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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 14 stycznia 2021 r. V.7018.61.2021.ET, proszę 

o przyjęcie następujących wyjaśnień. 

Polska kontraktuje zakup szczepionek w ramach unijnego porozumienia o ustanowieniu 

wspólnego mechanizmu zakupów szczepionek z wyprzedzeniem. Na jego podstawie 

Komisja Europejska negocjuje i zawiera, 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 Unii Europejskiej. 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.

Harmonogram dostaw szczepionki produkowanej przez Moderna (zarówno dla dostaw 

z puli dawek podstawowych jak i dla dostaw z puli dawek dodatkowych) został ujęty 
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w umowie zawartej w grudniu 2020 r. przez KE w imieniu państw członkowskich. 

Zgodnie z tym harmonogramem Moderna będzie dostarczać dawki podstawowe 

w okresie I. – III. kwartał 2021 r. W odniesieniu do planowanych dostaw dawek 

dodatkowych – 70% z nich zaplanowano najwcześniej na IV. kwartał 2021 r.

Z tego względu podjęto decyzję by nie składać zamówienia na dawki z puli dawek 

dodatkowych. Zamówienie z puli dawek podstawowych zostało złożone w pełnej 

przysługującej Polsce wysokości i dostawy w jego ramach realizowane są od stycznia 

2021 r. Jednocześnie warto zauważyć, że Komisja Europejska prowadzi rozmowy 
z firmą Moderna odnośnie zawarcia drugiej umowy na dostawy szczepionek 
do państw UE. Polska zadeklarowała udział w tym zamówieniu z uwagi 
na deklarowane rozpoczęcie dostaw w jego ramach od III. kwartału 2021 r.

Odnosząc się z kolei do kwestii szczepień opiekunów osób podlegających opiece 

paliatywnej, ale sprawowanej przez najbliższą rodzinę czy pracowników 

środowiskowych domów samopomocy, wyrażające prośby o uwzględnienie ich w jednej 

z pierwszych grup szczepień przeciw COVID-19, Minister Zdrowia odniesie się do ww. 

spraw w odpowiedzi na wcześniejsze pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 5 

stycznia 2021 r. V.7018.3.2021.ŁK oraz z dnia 30 grudnia 2020 r. V.7018.1033.2020.ET

z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
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