawieranych przez KE z producentami
szczepionek, tzw. APA z poszczególnymi producentami. Umowy te zostały we
fragmentach upublicznione przez Komisję Europejską i dostępne są pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/publichealth/euvaccines-strategy_en#documents
W ramach publikacji tekstu umów, KE nie ujawniła ceny szczepionek, z uwagi na
ochronę interesów handlowych osoby prawnej – w oparciu o art. 4 ust. 2 tiret pierwsze
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2001, s. 43, zwane dalej „Rozporządzeniem”),
oraz ochronę procesu decyzyjnego - art. 4 ust. 3 zdanie pierwsze Rozporządzenia. KE
wyraziła swoje stanowisko w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie zadane w
tej sprawie przez Ministerstwo Zdrowia (w zał.).
W zał. przekazuję pismo KE z dnia 8 stycznia 2021 r. dot. poufności APA (pismo
sporządzono przed częściowym ujawnieniem ich treści).
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:
1. Pismo KE z dnia 8 stycznia 2021 r. dot. poufności APA.
Do wiadomości:
1. Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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