
Aż 90% Polaków opowiada się za zniesieniem ochrony patentowej szczepionek przeciwko 
koronawirusowi. Pierwsze takie badanie w Polsce! 

Szczepionki przeciw COVID-19 są dobrem wspólnym wszystkich ludzi - to idea, z którą, jak się 
okazuje, zgadza się zdecydowana większość Polaków. Przedstawiamy pierwsze w Polsce badanie  
na ten temat, przeprowadzone przez niezależny ośrodek badawczy. Badanie zostało zrealizowa-
ne w dniach 22.03-04.04 2021 r. na reprezentatywnej próbie 1418 dorosłych Polaków metodą 
CAWI (sondaż online na panelu YouGov) przez firmę Inquiry. Wynika z niego, że niemal 90% Pola-
ków chce, aby państwa ograniczyły rolę monopoli farmaceutycznych, stawiając zdrowie i życie 
pacjentów na pierwszym miejscu. 

Zapytaliśmy między innymi, czy Polacy zgadzają się,  że "rządy krajów europejskich powinny 
wymagać od firm farmaceutycznych udostępnienia wiedzy na temat szczepionek przeciwko ko-
ronawirusowi oraz technologii ich produkcji" - 68% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie 
tak”, a 21% - „raczej tak”. 7% nie miało zdania, 3% odpowiedziało „raczej nie”, a jedynie 1% - 
„zdecydowanie nie”. 

Co ciekawe, wyniki badania  są niezależne od uwarunkowań społecznych. Czynniki takie jak wy-
kształcenie, wiek, płeć, stan cywilny, status zawodowy czy miejsce zamieszkania nie różnicują 
badanych  znacząco, jeśli chodzi o poparcie tej tezy. 

Rzadko zdarza się tak daleko posunięta jednomyślność wśród Polaków. Co ciekawe, za zniesie-
niem ochrony patentowej są nawet te osoby, które same nie zamierzają się zaszczepić przeciw-
ko koronawirusowi - komentuje Agnieszka Górnicka, ekspertka od analizy danych statystycznych. 

W tym samym badaniu 81% ankietowanych zgodziło się, że "prawo pacjentów do zdrowia i życia 
jest ważniejsze niż ochrona patentowa, która przysługuje firmom farmaceutycznym produkują-
cym szczepionki przeciwko koronawirusowi". W przypadku tego pytania w badaniu 56% odpowie-
działo "zdecydowanie tak", 25% „ raczej tak”, 13% nie miało zdania, 5% odpowiedziało  „raczej 
nie” i 1% zdecydowanie nie zgadza się z takim stwierdzeniem. To oznacza, że jedynie nieliczne 
osoby sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu.  

Wyniki badań jednoznacznie wskazują na poparcie inicjatyw mających na celu czasowe zniesie-
nie ochrony patentowej wiedzy o szczepionkach przeciwko COVID-19 i udostępnienie jej rządom 
państw w celu uruchomienia ich produkcji. Inicjatywa jest ważna, bo epidemiolodzy z najwięk-
szych instytucji akademickich na świecie nie mają wątpliwości - utrzymująca się nierówność w 
dostępie do szczepień na świecie zwiększy drastycznie prawdopodobieństwo rozwoju w tych kra-
jach mutacji opornych na szczepionki. Dziś szczepionki dystrybuowane są w krajach rozwiniętych 
- 70% szczepionek trafiło do państw bogatej północy, a 130 państw rozwijającego się południa 
nie otrzymało oficjalnie jeszcze żadnej dawki. Naukowcy alarmują, że mamy od 9 do 12 miesię-
cy na realizację tego scenariusza, w przeciwnym razie czekają nas kolejne lata lockdownów i 
pogłębiającego się kryzysu zdrowia, gospodarki i życia społecznego. 

Politycy i organizacje międzynarodowe mają prawne narzędzia, by działać już dziś. Warto więc 
zacząć stawiać pytanie "co stoi na przeszkodzie?". 

  

Osoby do kontaktu i przydatne linki: 

NIE TRAĆMY CZASU! Petycja ludzi sztuki o uczynienie szczepionki przeciw COVID-19 dobrem 
wspólnym ludzkości 

https://forms.gle/o85JzCYiKpsHB4k66 

https://www.facebook.com/nietracmyczasu 

dr Piotr Głowacki, Akademia Teatralna 

mail: piotr.glowacki@e-at.edu.pl 

https://forms.gle/o85JzCYiKpsHB4k66
https://www.facebook.com/nietracmyczasu
mailto:piotr.glowacki@e-at.edu.pl


Europejska Inicjatywa Obywatelska „Nie dla zysku z pandemii” 

https://noprofitonpandemic.eu/pl/ 

dr Anna Zielińska, MCF en philosophie morale, juridique et politique 
Lecturer in Moral, Legal and Political philosophy 
Chercheuse / Researcher @ Archives Henri Poincaré   
Université de Lorraine, Nancy, France 
mail: anna.zielinska@univ-lorraine.fr 

STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
w sprawie uwolnienia patentów na szczepionki COVID-19 
https://wolneszczepionki.pl/ 

Maria Świetlik, dyrektorka ds. rozwoju Fundacji Nowoczesna Polska,  
mail: mariaswietlik@nowoczesnapolska.org.pl 

List otwarty środowisk prawniczych do Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie działań 
zmierzających do uznania szczepionek przeciwko COVID-19 za dobro wspólne ludzkości 
https://docs.google.com/forms/d/1fzqLDsgWdnrZY1CNnJAI2TUvZO_InqIbPPYXJ0Ela38/view-
form?edit_requested=true 

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK 
mail: mbalcerz@umk.pl 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 22.03-04.04 2021 r. na reprezentatywnej próbie 1418 dorosłych Polaków meto-
dą CAWI (sondaż online na panelu YouGov), przez firmę Inquiry.
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