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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie numer 1659, Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego,
złożone podczas 41 posiedzenia Senatu RP, w sprawie zakupu przez Polskę
szczepionek przeciwko COVID-19, Minister Zdrowia wnosi o przyjęcie poniższego.
Na wstępie należy podkreślić, że bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko
COVID-19 to najlepsza droga do przezwyciężenia pandemii. Komisja i państwa
członkowskie przyjęły wspólne unijne podejście do zabezpieczania dostaw i ułatwiania
dystrybucji.
Umowy na zakup szczepionek negocjowała i zawierała Komisja Europejska działająca
w ramach porozumienia zawartego między Komisją Europejską a państwami
członkowskimi. 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. Natomiast Minister Zdrowia został upoważniony
do wykonania porozumienia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Odnosząc się natomiast do pytania pierwszego należy wskazać, że w ramach
wszystkich umów Polska zakontraktowała 205 098 427 dawek szczepionek przeciw
COVID-19, przy czym niektóre kontrakty są kilkuletnie, co oznacza, że polscy pacjenci
– zarówno pediatryczni, jak i dorośli – zostali tym samym zabezpieczeni aż do 2024 roku.
Nie można pominąć również faktu, że nie jest do końca pewne czy powyższa liczba
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dawek będzie dostarczana do Polski z uwagi na to że kilku producentów wciąż nie
uzyskało pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a niektóre kontrakty są renegocjowane
celem zmniejszenia dostaw lub rozciągnięcia dostaw w czasie.
Jednocześnie należy podkreślić, że większość umów była zawierana zanim szczepionki
otrzymały dopuszczenie do obrotu (przy czym uzyskanie takiego dopuszczenia było
warunkiem wejścia umów w życie i faktycznego zakupu szczepionki) i ze wszystkimi
producentami. Mając na uwadze charakter tych umów, rekomendacje i decyzje dot.
liczby zamawianych dawek były przygotowywane i podejmowane w taki sposób, by
zagwarantować obywatelom szybki i szeroki dostęp do skutecznej szczepionki,
uwzględniając fakt, że któryś z produktów może nie uzyskać dopuszczenia do obrotu lub
mogą pojawić się problemy z dostawami, co faktycznie miało miejsce.
Należy też podkreślić, że od momentu zawarcia umów, rozszerza się grupa docelowa,
którą można zaszczepić – w wyniku dodatkowych badań szczepionki niektórych
producentów dopuszczono do stosowania u osób od 5 roku życia.
Zasadnym było takie podejście do umów by zagwarantować dla obywateli i osób
mieszkających w Polsce dostęp do szerokiego portfolio szczepionek – tak, aby brak
dopuszczenia danej szczepionki do obrotu, nie oznaczał, że szczepionka przeciw
COVID19 w ogóle do Polski nie dotrze. Jednocześnie należy nadmienić, że wszystkie
umowy zakupu szczepionek zawarte przez Komisję Europejską w imieniu państw
członkowskich umożliwiają zbycie szczepionek, który to proces jest realizowany przez
Polskę.
W zakresie pytania drugiego należy na początku wyjaśnić, że informacje odnoszące się
do cen szczepionek objęte zostały tajemnicą przez Komisję Europejską, będącą stroną
umów z poszczególnymi producentami szczepionek. Natomiast dostęp do umów został
przez Komisję Europejską ograniczony jako materiał wysoce sensytywny, który w świetle
przepisu art. 9 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, str. 43), może zostać
ujawniony wyłącznie za zgodą instytucji, która je stworzyła – w tym przypadku Komisji
Europejskiej, przy czym w tym zakresie, Komisja Europejska takiej zgody nie udzieliła.
Wprawdzie przedmiotowe pytanie nie dotyczy wprost cen poszczególnych preparatów,
a łącznego kosztu zakupu wszystkich dawek, niemniej jednak w przypadku zestawienia
takiej wartości z liczbą zamówień od poszczególnych producentów, które to dane są
publicznie dostępne, możliwe byłoby na ich podstawie ustalenie przybliżonej/uśrednionej
ceny szczepionek. Mając zaś na uwadze obowiązki państw członkowskich wynikające
z rozporządzenia nr 1049/2001, w tym w zakresie interesów chronionych i rygorów
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przewidzianych tym rozporządzeniem, istnieją podstawy by takich informacji nie
ujawniać.
Odpowiadając na pytanie trzecie należy wskazać, że od początku realizacji Narodowego
Programu Szczepień do 26 maja 2022 r. włącznie zaraportowano 54 937 637 kart
szczepień COVID-19.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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