
 

 

 

Warszawa, 26 sierpnia 2021 r. 

CML/0263/08/2021/BO/BR 

 
Pan 

Tadeusz Kościński 

Minister Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

 
Pan 
Adam Niedzielski 
Minister Zdrowia  
 

 
Dotyczy: zapytania w sprawie środków przewidzianych w budżecie państwa na 

sfinansowanie profilaktyki pierwotnej nowotworów, zgodnie z zapisami Narodowej Strategii 

Onkologicznej na lata 2020-2030, ze szczególnym uwzględnieniem środków na zapewnienie 

efektywnej profilaktyki zakażeń HPV. 

 
 

Szanowni Panowie Ministrowie, 

 

w związku z publikacją informacji o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy 

budżetowej na 2022 r., zwracam się z uprzejmą prośbą do Panów Ministrów 

o przedstawienie informacji w sprawie środków przewidzianych w budżecie państwa na 

sfinansowanie profilaktyki pierwotnej nowotworów, zgodnie z zapisami Narodowej 

Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 (NSO), ze szczególnym uwzględnieniem środków 

na zapewnienie efektywnej profilaktyki zakażeń HPV. 

 

Budowanie kapitału zdrowia jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania państwa 

i gospodarki. Faktyczny rozwój możliwy jest tylko przy zapewnieniu efektywnej opieki 

zdrowotnej, gwarantującej wszystkim obywatelom możliwość jak najdłuższego życia 

w zdrowiu. Jak wskazują badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, 

głównym czynnikiem odpowiedzialnym za utracone lata życia (DALY) Polaków są właśnie 

choroby nowotworowe. W szczególności obszarem interwencji powinny być obszary, 

w których istnieją dowody naukowe przemawiające za efektywnością kliniczną rozwiązań. 

Przykładem takiej technologii są właśnie szczepienia przeciw HPV, które potwierdziły swoją 

skuteczność w praktyce we wszystkich krajach, które je sfinansowały. 

Warto zwrócić uwagę, że pierwotna profilaktyka nowotworów uwzględniona została 

w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 

2020-2030.  Przewidziano  w  niej nie  tylko inwestycje w edukację  zdrowotną  i rozwiązania  
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mające na celu eliminację czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu czy otyłość, lecz 

również bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców. Finansowanie 

takiego programu z budżetu państwa w formie programu narodowego, bezpłatnego dla 

obywateli, przyczyniłoby się do ograniczenia rosnącej liczby przypadków chorób 

nowotworowych, które eksperci nazywają „tsunami onkologicznym”. Jak wiemy, zmiana 

stylu życia i postaw zdrowotnych zajmuje wiele lat, jest procesem długofalowym i nie zawsze 

pewnym. Program szczepień wprowadzony już teraz pozwoliłby na faktyczne 

zminimalizowanie częstotliwości występowania nowotworów ginekologicznych oraz 

niektórych innych rodzajów chorób onkologicznych. Dlatego też Pracodawcy RP 

z satysfakcją przyjęli plan ujęty w NSO, gdzie wyznaczono cel uruchomienia programu - 

bezpłatnego szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców -  w bieżącym roku 

i zaszczepienia 60% populacji docelowej do 2028 r.  

 

Optymistyczne prognozy budżetowe i waga omawianego wyżej zagadnienia, 

pozwalają mieć nadzieję na uwzględnienie profilaktyki chorób nowotworowych w budżecie 

państwa na 2022 r. Skala inwestycji w tym przypadku jest wyjątkowo niska w stosunku do 

korzyści zdrowotnych dla pokolenia młodych Polaków. Dlatego w imieniu Pracodawców RP 

zwracam się do Panów Ministrów z pytaniem w ww. kwestii. Będę wdzięczny za informację, 

czy planowane jest uwzględnienie realizacji celów NSO w ramach ustawy budżetowej, 

w szczególności wprowadzenie powszechnego programu bezpłatnych szczepień przeciw 

HPV dla dziewcząt i chłopców. Jesteśmy gotowi do wsparcia Ministerstw Finansów 

i Ministerstwa Zdrowia naszą wiedzą. Z chęcią zaangażujemy się w proces zapewniania 

efektywnej profilaktyki chorób nowotworowych na wszelkich możliwych płaszczyznach. 

Pozostajemy w dyspozycji. 

 

 

 
       Z wyrazami szacunku 
 
           Wiceprezydent Pracodawców RP 
 

 
          Dr Andrzej Mądrala 
  


