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Warszawa, 23.08.2021 r. 

 

Stanowisko  

Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – 

Krajowi Producenci Leków w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 

 

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków („PZPPF”) 

pragnie odnieść się do Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 

(„Projekt”), który został opublikowany 30 czerwca 2021 r. (numer w wykazie prac legislacyjnych 

i programowych Rady Ministrów – UD226).  

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących krajowych 

producentów leków. PZPPF jest członkiem organizacji zrzeszającej największe firmy produkujące leki 

generyczne i biotechnologiczne w Europie – Medicines For Europe, a także Konfederacji Lewiatan oraz 

Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Razem z pozostałymi kluczowymi organizacjami rynku 

farmaceutycznego współtworzymy także Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków 

(KOWAL). Celem PZPPF jest działanie na rzecz ochrony praw krajowych producentów leków oraz 

reprezentowanie zrzeszonych w nim podmiotów wobec organów władzy, administracji rządowej, 

samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organów Unii Europejskiej. Działalność 

Związku ma na celu wspieranie krajowego przemysłu farmaceutycznego jako istotnego partnera 

polskiej gospodarki, umożliwiającego pacjentom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych 

i dostępnych cenowo produktów leczniczych. 

Na wstępie pragniemy podkreślić, że z punktu widzenia interesu publicznego niezwykle ważny jest 

przejrzysty i racjonalnie działający system refundacji leków, który będzie wspierał aktywności 
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inwestycyjne na terenie Polski oraz zagwarantuje pacjentom szeroki dostęp do skutecznych  

i bezpiecznych produktów leczniczych.  

Jest to dla nas ustawa o szczególnym znaczeniu, bo na jej podstawie tworzy się ramy prawne  

i finansowe dla budowania bezpieczeństwa lekowego kraju oraz możliwości inwestycyjnych dla 

przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego.  

 

Doceniamy i popieramy intencję wprowadzenia długo oczekiwanych mechanizmów mających na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa lekowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pandemia pokazała, jak istotne dla 

bezpieczeństwa kraju jest posiadanie silnego przemysłu farmaceutycznego i ujawniła słabość 

gospodarki opartej o system światowych współzależności.  

 

Zaproponowany w Projekcie mechanizm wymaga jednak modyfikacji, aby stał się efektywny. 

Bezpieczeństwa lekowego nie zagwarantują Polakom poszczególne leki, ale producent, który jest  

w stanie dostosować produkcję do bieżących potrzeb. Tylko, dzięki stabilnym warunkom działalności 

gospodarczej możemy zwiększyć ilość wytwarzanych w Polsce leków. Dlatego proponujemy, aby 

mechanizm gwarantował firmom wytwarzającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 

25% ich wolumenu leków objętych refundacją (wyrażonego w dobowej dawce leku ustalonej przez 

WHO) lub co najmniej 100 mln wolumenu wyrażonego w standardowej jednostce – uprawnienie do: 

1) automatycznego przedłużania refundacji w dotychczasowych cenach progowych wynikających z art. 

13 ust 6a ustawy refundacyjnej,  

2) ustalania ceny dla produktu po raz pierwszy wchodzącego do refundacji na poziomie cen progowych 

zdefiniowanych w art. 13 ust. 6 ustawy refundacyjnej, 

3) zwolnienia z paybacku, 

4) w przypadku leków innowacyjnych - wyższy próg QALY i pierwszeństwo w obejmowaniu refundacją. 

 

Zwracamy również uwagę, że kilka z nowych zaproponowanych w nowelizacji rozwiązań mogą mieć 

efekty odwrotne od oczekiwanych. 

 

Nasze wątpliwości budzi propozycja wprowadzenia korytarzy cenowych. Odnosząc się do załącznika 

do OSR – zmiana odpłatności NFZ, w założeniu w wariancie A „wszystkie GTIN zmniejszą cenę do 150% 
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za DDD” – uznajemy za wariant nierealistyczny. Projektodawca zakłada, że obniżki cenowe nastąpią  

o kilkadziesiąt procent. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich 10 latach obowiązywania ustawy  

o refundacji, ceny w negocjacjach łącznie zostały obniżone o 10%, założenie Projektodawcy wydaje się 

nie przystawać do realiów negocjowania cen. W naszej ocenie, założenia przedstawione w wariancie B 

„wszystkie GTINy z cenami powyżej 150% DDD zostaną usunięte z listy”, są możliwe do spełnienia. 

Należy jednak uwzględnić fakt, że wielu chorych nadal będzie przyjmować usunięte leki, jako 

pełnopłatne poza refundacją.  Tym samym, należy rzetelnie uwzględnić odpłatność pacjentów również 

w tym segmencie i jasno wskazać, że spowoduje to wzrost, a nie spadek współpłacenia chorego. 

 

Jak pokazują doświadczenia innych krajów, stosowanie korytarzy cenowych grozi brakiem dostępności 

leków na rynku. Jak wynika z danych przedstawionych poniżej, najwyższy odsetek niedostępnych leków 

notowany jest na Węgrzech, Litwie oraz w Belgii, gdzie stosowano korytarze cenowe. 

 

 

 

Nieustanna presja cenowa nakładana na krajowych wytwórców może skutkować zniechęceniem 

przedsiębiorców do prowadzenia negocjacji o objęcie produktów refundacją, a w konsekwencji leki, 

które aktualnie są na liście refundacyjnej, nie będą występowały na kolejnych obwieszczeniach.  

Pacjenci zostaną postawieni w sytuacji bez wyjścia, gdzie muszą pokryć 100 % wartości produktu,  
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co wprost przeczy idei nowelizacji, czyli zmniejszenia odpłatności pacjentów. Skutkowałoby to co 

najmniej dwukrotnym wzrostem wydatków pacjentów na leki usunięte z list refundacyjnych, z tytułu 

100% odpłatności oraz umownych marż hurtowych i detalicznych. Z obecnych kosztów 1,4 mld zł, które 

pacjenci ponoszą na współfinansowane przez płatnika leki z listy aptecznej zagrożone korytarzową 

delistacją, wydatki te wzrosłyby do blisko 3 mld zł. Najistotniejszym zagrożeniem jest jednak realne 

ryzyko wycofania się wielu producentów z dostarczania tych leków na rynek Polski, co oznaczałoby 

całkowity brak ich dostępności dla pacjentów, nie tylko ze względów ekonomicznych. Co więcej, takie 

rozwiązanie uzależni Polskę od najtańszych azjatyckich produktów, co w sytuacjach kryzysowych grozi 

brakiem stosowanych przez większość Polaków leków. Wprowadzenie korytarzy cenowych mogłoby 

spowodować usunięcie z refundacji leków krajowych producentów o wartości około 1 mld PLN. 

Całkowita sprzedaż leków krajowych producentów w refundacji aptecznej to około 3,2 mld PLN, więc 

zostałaby ona zmniejszona o 1/3.  

 

Wymuszanie dalszej erozji cen krajowych leków, które dziś są najniższe w UE, spowoduje spadek 

udziału krajowych leków w polskim rynku, zmniejszy udział sektora w PKB i ograniczy działalność 

inwestycyjną i badawczo-rozwojową branży. Przede wszystkim jednak będzie działać na szkodę 

pacjenta ograniczając istniejące prawo pacjenta i lekarza do wyboru refundowanej terapii spośród 

odpowiedników oraz substytucji aptecznej w sytuacji, gdy taka jest preferencja chorego.  

 

Dodatkowo taka regulacja będzie prowadzić do uzależnienia dostaw od istotnie mniejszej liczby 

dostawców, a więc działać będzie w kierunku zmniejszenia bezpieczeństwa lekowego. Co więcej nie 

jest działaniem racjonalnym z punktu widzenia finansów NFZ, ponieważ interes płatnika jest 

zabezpieczony systemem limitu ustalonym na bardzo niskim poziomie 15% pokrycia rynku. Ewentualne 

„oszczędności” NFZ zostaną wygenerowane kosztem przerzucenia całkowitego kosztu 

nierefundowanej terapii na chorego.  

 

Usuwanie leków o 50% droższych od poziomu limitu lub wymuszanie obniżania cen może 

spowodować, że z obwieszczeń zniknie istotna część produktów. Stanowczo sprzeciwiamy się sytuacji, 

gdy dostawy produktów będą uzależnione od niewielkiej ilości dostawców, co może wpłynąć na 

ograniczoną dostępność lub brak dostępności produktów dla pacjentów. Ponadto zmniejszy obroty 
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aptek i hurtowników oraz spowoduje, że będą one miały problemy z dostarczeniem leków pacjentom 

w przypadku braków w dostawach.  

 

Uzależnianie cen leków gwarantujących dostępność rynkową od cen leków o marginalnej sprzedaży 

albo pochodzących z importu stanowi zagrożenie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej, racjonalnej 

polityki lekowej i bezpieczeństwa pacjentów.  

 

Największy wzrost wydatków nastąpił w ramach programów lekowych, gdzie refundowane są 

najdroższe leki i głownie z importu – tutaj wzrost o 340 %. Niestety leki, które są refundowane  

w ramach programów lekowych, produkowane są przez firmy, które nie prowadzą produkcji w Polsce. 

 

Natomiast w zakresie refundacji aptecznej (otwartej) wydatki Państwa (NFZ) od dziesięciu lat nie 

wzrosły, przy jednoczesnych wzroście wolumenu dostarczanych pacjentom leków, co potwierdza,  

że w ramach tej samej puli wydatków NFZ pacjenci otrzymują więcej opakowań leków, których ceny są 

niższe niż w poprzednich latach. W ramach refundacji aptecznej, co do zasady zaopatrzenie zapewniają 

leki Krajowych Producentów Leków, którzy są zaangażowani w produkcję leków w Polsce. Jak pokazała 

pandemia, produkcja to bezpieczeństwo, a priorytetem organów władzy publicznej powinno być 

zapewnienie bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów. 
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Chcemy też podkreślić, że zaproponowany w nowelizacji ustawy mechanizm naliczania 100 % paybacku 

nie powinien dotyczyć producentów posiadających status Partnera Bezpieczeństwa Lekowego.  

Karanie zwrotem przychodów za zwiększanie udziału w rynku krajowych lekowych jest sprzeczne  

z założeniem budowy bezpieczeństwa lekowego i będzie zniechęcać producentów do zwiększania 

dostaw leków na rynek polski, pomimo wzrostu zapotrzebowania, z jakim mieliśmy do czynienia  

w ostatnim czasie w wyniku pandemii, czy w kryzysie związanym z wadami jakościowymi (np. 

zanieczyszczenia metforminy).  

 

Krajowi Producenci Leków dokonali analizy wszystkich zapisów Projektu. Zwracamy uwagę,  

że załącznik do OSR, który przedstawia symulacje liczbowe dla kluczowych mechanizmów, na które 

powołuje się Projektodawca nie zawierają opisu założeń i przyjętej metodyki umożliwiającej ich 

rzetelną weryfikację.  

