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Pan  
Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie, złożone przez senator Alicję Chybicką podczas 34. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 16 grudnia 2021 r., w sprawie zakażeń koronawirusem 

(wariant Omikron) i szczepienia dzieci proszę o przyjęcie informacji w sprawie.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB zgodnie z zawartymi z MZ umowami 

realizuje zadania związane z wykonywaniem sekwencjonowania pełnogenomowego 

(WGS) SARS-CoV-2 dla celów nadzoru epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi 

ECDC. Instytut nie tylko realizuje analizy próbek, ale również przygotowuje dla 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej zalecenia w zakresie doboru próbek do analizy, w tym 

opracował i wdrożył automatyczny system doboru reprezentatywnego próbek – 

spełniający wymagania ECDC. Ponadto Instytut w ramach europejskiego nadzoru 

genomowo-epidemiologicznego nad COVID-19 dokonuje zgłoszeń indywidualnych 

wyników analiz WGS z Polski do bazy TESSy (baza nadzorowana przez ECDC) w tym 

integracji danych molekularnych z danymi epidemiologicznymi o poszczególnych 

przypadkach COVID-19, dla których przeprowadzono analizy WGS w laboratoriach 

koordynowanych przez Instytut, jak również laboratoriach WGS w WSSE.

Ponadto analizy WGS wirusa SARS-CoV-2 w kraju wykonują inne, niż wyżej 

wspomniane laboratoria w ramach różnych projektów badawczych, w tym 

finansowanych przez ABM. Dzięki deponowaniu danych genomowych wirusa SARS-

CoV-2 z próbek od osób z Polski w bazie GISAID EpiCoV, zarejestrowani w niej 

mailto:kancelaria@mz.gov.pl


2

naukowcy z kraju i zagranicy mogą swobodnie analizować strukturę molekularną, 

mutacje i warianty wirusa SARS-CoV-2 występujące w Polsce, co zapewnia zalecaną 

przez ECDC i WHO transparencję w dostępie do danych o SARS-CoV-2.

W strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, funkcjonuje obecnie 6 laboratoriów

(w Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Katowicach) 

prowadzących sekwencjonowanie pełnego genomu SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi 

ECDC1. Obsługują one w ramach potrzeb wszystkie województwa w kraju. Prowadzony 

nadzór genomowy obejmuje wszystkie warianty SARS-CoV-2, wykonywane jest 

sekwencjonowanie pełnego genomu (WGS) SARS-CoV-2. Prowadzony nadzór 

genomowy obejmuje między innymi następujące warianty wirusa: Gamma 

(brazylijskiego, P.1), Delta (indyjskiego, B.1.617.2 + AY), Beta 

(południowoafrykańskiego, B.1.351 + B.1.351.2 + B.1.351.3), Lambda (C.37 + C.37.1), 

Mu (kolumbijskiego, B.1.621 + B.1.621.1), Omicron (B.1.1.529) oraz wariantu B.1.

Równocześnie uprzejmie informuję, że pierwsza zsekwencjonowana w Polsce próbka 

pochodziła od pacjenta, który był pierwszym potwierdzonym przypadkiem COVID-19 na 

terenie Polski a sekwencjonowanie odbyło się 22 marca 2020 roku.  Do marca 2021 roku 

próbki były sekwencjowane przez ośrodki akademickie posiadające odpowiednie 

zaplecze naukowo-badawcze, nie było ono powiązane z rutynowym nadzorem 

epidemiologicznym nad COVID-19 i działania te były sporadyczne. Od marca 2021 r. 

wdrożono program sekwencjonowania w ramach rutynowego nadzoru 

epidemiologicznego nad COVID-19. W ramach nadzoru sekwencjonowana jest pula 

próbek spełniających kryteria doboru mającego zapewnić ich reprezentatywność dla 

kraju oraz pula próbek celowanych spełniających odpowiednie kryteria 

doboru.  Sukcesywnie zwiększano także liczbę i odsetek sekwencjonowanych próbek. 

Nadal odbywa się również sekwencjonowanie próbek przez ośrodki akademickie

i komercyjne w ramach działań własnych. Zgodnie z danymi opublikowanych w bazie 

GISAID w okresie marzec 2020 – luty 2021 uzyskano wyniki sekwencjonowania dla 1005 

próbek, natomiast od marca 2021 (moment wprowadzenia sekwencjonowania do 

rutynowego nadzoru epidemiologicznego) do grudnia 2021 - 35 529 próbek. Na 

platformie GISAID łącznie opublikowano wyniki sekwencjonowania dla 36 544 próbek

z Polski (stan danych na dzień 21.12.2021). Wyliczanie ogólnego odsetka 

zsekwencjonowanych próbek dla kraju dawałoby niewłaściwy obraz zakresu 

1 European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for representative and targeted 
genomic SARS-CoV-2 monitoring – 3 May 2021. ECDC: Stockholm; 2021 
www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-representative-targeted-genomic-
SARSCoV-2-monitoring.pdf



3

sekwencjonowania przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce i jego zmian w czasie.    

Dane o sekwencjonowaniu próbek na terenie Polski są raportowane do Europejskiego 

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i cotygodniowo aktualizowane dane 

są publikowane pod adresem:

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews  

W zakładce ‘Variants’ znajdują się raporty, w których zawarto informacje nt. ogólnej 

liczby nowych przypadków, odsetka zsekwencjonowanych próbek oraz wykrytych 

wariantów wirusa SARS-Cov-2.

Odnosząc się do szczepień ochronnych u dzieci uprzejmie informuję, że szczegółowe 

informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat są zawarte

w Komunikacie Ministra Zdrowia nr 15 dostępnym pod linkiem: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-

szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat 

 W pierwszej kolejności obowiązek został wprowadzony dla osób dorosłych 

wykonujących czynności zawodowe w podmiotach leczniczych oraz aptekach, gdzie 

uzasadnienie szczepienia daje podstawę do jego wprowadzenia. W czasie stanu 

epidemii COVID-19 zasadne jest wdrożenie działań profilaktycznych w odniesieniu do 

powyższych grup osób, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. Przy typowaniu grup osób zobowiązanych do szczepienia 

przeciw COVID-19 kierowano się potrzebą zabezpieczenia grup zawodowych 

strategicznych z punktu widzenia działania państwa w czasie pandemii, 

odpowiadających za funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz studentów 

kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu 

medycznego, którzy również mogą uczestniczyć przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

jak również obsłudze pacjenta.

Szczepienia dzieci wprowadzone zostały do Narodowego Programu Szczepień 

stosunkowo niedawno - w czerwcu br. Rozumiejąc przesłanie i intencje Pani Senator, 

uważam sam kierunek zapewnienia dzieciom dostępu do bezpłatnych  szczepień jako 

właściwy i na aktualnym etapie organizacji szczepień dobrowolnych i sposobu zakupu 

szczepionki przeciw Covid-19 wystarczający. Obowiązkowość, w rozumieniu przepisów 

ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi łączy się z penalizacją i dochodzeniem obowiązku w oparciu

o egzekucję o charakterze niepieniężnym.   

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat
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Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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