 

Zaproponowaliśmy modyfikację lub uzupełnienie tych regulacji, których skutki nie służyłby celowi 

nowelizacji ustawy, a więc poprawie dostępu do farmakoterapii w Polsce oraz zwiększeniu 

bezpieczeństwa lekowego Polaków.  

 

Zważywszy na szeroki zakres proponowanych zmian, uważamy, że ich doprecyzowanie wymaga 

pogłębionych analiz i wyliczeń. Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca przysłuży się poprawie 

zdrowotności Polaków i rozwojowi polskiej gospodarki. 

Związek uważa, że część z proponowanych zmian w Projekcie jest potrzebna. Popieramy deklarowane 

przez resort zdrowia dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa lekowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Postulat ten od kilku lat był zgłaszany przez Związek. Projekt zawiera również oczekiwane od dawna 

rozwiązanie pozwalające na przeniesienie decyzji refundacyjnej z jednego podmiotu na inny, bez 

zaburzenia ciągłości refundacji.  

Jednocześnie wiele z przedstawionych w Projekcie rozwiązań budzi nasze wątpliwości z punktu 

widzenia realizacji opisanych powyżej celów – zwiększania dostępu pacjentów do nowoczesnej 

farmakoterapii w przystępnych cenach oraz wspierania rozwoju krajowego przemysłu 
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farmaceutycznego. Poniżej przedstawiamy nasze uwagi do Projektu. Do każdego komentowanego 

przepisu podchodziliśmy konstruktywnie, proponując alternatywne rozwiązania, tam gdzie było to 

możliwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Spis treści 

 

1 Definicja odpowiednika leku – art. 2 pkt 13 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu .. 17 

1.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 17 

1.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 17 

1.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 18 

2 Poszerzenie dostępu do leczenia biologicznego – art. 2 pkt 18), art. 13 i art. 30 ust 2 ustawy  o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 18 

2.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 18 

2.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 18 

2.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 19 

3 Całkowity Budżet na Refundację odnosi się do kwoty zatwierdzonej w planie finansowym NFZ – 

art. 3 ust. 1 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................ 20 

3.1 Propozycja w Projekcie: ......................................................................................................... 20 

3.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 20 

3.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 21 

4 Powiększanie wartości Całkowitego Budżetu na Refundację o dodatkowe kwoty - art. 3 ust. 2 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ................................................................................ 22 

4.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 22 

4.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 22 

4.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 22 

5 Podział kwoty środków finansowych w formie rozporządzenia – art. 3 ust. 4 usunięty z ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 22 

5.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 23 

5.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 23 

5.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 23 

6 Payback kwartalny - art. 4 ust. 2, 2b, 2c ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ........ 23 



 

9 

6.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 23 

6.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 23 

6.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 25 

7 Payback roczny i zwiększony do 100% - art. 4 ust. 7, 11 i 12 ustawy o refundacji  w projektowanym 

brzmieniu ............................................................................................................................................... 25 

7.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 25 

7.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 25 

7.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 28 

8 Zmiana sposobu liczenia DDD w przypadku leków złożonych - art. 5 ustawy o refundacji  w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 28 

8.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 28 

8.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 30 

8.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 30 

9 Zmiana wysokości opłaty ryczałtowej z 3,2 PLN do 0,2% wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę tzn. w 2021 na 5,6 PLN a w 2022 r. na 6,00 PLN – art. 6 ust. 6 i art. 72 (uchylony) ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 31 

9.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 31 

9.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 31 

9.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 33 

10 Marże urzędowe niezależnie od miejsca dostawy - art. 7 ust. 2 ustawy o refundacji  w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 35 

10.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 35 

10.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 35 

10.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 36 

11 Realizowanie programów polityki zdrowotnej - art. 9 ust. 1a ustawy o refundacji  w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 36 

11.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 36 

11.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 37 



 

10 

11.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 37 

12 Zmiana limitu ceny nabywania leku przez szpital – art. 9 ust. 2 ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 38 

12.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 38 

12.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 38 

12.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 38 

13 Negatywne przesłanki objęcia refundacją - art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy o refundacji  w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 39 

13.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 39 

13.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 39 

13.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 40 

14 Obligatoryjna odmowa objęcia refundacją przez Ministra Zdrowia, gdy co najmniej jeden 

odpowiednik posiada ochronę patentową/ochronę wyłączności rynkowej – art. 11 ust. 1a ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 40 

14.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 41 

14.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 41 

14.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 45 

15 Brak trybu milczącej zgody w przypadku wniosków o obniżenie urzędowej ceny zbytu – art. 11 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ................................................................................ 46 

15.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 46 

15.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 46 

15.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 46 

16 Decyzja zawierająca instrumenty dzielenia ryzyka – art. 11 ust. 5 i 5a ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 47 

16.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 47 

16.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 47 

16.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 47 



 

11 

17 Obligatoryjna odmowa objęcia refundacją, jeżeli wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego 

roku życia skorygowanego o jakość, przekracza sześciokrotność PKB na jednego mieszkańca – art. 11 

ust. 12 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu .................................................................... 48 

17.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 48 

17.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 48 

17.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 48 

18 Ustalenie wysokości urzędowej ceny zbytu oraz tzw. „ceny efektywnej” w pierwszej decyzji o 

objęciu refundacją po upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 3a – art. 13 ust. 2 i 2a ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 49 

18.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 49 

18.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 49 

18.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 50 

19 Cena efektywna nie może być wyższa od poprzedniej w przypadku, gdy urzędowa cena zbytu 

uległa modyfikacji ze względu na zawarcie instrumentów dzielenia ryzyka – art. 13 ust. 6aa ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 50 

19.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 51 

19.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 51 

19.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 51 

20 Korytarze cenowe - art. 13 ust. 6ab pkt 1 i 2ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu . 51 

20.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 51 

20.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 52 

20.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 64 

21 Warunki refundacji leków wytwarzanych w RP – art. 13a ust. 1 i 3 ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 64 

21.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 64 

21.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 64 

21.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 66 

22 Zwrot korzyści – art. 13b ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ............................... 67 



 

12 

22.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 67 

22.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 68 

22.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 68 

23 Coroczna przymusowa aktualizacja odpłatności wraz z usunięciem historycznej kwalifikacji do 

odpłatności - art. 14 ust. 3-7 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ................................. 68 

23.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 68 

23.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 69 

23.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 69 

24 Tworzenie odrębnych/wspólnych grup/zmian w grupach limitowych jest możliwe w trakcie 

trwania decyzji refundacyjnej – art. 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu ............................................................................................................................................... 70 

24.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 70 

24.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 70 

24.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 70 

25 Ustalanie podstawy limitu – art. 15 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu .............. 70 

25.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 70 

25.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 71 

25.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 71 

26 Zmiany opisu programu lekowego – art. 16a ust. 4 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu ............................................................................................................................................... 71 

26.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 71 

26.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 71 

26.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 71 

27 Zakaz zmiany wniosku - art. 18 ust. 4 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ............ 71 

27.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 72 

27.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 72 

27.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 72 



 

13 

28 Wzmocnienie roli Komisji Ekonomicznej, ograniczenie udziału Ministra Zdrowia – art. 18a ust. 1-4 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ................................................................................ 72 

28.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 72 

28.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 72 

28.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 74 

29 Skład Komisji Ekonomicznej - art. 19 ust. 1 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ... 75 

29.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 75 

29.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 75 

29.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 76 

30 Badanie konfliktu interesów pełnomocników wnioskodawców – art. 19 ust. 7-9 ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 76 

30.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 76 

30.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 76 

30.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 77 

31 Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 24 ust. 6aa ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 77 

31.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 77 

31.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 77 

31.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 77 

32 Mechanizm wyliczenia minimalnej rocznej wielkości dostaw dla produktu – art. 25 pkt 4 ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 78 

32.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 78 

32.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 78 

32.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 78 

33 Wygaśnięcie dotychczasowej decyzji – art. 25c ust. 3 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu ............................................................................................................................................... 79 

33.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 79 

33.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 79 



 

14 

33.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 79 

34 Podwyższenie urzędowej ceny zbytu wyłącznie w przypadku wzrostu kosztów produkcji – art. 26 

pkt 1 lit. n i pkt 2 lit. o ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................ 79 

34.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 79 

34.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 79 

34.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 80 

35 Brak zastosowania art. 98 KPA do postępowań wszczętych na podstawie wniosku o objęcie 

refundacją. Brak możliwości zawieszenia przez wnioskodawcę postępowania o objęcie refundacją – 

art. 31 ust. 3a i 3b ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu .................................................. 80 

35.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 80 

35.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 81 

35.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 81 

36 Obniżenie urzędowej ceny zbytu – art. 31 ust. 7 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu

 81 

36.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 81 

36.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 82 

36.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 82 

37 Ustalenie w decyzji ceny określonej we wniosku w razie przekroczenia ustawowego terminu 

rozpatrzenia sprawy – art. 31 ust. 9 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ...................... 82 

37.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 82 

37.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 82 

37.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 83 

38 Uchylenie decyzji w przypadku niedotrzymania ciągłości dostaw oraz pokrycie różnicy w 

wydatkach na refundację za niedostarczone na rynek leki objęte refundacją – art. 33 i art. 34 ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................................... 83 

38.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 83 

38.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 83 

38.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 85 



 

15 

39 W art. 34 ust. 6 postulujemy odstąpienie od projektowanej zmiany poprzez utrzymanie trybu 

administracyjnego w formie decyzji o nałożeniu kary, zamiast noty obciążeniowej. Wnioskodawcy będą 

zobowiązani do zapewnienia dostaw w ilościach nie mniejszych niż za okres 3 miesięcy - art. 34 ust. 1-

2 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ............................................................................. 86 

39.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 86 

39.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 86 

39.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 87 

40 Ograniczenie czasu trwania negocjacji – art. 36 ust. 4 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu ............................................................................................................................................... 87 

40.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 87 

40.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 87 

40.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 88 

41 Analizy ważne są przez okres 1 roku od dnia złożenia wniosku – art. 36a ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 88 

41.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 88 

41.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 88 

41.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 89 

42 Wydawanie decyzji administracyjnych dla leków nabywanych ze środków programu polityki 

zdrowotnej na okres 2 lat – art. 36c ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu ...................... 89 

42.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 89 

42.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 90 

42.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 90 

43 Zmniejszenie częstotliwości publikacji obwieszczeń art. 37 ust. 6 ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 90 

43.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 90 

43.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 90 

43.3 Propozycja PZPPF .................................................................................................................. 91 



 

16 

44 Odpowiedzialność za działania niepożądane – art. 40 ust. 1b ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu .................................................................................................................... 92 

44.1 Propozycja w Projekcie .......................................................................................................... 92 

44.2 Uwagi PZPPF .......................................................................................................................... 92 

44.3 Propozycje PZPPF .................................................................................................................. 93 

45 Pozostałe uwagi ............................................................................................................................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

1 Definicja odpowiednika leku – art. 2 pkt 13 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

1.1 Propozycja w Projekcie  

Projekt zakłada zmianę definicji odpowiednika leku. Oprócz dotychczasowych przesłanek uznania leku 

za odpowiednik dodano również procedurę, w jakiej taki odpowiednik został dopuszczony do obrotu, 

poprzez odesłanie do art. 15 ustawy Prawo farmaceutyczne.  

1.2 Uwagi PZPPF 

W ocenie Związku, dotychczasowa definicja przewidziana w Projekcie funkcjonowała prawidłowo i nie 

ma przesłanek, które wskazują na konieczność wprowadzenia takiej zmiany. W szczególności 

Projektodawca nie wskazuje przyczyn wprowadzenia takiej zmiany ani w OSR, ani w uzasadnieniu.  

W obecnym brzmieniu Ustawy pojęcie „odpowiednika” jest rozumiane szeroko, tj. lek generyczny, 

biologiczny i referencyjny są swoimi refundacyjnymi odpowiednikami. Jest to zgodne z celem Ustawy, 

którym jest zapewnienie dostępności pacjentów do określonych substancji, bez rozróżniania w jakiej 

procedurze dopuszczono określony lek do obrotu. Zmiana tej definicji na „jednokierunkową” (w której 

lek referencyjny nie jest traktowany jako refundacyjny „odpowiednik” leku generycznego) powoduje, 

że szereg przepisów Ustawy traci swój oryginalny sens, np. art. 10 ust. 3 pkt 2, art. 11 ust. 3, czy art. 25 

pkt 14 lit. c. 

Pojęcie „odpowiednika” po zmianie nie obejmuje też szeregu kategorii leków dopuszczonych do obrotu 

w procedurach innych niż wymienione w komentowanym przepisie. Zmiana definicji spowoduje 

usunięcie z wykazu produktów objętych refundacją kilkuset produktów leczniczych, które są 

dopuszczone do obrotu na podstawie art. 16 ustawy Prawo farmaceutyczne (produkty, zawierające 

API o ugruntowanym zastosowaniu medycznym), a także produktów które zostały dopuszczone na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/20041 – w ramach procedury centralnej. Dotyczy to wielu 

leków stosowanych np. w chorobach psychicznych i wydawanych bezpłatnie lub za odpłatnością 

 

1 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające 

wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 

weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków. 
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ryczałtową. Jeśli ww. leki przestaną być traktowane jak odpowiedniki, to wnioskodawcy będą 

zobowiązani do przedstawienia pełnego wniosku refundacyjnego jak dla nowej cząsteczki – co  

w praktyce najczęściej nie będzie możliwe.  

Błędne wydaje się też odwołanie do art. 15 ust. 12 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepis ten referuje 

do produktu, który nie spełnia wymagań dla odpowiednika referencyjnego produktu leczniczego – czyli 

takiego, który posiada inną drogę podania, moc, postać farmaceutyczną w porównaniu z produktem 

referencyjnym, różni się w zakresie API lub gdy nie da się wykazać jego równoważności. Takie 

odwołanie powoduje wewnętrzną sprzeczność przepisu i może tworzyć trudności na etapie stosowania 

ustawy.  

Bez względu na podstawę prawną dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu, jeśli odpowiednik 

posiada ważne pozwolenie, jest to jednoznaczne z uznaniem produktu za bezpieczny i skuteczny, 

a krajowe organy nie mają podstaw do kwestionowania dopuszczenia do obrotu przez niezależnych 

organów - państwowych lub wspólnotową agencję rejestracji leków.  

1.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy o przywrócenie poprzedniego brzmienia przepisu. 

2 Poszerzenie dostępu do leczenia biologicznego – art. 2 pkt 18), art. 13 i art. 30 ust 2 ustawy  

o refundacji w projektowanym brzmieniu 

2.1 Propozycja w Projekcie 

Projekt nie przewiduje rozwiązań poszerzających dostęp do leczenia biologicznego dla pacjentów.  

2.2 Uwagi PZPPF 

Podstawowym problemem w Polsce związanym z leczeniem biologicznym jest jego ograniczone 

zastosowanie, znacząco odbiegające od średniego zastosowania takich produktów w krajach UE,  

a nawet w krajach Europy Wschodniej. Pomimo pojawienia się na polskim rynku leków biologicznych 

równoważnych, które są znacząco tańsze od leków biologicznych, nie zwiększyła się populacja 

pacjentów leczonych produktami biologicznymi i ich odpowiednikami.  
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Należy mieć na uwadze, że poszerzenie kategorii dostępności dla leków biologicznych może znacząco 

przyczynić się do poprawy efektów leczenia w całej populacji chorych np. w chorobie RZS. Obecnie 

zapewnienie polskim pacjentom możliwości efektywnej terapii lekami biologicznymi i biologicznymi 

równoważnymi daje największą szansę na osiągnięcie remisji choroby.  

2.3 Propozycja PZPPF 

W naszej ocenie, celem zapewnienia wzrostu dostępności do leczenia biologicznego w Polsce należy 

rozważyć wprowadzenie poniższych zmian: 

• tworzenie opisów programów lekowych zgodnie z rekomendacjami polskich  

i międzynarodowych medycznych towarzystw naukowych oraz aktualną wiedzą medyczną, we 

współpracy z towarzystwem naukowym oraz konsultantem krajowym z danej dziedziny 

medycyny; 

• zapewnienie możliwości prowadzenia terapii lekami biologicznymi w lecznictwie otwartym 

(ambulatoryjna opieka specjalistyczna) poprzez sukcesywne poszerzanie kategorii dostępności 

refundacyjnej dla leków stosowanych dotychczas wyłącznie w ramach programów lekowych  

i wprowadzanie ich do aptek ogólnodostępnych (system hybrydowy/mieszany). Dostępność 

do tego samego leku zarówno w ramach programu lekowego, jak i apteki zapewni swobodny 

przepływ chorych z programów lekowych do lecznictwa otwartego. Obejmowanie leków 

biologicznych kolejną kategorią dostępności refundacyjnej powinno następować już z chwilą 

pojawienia się pierwszego leku biologicznego równoważnego. Obecność leków biologicznych 

w dwóch ww. kategoriach dostępności refundacyjnej powinna zostać poprzedzona 

zrównaniem wskazań pomiędzy programem lekowym, a refundacją apteczną; 

• przenoszenie leków biologicznych z programów lekowych do katalogu chemioterapii po 

pojawieniu się pierwszych leków biologicznych równoważnych. 

 

W celu realizacji powyższych postulatów należy wprowadzić w ustawie o refundacji następujące 

zmiany: 

• dodanie wyłączenia świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, z definicji programu lekowego; 

• dodanie, że dla leków stosowanych w onkologii i hematoonkologii, dla których istnieje co 

najmniej jeden odpowiednik refundowany w danym wskazaniu, wnioskodawca składając 
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wniosek, wnioskuje o kategorię dostępności refundacyjnej z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy  

o refundacji (kategoria dostępności refundacyjnej: lek stosowany w ramach chemioterapii); 

• dodanie trybu urzędowej zmiany decyzji dla leku stosowanego w onkologii i hematoonkologii, 

będącego jedynym odpowiednikiem refundowanym dotychczas w danym wskazaniu, dla 

którego w decyzji administracyjnej nadano kategorię dostępności refundacyjnej z art. 6 ust. 1 

pkt 2 ustawy o refundacji (lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

stosowany w ramach programu lekowego) na kategorię z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji 

(kategoria dostępności refundacyjnej: lek stosowany w ramach chemioterapii); 

• umożliwienie składania wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, dla 

leku, który w dniu złożeniu wniosku był zawarty w obwieszczeniu w danym wskazaniu,  

ale w ramach innej kategorii dostępności refundacyjnej, bez konieczności przedstawienia 

uzasadnienia wniosku.  

 

3 Całkowity Budżet na Refundację odnosi się do kwoty zatwierdzonej w planie finansowym NFZ 

– art. 3 ust. 1 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu  

3.1 Propozycja w Projekcie: 

Projektowany zapis wskazuje, że Całkowity Budżet na Refundację odnosi się do zatwierdzonego planu 

finansowego NFZ w trybie art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3.2 Uwagi PZPPF 

Analizując dane historyczne odwołanie do planu oznacza niesłuszne zmniejszenie budżetu o przeszło 

1,2 mld PLN rocznie – jedynie przez tej zabieg „kreatywnej księgowości”, która jednak nie zmienia 

faktów – że odbieramy sztucznie ok. 1,2 mld PLN z budżetu refundacyjnego rocznie. Zmianę oceniamy 

jako ewidentnie antypacjencką i rażąco sprzeczną z deklarowanymi celami nowelizacji.  

Brak określenia minimalnego poziomu wydatków na stałym poziomie 16,5-17% wydatków na 

finansowanie ochrony zdrowia w ramach CBR — przeczy strategicznemu dokumentowi przyjętemu 

przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej – „Polityka Lekowa Państwa”. 
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Odwołanie się do zatwierdzonego planu finansowego NFZ rodzi wątpliwości, czy wszystkie kalkulacje  

z ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych dokonywane są w oparciu o pierwotnie zatwierdzony plan?  

Czy jednak później wprowadzone zmiany wpływają na pierwotny plan? Jak pokazuje doświadczenie lat 

poprzednich, plan finansowy NFZ w ciągu każdego roku ulega zmianom, na skutek monitorowania 

przez NFZ bieżącego poziomu realizacji całkowitego budżetu na refundację. W konsekwencji pomimo, 

iż plan finansowy na przyszły rok jest zawsze niższy niż wykonanie roku poprzedniego, na skutek zmian 

planu finansowego w trakcie roku i tak dochodzi do osiągnięcia lub przekroczenia poziomu wykonania 

z roku poprzedniego. Na przykładzie 2020 r. można wskazać, że różnica pomiędzy planem pierwotnym, 

a planem ostatecznym wyniosła 1,8 mld. PLN. Zgłoszona uwaga dotyczy projektowanej zmiany art. 3 

ust. 1, ale także analogicznych sformułowań w projektowanym brzmieniu art. 4 ust. 1 i 2.  

Dodatkowo trzeba podkreślić, że dochodzi także do pogłębiania zjawiska „kreatywnej księgowości” 

wokół CBR – poprzez np. wliczanie w szczególności budżetu na leki pacjentów 75+ pozwala na 

pokazanie pozornego wzrostu / braku spadku finansowania, ale de facto oznacza drastycznie 

zmniejszenie finansowania w segmentach CBR zgodnych z dotychczasową i wciąż obowiązującą 

definicją ustawową (tj. chemioterapia, PL, leki w aptece w refundacji „regularnej” –> bez 75+) – należy 

pamiętać, że budżet 75+ w roku 2022 przekroczy już 1 mld zł. 

3.3 Propozycja PZPPF 

Kwestia ta w naszej ocenie wymaga doprecyzowania w Projekcie. Wydaje się przy tym, że obecnie 

obowiązujące brzmienie („plan finansowy”) jest wystarczające.   

Konieczny jest zapis określający przejrzyste zasady tworzenia planu finansowego (tzn. plan finansowy 

nie powinien być niższy niż wykonanie roku poprzedniego lub kilku lat wstecz w przypadku 

nienormatywnych lat jak czas pandemii), odniesienie się do planu pierwotnego zawsze będzie rodziło 

niebezpieczeństwo pojawienia się przekroczenia. Ponadto, z “przekroczenia” powinny być wykluczone 

nie tylko środki finansowe z art. 3 ust. 2, ale także z art. 3 ust. 3 pkt 1 (rezerwa).  
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Postulujemy ustalenie budżetu na refundację na stałym poziomie 16,5-17%, zgodnie z „Polityką 

Lekową Państwa na lata 2018-2022.”. Wszelkie niewykorzystane środki z roku poprzedniego powinny 

zostać przeniesione do budżetu celem ich wykorzystania w roku następnym. 

4 Powiększanie wartości Całkowitego Budżetu na Refundację o dodatkowe kwoty - art. 3 ust. 2 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

4.1 Propozycja w Projekcie  

W ust. 2 dodano zapis, który wskazuje, że środki pochodzące z kwot zwrotu (payback), instrumentów 

dzielenia ryzyka, opłat z tytułu niedotrzymania zobowiązania dotyczącego zapewnienia ciągłości 

dostaw lub wielkości rocznych dostaw oraz kar finansowych (za ustalenie niewłaściwej odpłatności za 

produkt refundowany, za niedotrzymanie postanowień w zakresie RSS, udzielenie wbrew zakazowi 

korzyści przez przedsiębiorcę wytwarzającego lub dokonującego obrotu produktem, za naruszenie 

przepisów o kontroli) będą powiększać kwoty poszczególnych pozycji wchodzących w skład 

Całkowitego Budżetu na Refundację.  

4.2 Uwagi PZPPF 

Niejasne jest zastosowane przez Projektodawcę sformułowanie „powiększają odpowiednio kwoty 

poszczególnych pozycji wchodzących w skład całkowitego budżetu na refundację”. Czy zamiarem 

Projektodawcy było, aby środki finansowe pochodzące z kwot zwrotu, instrumentów dzielenia ryzyka, 

opłat i kar finansowych powiększały poszczególne budżety – np. opłaty z programów lekowych trafiły 

do programów lekowych, czy też powiększały ogólną pulę środków dostępnych w Całkowitym Budżecie 

na Refundację itd.?  

4.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy o jednoznaczne wskazanie, czy poszczególne środki będą zasilały poszczególne budżety  

w przepisie lub co najmniej uzupełnienie tej kwestii w treści uzasadnienia do Projektu. Proponujemy 

umieszczenie pozycji rezerwy w planie finansowym dla pełnej transparentności. 

5 Podział kwoty środków finansowych w formie rozporządzenia – art. 3 ust. 4 usunięty z ustawy 

o refundacji w projektowanym brzmieniu 



 

23 

5.1 Propozycja w Projekcie 

Projekt przewiduje usunięcie dotychczasowego przepisu, zgodnie z którym Minister Zdrowia określa  

w formie rozporządzenia podział wzrostu kwoty Centralnego Budżetu na Refundację względem roku 

poprzedniego, a będą podlegać podziałowi jak pozostałe środki (jako część planu finansowego NFZ). 

5.2 Uwagi PZPPF 

Powyższa zmiana w praktyce oznacza przekazanie Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia 

inicjatywy w zakresie sposobu podziału tych środków. W naszej ocenie nowe rozwiązanie zmniejsza 

przejrzystość działań związanych z podziałem środków. 

5.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy przywrócenie wykreślonego przepisu. 

6 Payback kwartalny - art. 4 ust. 2, 2b, 2c ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

6.1 Propozycja w Projekcie  

W ramach paybacku zmienia się zasada zwrotu całości wydatkowanych środków w razie przekroczenia 

Całkowitego Budżetu na Refundację w danej grupie limitowej. Zgodnie z założeniami Projektu payback 

ma być rozliczany kwartalnie z uwzględnieniem podziału na grupy limitowe i kategorie refundacyjne. 

6.2 Uwagi PZPPF 

Niewłaściwym jest stosowanie porównań kwartalnych i taka propozycja powinna zostać 

wyeliminowana z Projektu. Cały wzór wyliczenia paybacku, przedstawiony w Projekcie sugeruje 

rozliczenie roczne paybacku i niejako etapy tego rozliczenia w ujęciach kwartalnych. Może to 

doprowadzać do wypaczenia obrazu refundacji w ciągu roku. Kwartalne naliczanie paybacku nie 

uwzględnia bilansowania „rocznego”, gdy w jednym miesiącu wystąpi przekroczenie limitu dla danej 

firmy, a w kolejnym miesiącu lub miesiącach przekroczenie nie wystąpi. Dodatkowo w ramach 

propozycji nie ma możliwości kompensaty spadków w jednym kwartale ze wzrostami w innych 

kwartałach i do obliczeń przyjmuje się tylko te „rosnące” kwartały. 
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Tytułem przykładu możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy:  

• w I kwartale, jeśli z uwagi na sezonowość danej chory nastąpi nagły wzrost zaopatrzenia 

pacjentów w leki i nastąpi przekroczenie, chociażby o 1 opakowanie - zostanie naliczony 

payback za I kwartał;  

• w II kwartale, jeśli leki nie zostaną sprzedane z uwagi na spadek popytu – nie zostanie naliczony 

payback za drugi kwartał;  

• w III kwartale, jeśli wydatek na grupę limitową będzie mniejszy od budżetu – nie zostanie 

naliczony payback za trzeci kwartał; 

• w IV kwartale, jeśli wystąpi nagły przestój produkcyjny – nie zostanie naliczony payback za 

czwarty kwartał. 

Sumarycznie, pomimo faktu, że w ciągu całego roku może się sprzedać mniej produktu, firma będzie 

zobowiązana do zapłacenia paybacku kwartalnego z tytułu przekroczenia limitu w pierwszym kwartale. 

Doprecyzowania wymaga również kwestia, czy jeśli w ujęciu rocznym nie zajdą podstawy do naliczenia 

paybacku, czy NFZ będzie zobowiązany zwrócić payback naliczony w jednym z kwartałów tego roku?  

Należy również wskazać: 

• możliwość przesuwania przez świadczeniodawców co kwartał zgodnie z OWU środków 

finansowych pomiędzy programami lekowymi oraz pomiędzy programami lekowymi  

a chemioterapią; 

• możliwość zmiany kategorii dostępności refundacyjnej pomiędzy programami lekowymi  

a chemioterapią oraz pomiędzy programami lekowymi, a refundacją apteczną. 

Kolejny argument przemawiający za zniesieniem kwartalnego paybacku to sezonowość niektórych 

schorzeń, która przekłada się na wzrost sprzedaży określonych leków w pewnych okresach roku (np. 

zapotrzebowania na antybiotyki stosowane w infekcjach dróg oddechowych).  

Co więcej, wyliczanie payback dla kwartałów jest niesprawiedliwe, gdyż nie bierze pod uwagę 

przejściowych zmian w sytuacji rynkowej spowodowanych np. skutkami pandemii, wstrzymaniem 

dostaw przez jednego z producentów z powodu przestojów produkcyjnych, czy też wad jakościowych. 

W takim przypadku inni producenci, którzy podejmują wysiłek w celu zapewnienia dostaw pacjentom 
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w sytuacji zwiększonego popytu, czy też obniżonej podaży z niektórych źródeł, będą za to karani 

dodatkowym paybackiem (np. sytuacja związana z metforminą). Jeżeli w kolejnym kwartale sytuacja 

wraca do normy i udziały rynkowe tych producentów spadają, nie mogą oni zrekompensować dla 

celów wyliczania payback wcześniejszego, przejściowego wzrostu.   

6.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy, aby w całym wzorze i obliczeniach usunąć odniesienia do kwartałów, szczególnie biorąc 

pod uwagę fakt, że Plan NFZ, jak i analizy Ministerstwa Zdrowia przedstawiane są w ujęciu rocznym. 

Powyższa propozycja odpowiada zamysłowi uproszczenia i doprecyzowania zasad tzw. zwrotu 

(payback), co zostało wskazane jako jeden z postulatów w sprawozdaniu z wykonania ustawy  

o refundacji leków.
2
 

7 Payback roczny i zwiększony do 100% - art. 4 ust. 7, 11 i 12 ustawy o refundacji  

w projektowanym brzmieniu  

7.1 Propozycja w Projekcie  

Zmianie ulegają zasady dotyczące udziału firm farmaceutycznych w paybacku, w przypadku, gdy 

dojdzie do przekroczenia budżetu na refundację. Dotychczas przekroczenie było rozliczane tylko w skali 

roku, a wnioskodawcy, którzy w decyzjach refundacyjnych posiadali instrument dzielenia ryzyka nie 

opłacali paybacku. W projekcie zdecydowano o odejściu od tych zasad. Oprócz paybacku rocznego 

firmy będą zobowiązane zapłacić payback kwartalny. A w przypadku uruchomienia paybacku 

zwolnionym z tego mechanizmu będzie tylko ta firma, która w instrumencie dzielenia ryzyka zwróciła 

na rzecz płatnika publicznego większą kwotę niż wyniósłby jej udział w kwocie zwrotu z tytułu 

paybacku. 

7.2 Uwagi PZPPF 

 

2 Zob. str. 78 Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Warszawa 2017 r.  
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Payback nie powinien dotyczyć leków generycznych i biologicznych równoważnych (biosimilarów), 

gdyż to te leki wprowadzają konkurencję i racjonalizują wydatki NFZ. W szczególności nie powinien 

dotyczyć producentów – Partnerów Bezpieczeństwa Lekowego. Całkowite (100%) obciążenie 

producentów kwotami przekroczenia spowoduje braki leków w aptekach, ponieważ firmy będą unikać 

wprowadzania ich na rynek obawiając się większego paybacku niż marż (zysku). 

 

Plan finansowy NFZ w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2  

pkt 14 ustawy o świadczeniach (refundacja apteczna), powinien na przykład uwzględniać realizację 

z roku poprzedniego powiększoną o wskaźnik wzrostu wynikający ze średniego zwiększenia kwoty 

refundacji w tej części (CAGRx3) za okres 3 lat.  

 

Referowanie w zapisach do planu finansowego NFZ zatwierdzonego w trybie, o którym mowa w art. 

121 ust. 4 lub ustalonym w trybie art. 121 ust. 5 ustawy o świadczeniach powoduje fikcję. Plan ten 

ustalany jest najpóźniej do końca lipca roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy. Oznacza 

to, że tworzony on jest do końca lipca 2019 r. i dotyczy wydatków na 2020 r. Do tego procedura 

wewnętrzna tworzenia tego planu przez NFZ jest nietransparentna, a publicznie nie są udostępniane 

reguły jego tworzenia. 

Dodatkowo od wielu lat utworzony na zasadzie ww. przepisów plan finansowy NFZ jest wielokrotnie 

zmieniany trakcie roku, którego dotyczy. Mając na uwadze, że wskazane w Projekcie wzory odnoszą 

się do kwartałów, wyjaśnienia wymaga na jakich zasadach miałby zostać rozliczony payback roczny. 

Aktualnie poza wskazaniem, że Fundusz oblicza całkowitą kwotę przekroczenia oraz kwotę zwrotu 

w danym roku rozliczeniowym, Projekt nie odnosi się do tej kwestii. W tej sytuacji niezrozumiałe jest, 

czy zamierzeniem Projektodawcy było obarczanie firm zarówno paybackiem kwartalnym i paybackiem 

rocznym, czy też payback roczny będzie uwzględniał zwrot nadpłat kwartalnych. Oba rozwiązania są 

dysfunkcjonalne, jednak pierwsze z nich dodatkowo niesprawiedliwe.  

Warto zaznaczyć, że przy aktualnym założeniu włączenia do wyliczenia paybacku oprócz refundacji 

aptecznej również programów lekowych i chemioterapii, biorąc pod uwagę, że główny wzrost 

Całkowitego Budżetu Refundacyjnego pochodzi z wydatków na programy lekowe, praktycznie daje 

gwarancję, że wystąpi payback ustawowy.   
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Dodatkowo niezrozumiałe jest dlaczego, Projektodawca odchodzi od dotychczas przyjętej zasady, 

zgodnie z którą leki, dla których zostały zawarte instrumenty dzielenia ryzyka, nie uczestniczą  

w obowiązku opłacania paybacku ustawowego. Postulujemy o przywrócenie niniejszej zasady  

w Projekcie. Natomiast w momencie pojawienia się pierwszego i kolejnych odpowiedników jedynego 

leku (monopolistycznego dotychczas) wszelkie instrumenty dzielenia ryzyka (RSS) powinny z mocy 

prawa być uchylane, tak aby zaistniała uczciwa i transparentna konkurencja cenowa. 

Ponadto, zgodnie z aktualnym brzmieniem Projektu, paybackiem karani byliby również producenci 

dostarczający na rynek pierwsze odpowiedniki leku oryginalnego, które obniżając limit finansowania 

zapewniają płatnikowi publicznemu oszczędności i zwiększają dostępność do farmakoterapii. Pierwsze 

odpowiedniki zdobywają udziały rynkowe stopniowo, a wraz ze wzrostem sprzedaży wzrasta kwota 

refundacji na te produkty. Jednocześnie, dzięki pierwszym odpowiednikom obniża się kwota refundacji 

na lek oryginalny, co oznacza, że lek oryginalny nie będzie uczestniczył w kwocie przekroczenia, 

natomiast pierwsze odpowiedniki tak. Zjawisko to może być zaobserwowane w grupach 

wielomolekułowych lub w przypadku rozszerzenia zakresu wskazań refundacyjnych w danej grupie 

limitowej, jeżeli nastąpi przekroczenie w tej grupie. Postulujemy, aby pierwsze i kolejne odpowiedniki 

produktów referencyjnych nie były objęte mechanizem paybacku.  

Aktualne brzmienie przepisu dyskryminuje krajowych producentów, na rzecz producentów azjatyckich 

poprzez wskazanie w mechanizmie współczynnika cenowego. Zdaniem Związku mechanizm naliczania 

paybacku nie powinien dotyczyć producentów posiadających status Partnera Bezpieczeństwa 

Lekowego.3 W szczególności payback nie powinien dotyczyć leków generycznych i biologicznych 

równoważnych (biosimilarów), gdyż to właśnie te leki wprowadzają konkurencję i racjonalizują wydatki 

po stronie NFZ. Co więcej, rezygnacja z paybacku dla tych podmiotów z pewnością byłaby korzyścią, 

która realnie zachęcałaby do produkcji leków i substancji czynnych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.   

Biorąc pod uwagę trudności, z jakimi wiąże się wyliczenie kwot przekroczenia i wysokość paybacku, dla 

poszczególnych wnioskodawców, zasadne wydaje się maksymalne uproszczenie mechanizmu payback. 

 

3 Zob. uwagi do art. 13a ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu.  
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Jasność i precyzyjność przepisów ma istotne znaczenie nie tylko dla samych wnioskodawców, którzy 

powinni mieć możliwość samodzielnego wyliczenia swojego udziału w kwocie przekroczenia, ale 

również dla całego społeczeństwa, biorąc pod uwagę, że środki na refundację są środkami publicznymi 

7.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy: 

• usunięcie paybacku jako nieuczciwego, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa 

i przypadków vis maior vide pandemia covid-19, a także z uwagi na brak kontroli i wpływu 

Wnioskodawców na podejmowane przez Ministra Zdrowia decyzje refundacyjne, które mogą 

prowadzić do przekroczenia budżetu i uruchomieniu paybacku. 

Jeśli Projektodawca nie zdecyduje się na rezygnację z naliczenia paybacku postulujemy: 

• odstąpienie od naliczania paybacku przynajmniej dla producentów posiadających status 

Partnera Bezpieczeństwa Lekowego oraz dla pierwszych i kolejnych odpowiedników 

produktów referencyjnych (leków generycznych oraz biosimilarów); 

• przywrócenie zasady zgodnie z którą, wnioskodawcy, którzy w decyzji refundacyjnej posiadają 

instrument dzielenia ryzyka nie opłacają paybacku i jednocześnie w momencie pojawienia się 

pierwszego i kolejnych odpowiedników jedynego leku (monopolistycznego dotychczas) 

wszelkie instrumenty dzielenia ryzyka (RSS) powinny z mocy prawa być uchylane, tak aby 

zaistniała uczciwa i transparentna konkurencja cenowa. 

W zakresie mechanizmu wyliczenia postulujemy: 

• wprowadzenie maksymalnie uproszczonego mechanizmu wyliczenia paybacku, w celu jego 

weryfikacji i możliwości wyliczenia przez wnioskodawców; 

• doprecyzowanie zasad naliczania paybacku rocznego. 

8 Zmiana sposobu liczenia DDD w przypadku leków złożonych - art. 5 ustawy o refundacji  

w projektowanym brzmieniu  

8.1 Propozycja w Projekcie  
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Projektowana zmiana zakłada zmianę sposobu liczenia DDD w przypadku leków wieloskładnikowych 

(substancji czynnych). Zgodnie z załącznikiem do OSR, Projektodawca zakłada następujące wyliczenia 

dla leków wieloskładnikowych:  

 

Dotychczas obowiązywała zasada 1+1=1. Powodowało to, że przy wyliczeniach brane pod uwagę było 

tylko DDD dla substancji czynnej o najwyższym koszcie DDD spośród substancji czynnych zawartych 

w tym leku, nawet jeśli produkt składał się z kilku molekuł. Projekt przewiduje, że: „Art. 5. W przypadku, 

gdy lek zawiera więcej niż jedną substancję czynną objętą refundacją, za podstawę obliczeń, o których 

mowa w art. 4, art. 6, art. 7, art. 9 i art. 13-15, przyjmuje się cenę DDD lub liczbę DDD substancji czynnej 

mającej największy udział ilościowy w tym leku, powiększoną o 50% kosztu DDD kolejnej substancji 

czynnej według udziału ilościowego.”. 

Inaczej zostało to opisane w uzasadnieniu do ustawy (strona 6 uzasadnienia) oraz w wykazie prac 

legislacyjnych Rady Ministrów. Jednak w obu dokumentach określono, iż: „Metoda taka powodowała, 

że wiele nowoczesnych leków dwu lub więcej składnikowych miało ustalane DDD w oparciu tylko o 1 

substancję czynną. Proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom koncernów 

farmaceutycznych.”. Taki zapis sugeruje, iż chodziło o uwzględnienie wszystkich substancji składowych 

leku złożonego, zarówno przy ustalaniu poziomu jego ceny zbytu netto, jak również przy określaniu 

liczby DDD w opakowaniu jednostkowym leku złożonego, która ma istotny wpływ na wysokość limitu 

finansowania. 
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8.2 Uwagi PZPPF 

Związek nie jest w stanie odnieść się do projektowanej regulacji, bez objaśnienia założeń 

Projektodawcy. Aby obiektywnie ocenić, jakie skutki może mieć przepis niezbędne jest uzyskanie 

odpowiedzi na poniższe pytania: 

• W jaki sposób należy rozumieć określenie – „cena DDD substancji o największym udziale 

ilościowym powiększona o 50% kosztu DDD kolejnej substancji”? Czy Projektodawca ma na 

myśli, że w ten sposób zostanie ustalona nowa cena zbytu netto za DDD leku złożonego, czyli 

cena będzie stanowiła sumę ceny DDD substancji, której jest w opakowaniu więcej ilościowo + 

50% ceny DDD drugiej substancji pod względem ilościowym? 

• Czy leki złożone aktualnie obecne na liście refundacyjnej będą podlegały wyliczeniu ceny zbytu 

netto na nowo, w oparciu o projektowany przepis? 

• Czy kolejne odpowiedniki danego leku złożonego, który znajduje się na wykazie refundacyjnym 

będą dopisywane do listy w cenach zbytu netto określanych według nowych zasad – zgodnie 

z art. 13 ust.6? 

• W jaki sposób będzie ustalana cena DDD substancji? Czy cena będzie ustalana na podstawie 

ceny za DDD najtańszego odpowiednika, ceny za DDD limitu finansowania, ceny za DDD 

średniej ceny ważonej obrotem ilościowym? 

• Czy dla leków obecnych na wykazach refundacyjnych będzie przeliczona od nowo ilość DDD  

w opakowaniu? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to na jakich zasadach?  

 

8.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wprowadzenie zmiany zapisu tak, aby w cenie zbytu netto, ilości DDD oraz poziomie limitu 

finansowania produktu uczciwie uwzględniać cenę i zawartość (ilość DDD) wszystkich składników leku.  

Proponujemy również wykluczenie wymagań dotyczących załączenia do wniosków analizy HTA i analizy 

weryfikacyjnej Agencji oraz rekomendacji Prezesa AOTMiT dla leków wieloskładnikowych, których 

poszczególne składowe są już objęte refundacją w danym wskazaniu jako produkty monoskładnikowe, 

chyba, że Wnioskodawca chce przedłożyć analizy potwierdzające kliniczną wyższość terapii 
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wieloskładnikowej nad terapią z wykorzystaniem tych substancji w odrębnych produktach 

jednoskładnikowych lub ubiega się o objęcie refundacją w innym wskazaniu. 

9 Zmiana wysokości opłaty ryczałtowej z 3,2 PLN do 0,2% wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę tzn. w 2021 na 5,6 PLN a w 2022 r. na 6,00 PLN – art. 6 ust. 6 i art. 72 (uchylony) ustawy 

o refundacji w projektowanym brzmieniu 

9.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowana zmiana zakłada wzrost wartości opłaty ryczałtowej z 3,20 zł do 0,2% wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. – 5,60zł, a w 2022 r. – 6,00 zł i więcej w kolejnych 

latach). Dodatkowo proponuje się usunięcie art. 72 ustawy o refundacji, który jest podstawą do 

historycznej kwalifikacji do odpłatności ryczałtowej produktów. Przewidziana regulacja przeczy, 

jednemu z celów wskazanych w OSR - tj. dążeniu do redukcji współpłacenia pacjenta.  

9.2 Uwagi PZPPF 

Biorąc pod uwagę wskazany w OSR powód zwiększenia odpłatności ryczałtowej celem zapewnienia 

źródła finansowania „objęcia refundacja kolejnych leków, grup limitowych czy płatności za dyżury 

aptek”, oczywiste jest, że sumaryczny efekt w zakresie dostępu do aktualnie finansowanych leków 

ryczałtowych, będzie niekorzystny dla pacjenta.  

Efektem proponowanej zmiany będzie wzrost dopłat pacjenta o 475 mln PLN (zgodnie z danymi 

przedstawionymi w OSR). Z analiz PexPharmaSequence wynika, że zmiana wartości opłaty ryczałtowej 

istotnie zwiększy odpłatność pacjentów (o 441 mln PLN), co będzie oznaczało wzrost o niemal 1/3 

(33%) dla produktów objętych odpłatnością ryczałtową. Z kolei zgodnie z danymi podawanymi przez 

IQVIA wzrost ten wyniesie 513 mln PLN, co oznacza wzrost kosztów po stronie pacjenta (w opłacie 

ryczałtowej) o 37% - średnia ważona wielkość dopłaty pacjenta do produktu wydawanego z 

odpłatnością ryczałtową na aktualnej liście refundacyjnej wzrośnie z 8,7 PLN na 11,9 PLN. 

Mając na uwadze fakt, iż od wielu lat kwota opłaty ryczałtowej nie była aktualizowana rozumiemy cel 

działania Projektodawcy. Stanowczo jednak sprzeciwiamy się argumentacji Projektodawcy, który w 

Ocenie Skutków Regulacji wskazuje, że środki uzyskane z podniesionej odpłatności ryczałtowej mają 

m.in. pokryć płatności za leki wielocząsteczkowe i dyżury aptek. W naszej ocenie, wszystkie 
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wygenerowane wzrostem opłaty ryczałtowej środki (475 MLN PLN) bezzwłocznie powinny wrócić tylko 

do refundacji aptecznej poprzez zmniejszanie dopłat pacjentów do leków wydawanych w aptece (a 

nie, jak przewiduje Projektodawca na str. 8 OSR - w innych kanałach refundacji np. programach 

lekowych czy chemioterapii). Takie działanie jest najuczciwsze wobec pacjentów, którym podnosi się 

opłatę ryczałtową.    

Czy Projektodawca ma świadomość, że projektowana zmiana w przypadkach niektórych leków 

spowoduje, że refundacja stanie się „pozorna”? Należy wskazać, że niektóre substancje / grupy 

limitowe de facto utracą refundację i w tej sytuacji należałoby te leki przenieść do kategorii 

odpłatności „30%”. Na przykładzie grupy 44.0 – inhibitorów konwertazy angiotensyny (produkty 

jednoskładnikowe i złożone) można wskazać, że proponowana zmiana odpłatności ryczałtowej dla całej 

grupy limitowej spowoduje, że pacjenci zapłacą 100% kosztu leku. Utrata współfinansowania NFZ 

dotyczyłaby też wszystkich lub części leków zawierających molekuły z innych klas terapeutycznych, jak 

np. propranololu, ibuprofenu, acidum folicum, części produktów zawierających propafenon, 

bisoprolol, doxazosin, metforminę, glimeprid, metoprolol i inne. Należy mieć więc na uwadze, że przy 

zmianie kwoty bazowej ryczałtu z 3,20 zł na 5,60 zł dla 43 mln opakowań, które wydawane są z 

odpłatnością ryczałtową (ze 152,5 mln wszystkich opakowań wydawanych z tą odpłatnością) pacjenci 

ponosiliby 100% kosztu leku (dopłata NFZ wyniosłaby 0 zł). Tym samym pomimo występowania na 

liście refundacyjnej niemal co trzecie opakowanie ryczałtowe wydawane byłoby za pełną odpłatnością 

pacjenta, a w połowie zrefundowanych opakowań ryczałtowych dopłata, jeśli wystąpi, nie przekroczy 

dzisiejszej kwoty bazowej ryczałtu, czyli kwoty 3,20 zł. Szczegółowy rozkład ilości opakowań 

wydawanych z odpłatnością R z określoną kwotą dopłaty refundacyjnej (obecnie vs skutek nowelizacji) 

obrazują poniższe zestawienia, na podstawie analiz pexPharmaSequence: 

Obecne zasady - kwota podstawowego ryczałtu - 3,20 zł dla ilości DDD do 30 lub proporcjonalnie 

więcej dla ilości >30 DDD: 

ilość opakowań refundowanych z odpł. R 

(obecne zasady, kwota podstawowego ryczałtu - 

3,20 zł) 

średnia 

(ważona 

obrotem) 

dopłata NFZ* 

średnia (ważona 

obrotem) dopłata 

pacjenta* 

% 

współfinansowania 

kosztu leku 

ryczałtowego przez 

NFZ* 
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152,6 mln 25,67 zł 8,95 zł 74% 

 

Skutek nowelizacji (zmiana kwoty podstawowego ryczałtu z 3,20 zł na 5,60 zł): 

 

przedział 

dopłaty NFZ 

ilość opakowań 

refundowanych 

z odpł. R w 

przedziale 

dopłaty NFZ 

średnia 

(ważona 

obrotem) 

dopłata NFZ 

średnia (ważona 

obrotem) dopłata 

pacjenta 

% 

współfinansowania 

kosztu leku 

ryczałtowego przez 

NFZ 

prawie połowa 

opakowań 

ryczałtowych z 

symboliczną 

dopłatą NFZ (lub 

bez dopłaty NFZ) 

0 zł 43,5 mln 0 zł 13,09 zł 0% 

0,01 zł - 2 zł 18,9 mln 1,16 zł 7,83 zł 13% 

2,01 zł - 3,20 zł 10 mln 2,72 zł 8,75 zł 24% 

* w zestawieniach zostały pominięte ilości opakowań i wartości dopłat refundacyjnych dla leków wydawanych z 

uprawnieniami S i C 

Uchylenie art. 72 Ustawy o refundacji, który pozwala na kwalifikację do odpłatności ryczałtowej leków 

objętych ryczałtem od lat (również przed wejściem w życie Ustawy refundacyjnej) oraz ich 

odpowiedników może skutkować istotnym pogorszeniem sytuacji wielu pacjentów, jeśli te produkty 

zostaną zakwalifikowane do wyższej odpłatności.  

9.3 Propozycja PZPPF 

Uczciwym rozwiązaniem byłoby, gdyby te środki, jednocześnie z poniesieniem opłaty ryczałtowej, 

zostały w całości przeznaczone np. na podniesienie wielkości procentowej określonej w ustawie do 

wyliczania podstawy limitu (dziś 15 %), co jednocześnie wyznacza pułap dopłaty NFZ zmniejszającej 

dopłatę pacjenta. Proponujemy, aby poziom limitu, na podstawie którego wyznaczana jest kwota 

dopłaty NFZ, ustalany był na podstawie ceny produktu, który zapewnia większą niż obecnie 

uwzględniana ilość % pokrycia rynku.   
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Możliwe są dwa rodzaje interwencji zwiększającej procent do wyliczeń limitu: 

1) Podniesienie wartości podstawy limitu z 15 % na 50 % pokrycia; 

2) Przeliczanie wartości 15 % pokrycia rynku dla każdej molekuły, także w grupach 

wielomolekułowych, co pozwoli uniknąć obowiązującej obecnie przy dopisywaniu do listy 

refundacyjnej zasady referowania do najtańszych leków azjatyckich, często tzw. Leków 

duchów. 

Ad. 1. Podniesienie wartości podstawy limitu z 15 % na 50 % pokrycia 

Scenariusz, gdy podstawa limitu ustalana jest w oparciu o cenę leku dopełniającego 50% obrotu w 

grupie, a nie na 15% jak obecnie: 

Ad. 2. Przeliczanie wartości 15 % pokrycia rynku dla każdej molekuły, także w grupach 

wielomolekułowych 

Scenariusze uwzględnione w poniższej analizie uwzględniają zmianę w stosunku do scenariusza 

bazowego, odwzorowującego obecne zasady wyznaczania limitu (obwieszczenie 2021 – 07): 

• "zmiana 15%_mol" symulacja zakładająca zmianę algorytmu wyliczania limitu w której 

podstawa limitu jest ustawiona na produkcie dopełniającym 15% obrotu ilościowego w DDD w 

"molekułowej" grupie limitowej (wielomolekułowe grupy limitowe zostają rozdzielone na 

grupy obejmujące poszczególne molekuły) 

• "zmiana 30%_mol" symulacja zakładająca zmianę algorytmu wyliczania limitu w której 

podstawa limitu jest ustawiona na produkcie dopełniającym 30% obrotu ilościowego w DDD w 

"molekułowej" grupie limitowej (zamiast aktualnie obowiązujących 15% obrotu 

kumulatywnego w grupie limitowej wielomolekułowej) 

• "zmiana 50%_mol" symulacja zakładająca zmianę algorytmu wyliczania limitu w której 

podstawa limitu jest ustawiona na produkcie dopełniającym 50% obrotu ilościowego w DDD w 

Scenariusz 

Zmiana dopłat refundacyjnych 

NFZ (TOTAL) 

Zmiana dopłat 

świadczeniobiorcy 

(TOTAL) 

Zmiana marży aptecznej 

(TOTAL) 

zmiana 50% vs 15% 239 569 219 -166 085 646 73 483 573 
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"molekułowej" grupie limitowej (zamiast aktualnie obowiązujących 15% obrotu 

kumulatywnego w grupie limitowej wielomolekułowej) 

Jednocześnie należy podkreślić, że wariant 2 w sposób głębszy realizuje deklarowany cel zmniejszenia 

odpłatności pacjenta. 

Dodatkowo postulujemy przywrócenie przepisu, który pozwala na historyczną kwalifikację produktu 

do odpłatności ryczałtowej 

10 Marże urzędowe niezależnie od miejsca dostawy - art. 7 ust. 2 ustawy o refundacji  

w projektowanym brzmieniu  

10.1 Propozycja w Projekcie  

Proponowana zmiana wprowadza zasadę, że marże urzędowe dla przedsiębiorców prowadzących 

obrót hurtowy, obowiązują niezależnie od miejsca dostawy produktu będącego przedmiotem obrotu. 

W konsekwencji marże urzędowe będą stosowane również w odniesieniu do transakcji dotyczących 

sprzedaży leków poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. 

10.2 Uwagi PZPPF 

Związek popiera wszelkie działania, które mają na celu przeciwdziałać nieuprawnionemu wywozowi 

leków za granicę. Jednocześnie należy zadbać, aby projektowane regulacje nie uderzały w rozwój 

krajowych producentów leków, którzy wytwarzają leki także na eksport. Roczna wartość eksportu 

Scenariusz 

Zmiana wartości dopłat 

refundacyjnych (TOTAL) 

Zmiana wartości 

dopłat 

świadczeniobiorcy 

(TOTAL) 

Zmiana wartości marży 

aptecznej (TOTAL) 

zmiana 15%_mol vs 15% 598 869 954 -464 190 555 134 679 399 

zmiana 30%_mol vs 15% 799 739 794 -593 907 133 205 832 662 

zmiana 50%_mol vs 15% 953 630 962 -693 337 347 260 293 616 



 

36 

sektora farmaceutycznego w Polsce to 3,5 mld euro (dane za rok 2020). Działalność eksportowa 

krajowych producentów leków tworzy miejsca pracy w Polsce i poprawia bilans płatniczy naszego 

kraju. 

Obrót produktami leczniczymi z odbiorcami zagranicznymi może być realizowany także za 

pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej, znajdującej się w grupie kapitałowej producenta lub 

współpracującej z nim na podstawie umowy. Narzucenie takim podmiotom obowiązku stosowania 

sztywnych marż w obrocie z zagranicznymi kontrahentami oznacza przymuszenie ich do działania na 

nierynkowych warunkach – co doprowadzi do załamania działalności eksportowej, czy to ze względu 

na jej nieopłacalność dla producenta, czy też nieatrakcyjność oferty dla zagranicznych odbiorców. 

Utracimy nasze zagraniczne rynki zbytu, a na nasze miejsce wejdą firmy z innych państw.  

Należy podkreślić, że w przypadku krajowych producentów leków – i współpracujących z nimi hurtowni 

– nie zachodzi obawa wywozu leków z kraju kosztem rynku krajowego. Krajowi producenci – jako 

wnioskodawcy w postępowaniu refundacyjnym – są i nadal będą prawnie zobowiązani do zapewnienia 

dostępności produktów dla krajowych odbiorców, pod dotkliwymi karami finansowymi i groźbą utraty 

refundacji. Dekada obowiązywania ustawy refundacyjnej pokazała też, że krajowi producenci leków 

doskonale godzą zaspokojenie potrzeb rynku krajowego z rozwojem działalności eksportowej. 

Dodatkowym zabezpieczeniem przeciwko nadużyciom jest Zintegrowany System Monitorowania 

Obrotu Produktami Leczniczymi, który pozwala prześledzić obrót każdą zwolnioną do obrotu serią leku.  

10.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wyłączenie z zakresu projektowanego przepisu sprzedaży dokonywanej przez podmioty 

odpowiedzialne lub za ich zgodą. 

11 Realizowanie programów polityki zdrowotnej - art. 9 ust. 1a ustawy o refundacji  

w projektowanym brzmieniu  

11.1 Propozycja w Projekcie  

Proponowana zmiana dookreśla formę realizowania programów polityki zdrowotnej finansowanych 

przez Ministra Zdrowia. Realizator programu polityki zdrowotnej będzie zobowiązany do nabycia leków 

po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża 
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hurtowa w przypadku nabycia leku od przedsiębiorcy prowadzącego obrót hurtowy lub po cenie nie 

wyższej niż urzędowa cena zbytu w przypadku nabycia leku od innego podmiotu.  

11.2 Uwagi PZPPF 

Wątpliwość Związku budzi regulacja dotycząca nabycia leków przez realizatora programu polityki 

zdrowotnej. Aktualnie mamy do czynienia z trzema programami polityki zdrowotnej, które mogą być 

objęte niniejszą regulacją, przy czym aktualnie żaden z nich nie jest objęty refundacją – tj. Całkowitym 

Budżetem Refundacyjnym: 1. leki antyretrowirusowe (HIV), 2. czynniki krzepnięcia (hemofilia) i 3. 

program szczepień obowiązkowych.  

Biorąc pod uwagę, że leki te są finansowane są z innych źródeł – tak powinno pozostać, a jedynie 

ustalanie cen powinno odbywać się w procedurze negocjacji. W innym przypadku przeniesienie tych 

leków do budżetu refundacyjnego (CBR) powoduje sztuczne zawyżanie go i stymuluje w nieuczciwy 

sposób przekroczenie budżetu na refundację mogąc w ten sposób pozbawić środków na inne leki 

refundowane – „kreatywna księgowość”. Natomiast, gdyby wolą ustawodawcy było przeniesienie 

tych programów zdrowotnych do budżetu refundacyjnego – powinno to odbyć się ze środkami 

piwnicznymi oraz koniecznie powiększyć stosownie procent środków określonych na CBR w art. 3 

ustawy tj. zwiększyć z 17 % na wyższą liczbę odpowiadającą przenoszonej kwocie wartości programów 

zdrowotnych. 

11.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy, aby Projektodawca doprecyzował w Projekcie, że nabycie leków do programów 

zdrowotnych przez realizatora programu polityki zdrowotnej nie będzie podlegało finansowaniu z 

Centralnego Budżetu na Refundację jedynie ustalenie cen odbywać się będzie w procedurze 

negocjacji. 

Ewentualnie, gdyby wolą ustawodawcy było przeniesienie tych programów zdrowotnych do budżetu 

refundacyjnego – powinno to odbyć się ze środkami piwnicznymi oraz koniecznie powiększyć 

stosownie procent środków określonych na CBR w art.  3 ustawy tj. zwiększyć z 17 % na wyższą liczbę 

odpowiadającą przenoszonej kwocie wartości programów zdrowotnych.  
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12 Zmiana limitu ceny nabywania leku przez szpital – art. 9 ust. 2 ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu  

12.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowana regulacja zobowiązuje świadczeniodawców do nabywania produktu, po cenach nie 

wyższych niż urzędowa cena zbytu produktu stanowiącego podstawę limitu, w przypadku leku 

zawierającego tę samą substancję czynną co lek wyznaczający podstawę limitu lub będącego 

najtańszym odpowiednikiem nabywanego leku, w przypadku gdy postawę limitu w danej grupie 

limitowej wyznacza lek z inną substancją czynną.  

12.2 Uwagi PZPPF 

Wprowadzenie zasady, że świadczeniodawcy są zobowiązani do nabywania najtańszego odpowiednika 

w danej molekule (w przypadku nabycia produktu z inną molekułą niż produkt będący podstawą limitu 

w grupie), jest niekorzystne i ogranicza możliwość nabywania leków. Taka zmiana wprowadza również 

dużą niestabilność, z uwagi na zmiany wprowadzane z listy na listę.  

Wskazujemy, że projektowana regulacja może spowodować poważne trudności w praktyce, gdy  

np. z uwagi na import równoległy, najtańszy produkt nie będzie dostępny na rynku. Jeśli żaden  

z podmiotów nie będzie mógł zagwarantować ceny, jaką (w teorii) oferuje import równoległy,  

a świadczeniodawca nie będzie mógł kupić droższego produktu, regulacja będzie skutkowała brakiem 

dostępności produktu dla pacjentów.  

Projektowana regulacja jest nie tylko niekorzystna dla świadczeniodawców i pacjentów, ale również 

dla całego przemysłu farmaceutycznego. Stanowczo sprzeciwiamy się presji cenowej wywieranej na 

firmy farmaceutyczne, które aby sprzedać produkt w danej molekule będą zmuszone do obniżenia ceny 

do ceny równej dla najtańszego produktu.  

12.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy przywrócenie poprzedniego brzmienia przepisu i/lub usunięcie z przepisu leków  

o kategorii dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, które nie są przez szpital 
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rozliczane odrębnie (Programy Lekowe, Chemioterapia), tylko w ramach Jednorodnych Grup 

Pacjentów (JGP). 

13 Negatywne przesłanki objęcia refundacją - art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy o refundacji  

w projektowanym brzmieniu 

13.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowany przepis wyłącza spod refundacji wszystkie leki o kategorii Rp, które posiadają swoje 

odpowiedniki o kategorii OTC. Dotychczas takie produkty mogły być objęte refundacją, pod 

warunkiem, że wymagały stosowania przez dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym. 

13.2 Uwagi PZPPF 

Projektowany przepis może doprowadzić do znaczącego ograniczenia dostępu pacjentów do leków 

refundowanych. 

Należy pamiętać, że „30-dniowy termin stosowania” został ujęty w przepisie nie bez powodu. Termin 

ten został wskazany, jako jedna z przesłanek zaliczenia leku do kategorii odpłatności ryczałtowej (art. 

14 ust. 1 pkt 2) lit. a) i c) oraz art. 72. Wskazuje to jednoznacznie na zamiar ustawodawcy, by 

leki stosowane długotrwale uczynić dostępnymi cenowo dla pacjenta. 

Produkty o kategorii OTC oparte na tej samej substancji czynnej mają odmienne wskazania do 

stosowania niż produkty o kategorii Rp, co jest widoczne na przykładzie wskazań dla stosowania 

produktów stosowanych przez alergików. Lek Rp może być w takim przypadku zgodnie ze wskazaniami 

przeznaczony do stosowania w dłuższym czasie. Objęcie takiego leku refundacją, mimo istnienia 

odpowiednika o statusie OTC, jednak stosowanego doraźnie i krótkotrwale, może być jak najbardziej 

celowe, ze względu na zapewnienie dostępności takiego leku dla pacjentów stosujących go 

długotrwale. Projektowany przepis zmierza do przerzucenia na pacjentów pełnej odpłatności za leki, 

które muszą stosować długotrwale.  

Wskazujemy również, że taki zapis może prowadzić do wykorzystywania zmiany kategorii dostępności 

produktu w walce konkurencyjnej, np. w celu doprowadzenia do delistingu konkurencyjnego produktu 

kosztem polskich pacjentów.  
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Konkurent z zamiarem nieuczciwej walki konkurencyjnej zarejestruje odpowiednik leku w kategorii 

OTC np. ważnych leków jak statyny lub metformina i w związku z tym przepisem wszystkie leki 

konkurentów np. statyny i metforminy zostaną automatycznie, nawet wbrew woli Ministra, usunięte 

z refundacji. Wobec powyższego, przepis i jego możliwe konsekwencje powinien być skonsultowany z 

UOKiK i CBA. 

Z przewidywanej analizy dla całej grupy produktów zagrożonych delistingiem ze względu na 

odpowiedniki OTC wynika, że wartość detaliczna produktów objętych zmianą wyniesie: 477 866 407 

zł. Przewidywaną analizę przedstawiamy poniżej: 

 

 

 

13.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy odstąpienie od projektowanej zmiany przepisu.  

14 Obligatoryjna odmowa objęcia refundacją przez Ministra Zdrowia, gdy co najmniej jeden 

odpowiednik posiada ochronę patentową/ochronę wyłączności rynkowej – art. 11 ust. 1a 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu  

Podsumowanie dla całej grupy produktów zagrożonych delistingiem

Suma z Wartość detal (TOTAL) Suma z Wartość dopłat refundacyjnych (TOTAL) Suma z Wartość dopłata świadczeniobiorcy (TOTAL)

477 866 407 210 478 485 267 387 922

 Wartość detaliczna produktów objętych zmianą

 Wartość o jaką zwiększą się dopłaty pacjentów

Pozbawienie statusu leku refundowanego zwiększy marże dystrybucyjne, co dodatkowo zwiększy odpłątność pacjenta.

Podsumowanie wg molekuł zgodnie z zapisem obwieszczenia

Etykiety wierszy Suma z Wartość detal (TOTAL) Suma z Wartość dopłat refundacyjnych (TOTAL) Suma z Wartość dopłata świadczeniobiorcy (TOTAL)

Pantoprazolum 131 901 717 51 557 488 80 344 229

Omeprazolum 93 253 901 36 906 479 56 347 421

Naproxenum 36 743 401 13 446 589 23 296 812

Diclofenacum 34 300 730 14 786 453 19 514 277

Desloratadinum 27 833 341 16 135 396 11 697 944

Aciclovirum 26 113 656 12 524 603 13 589 053

Levocetirizine 25 830 240 13 202 544 12 627 696

Mometasonum 22 010 040 10 470 003 11 540 037

Cetirizinum 19 306 552 10 803 362 8 503 190

Meloxicamum 16 953 709 7 650 425 9 303 285

Enzyma pancreatis 12 830 759 9 981 723 2 849 036

Loratadinum 11 378 906 6 538 741 4 840 165

Ketoprofenum 4 132 239 1 436 702 2 695 538

Famotidinum 3 996 437 2 070 297 1 926 140

Acidum folicum 3 548 402 0 3 548 402

Ibuprofenum 3 528 272 860 177 2 668 095

Loperamidi hydrochloridum 2 731 329 1 363 856 1 367 473

Colecalciferolum 1 057 303 582 777 474 526

Hydrocortisonum 415 472 160 869 254 603

Suma końcowa 477 866 407 210 478 485 267 387 922
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14.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowany przepis zobowiązuje Ministra Zdrowia do odmowy objęcia refundacją produktu, w 

sytuacji gdy wniosek został złożony w czasie obowiązywania decyzji dla produktu oryginalnego 

korzystającego z ochrony patentowej lub ochrony wyłączności rynkowej.  

14.2 Uwagi PZPPF 

Przepis wzmacnia tzw. powiązanie patentowe, niepotrzebne i szkodliwe z punktu widzenia celów 

ustawy refundacyjnej, a także z punktu widzenia interesu płatnika publicznego i pacjenta.  

Po pierwsze, projektowany przepis odchodzi od utrwalonej zasady polskiego systemu refundacji, 

zgodnie z którą podstawą decyzji refundacyjnych jest wyłącznie farmakoekonomiczna ocena produktu, 

zaś postępowanie refundacyjne toczy się między Ministrem Zdrowia a wnioskodawcą, bez udziału 

innych podmiotów. Wprowadzenie ww. przepisu oznaczałoby wprowadzenie elementu spornego do 

postępowań refundacyjnych. Podmioty, które stosują antykonkurencyjne praktyki oparte na prawie 

patentowym (np. występowanie o kolejne nieuzasadnione merytorycznie patenty, następnie 

unieważniane), uzyskają możliwość bezpośredniego lub pośredniego wpływu na decyzje refundacyjne 

dotyczące konkurentów. Na podstawie wiadomości znajdujących się w domenie publicznej można 

podać przykłady sporów patentowych, w których doszło do zablokowania obrotu produktem 

leczniczym na podstawie zabezpieczenia roszczeń.4 Następnie, w wyniku pełnego merytorycznego 

rozpoznania sprawy, zabezpieczone roszczenia okazywały się bezzasadne, bądź sposób ich 

zabezpieczenia został istotnie skorygowany. W każdym przypadku miało to odczuwalny wpływ na stan 

konkurencji na właściwym rynku oraz na dostępność leków dla pacjentów. Powyższy wpływ potwierdza 

sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie egzekwowania reguł konkurencji 

w sektorze farmaceutycznym.5 W sprawozdaniu wskazano, że: „(…) w celu ograniczenia wpływu 

wprowadzenia na rynek leku generycznego producenci leków oryginalnych często wdrażają strategie 

 

4 Zob. Wyroki SO w Warszawie o sygn. XXVI GC 394/13 i XXII GWzt 77/15, Wyrok SN o sygn. III CSK 112/05, Wyrok 

SA w Warszawie o sygn. VI ACz 6150/14. 

5 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – egzekwowanie reguł konkurencji w sektorze 

farmaceutycznym (2009-2017) z dnia 28 stycznia 2019 r. 
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mające na celu przedłużenie okresu zyskownej sprzedaży ich starszych leków. Niektóre spośród tych 

strategii i innych praktyk, które mogą mieć wpływ na konkurencję cenową, spowodowały 

przeprowadzenie kontroli w zakresie prawa konkurencji.” 

Po drugie, projektowany przepis stawia Ministra Zdrowia w roli arbitra rozsądzającego spory 

patentowe na rynku farmaceutycznym. Tymczasem Minister Zdrowia, w przeciwieństwie do sądów 

powszechnych i Urzędu Patentowego RP, nie jest przygotowany do tego, aby oceniać relacje 

prawnopatentowe między produktami będącymi odpowiednikami. Projektowany przepis wikła 

Ministra w takie spory, ze wszystkimi tego konsekwencjami, łącznie z odpowiedzialnością 

odszkodowawczą Skarbu Państwa w przypadku nieuzasadnionej odmowy refundacji w oparciu o 

informacje przedłożone przez nierzetelnego konkurenta. 

Po trzecie, projektowany przepis wprowadza niespotykaną w prawie własności intelektualnej 

konstrukcję, w której organ administracji publicznej niejako wyręcza podmiot (rzeczywiście lub 

rzekomo) uprawniony w egzekwowaniu jego praw. Tymczasem uprawniony z patentu, dodatkowego 

prawa ochronnego (SPC) czy na podstawie przepisów o wyłączności rynkowej, nie musi korzystać ze 

swoich praw; co więcej, czasem nie powinien tego robić, gdyż może narazić się na zarzut naruszenia 

prawa antymonopolowego. Tymczasem na gruncie projektowanego przepisu Minister Zdrowia będzie 

chronił taki podmiot niezależnie od jego woli i wiedzy, bez konieczności zgłoszenia przezeń roszczeń. 

Po czwarte, projektowany przepis jest co najmniej zbędny z punktu widzenia interesu publicznego. 

Płatnik publiczny, czy też – szerzej – publiczny system ochrony zdrowia, nie zyskuje nic na 

wprowadzeniu projektowanego przepisu, który nie poprawia ani sytuacji systemu ani pacjenta, 

natomiast wystawia system ochrony zdrowia na dodatkowe ryzyka, w tym ryzyka prawne, wynikające 

z wprowadzenia powiązania patentowego w refundacji. W praktyce proponowany przepis utrwala 

istniejący mankament systemu refundacyjnego, który sprawia, że dostęp do korzystnego cenowo 

pierwszego leku generycznego w systemie refundacji jest każdorazowo opóźniany o czas trwania 

procedury uzyskiwania refundacji. 

To wnioskodawca odpowiada za zgodność z prawem, w tym prawem patentowym, swojego produktu, 

w tym za zapewnienie jego dostępności, pod groźbą dotkliwych sankcji finansowych. Trudno wyobrazić 

sobie sytuację, w której wnioskodawca świadomie występuje o objęcie refundacją produktu 

naruszającego prawa osoby trzeciej – naraża się wówczas na sankcje cywilnoprawne (odszkodowanie, 
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wydanie korzyści), karne i administracyjne (brak zaspokojenia potrzeb odbiorców, skutkujący 

nałożeniem kary finansowej i uchyleniem refundacji). Nie ma więc potrzeby tworzenia tego rodzaju 

dodatkowych zabezpieczeń przed ryzykiem naruszenia praw własności intelektualnej przez 

wnioskodawców; to sami wnioskodawcy są najbardziej zainteresowani tym, aby nie narazić się na 

sankcje związane z tego rodzaju naruszeniami. 

Po piąte wreszcie, niezależnie od nieakceptowalnej dla Związku idei powiązania decyzji refundacyjnych 

ze sporami patentowymi, sam przepis został błędnie skonstruowany i nie uwzględnia złożoności zasad 

ochrony patentowej oraz ochrony danych rejestracyjnych. Sytuacja, w której na rynku współistnieją: 

(i) produkt objęty ochroną patentową oraz jego odpowiedniki bez patentu, a także (ii) kilka 

odpowiedników objętych ochroną patentową, jest jak najbardziej możliwa i nie musi świadczyć o 

naruszeniu prawa. Ewentualna kolizja między produktami może wynikać z zakresu patentu oraz jego 

rodzaju. Przykładowo, mogą istnieć niezależne od siebie i niekolidujące patenty na sposób wytwarzania 

produktu (patenty na proces). Istnienie niepatentowanych odpowiedników nie musi także kolidować z 

ważnym patentem na proces. 

Polityka unikania zależności pomiędzy systemem regulacyjnym i patentowym pełni niezwykle istotną 

rolę w zachowywaniu równowagi pomiędzy ochroną własności przemysłowej, prawa konkurencji i 

ochroną interesu zdrowia publicznego. Wyrazem tej polityki są przywileje wypracowane w prawie 

własności przemysłowej i w prawie farmaceutycznym. W ramach tzw. wyjątku Bolara korzystanie z 

wynalazku w celu uzyskania zezwolenia na wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu nie stanowi 

naruszenia patentu lub dodatkowego świadectwa ochronnego. Dzięki temu zapobiega się 

nieuzasadnionemu przedłużaniu monopolu dla leku oryginalnego poza okres ochrony tych praw. 

Dodatkowo, wprowadzony w 2019 r. przywilej wcześniejszej produkcji i składowania w ciągu ostatnich 

6 miesięcy ochrony dodatkowego świadectwa ochronnego umożliwia wytwórcom generycznym 

przygotowanie produktu do wprowadzenia do obrotu w pierwszym dniu po wygaśnięciu świadectwa. 

W prawie farmaceutycznym zawarto z kolei mechanizm rozdzielenia okresu wyłączności danych od 

okresu wyłączności rynkowej, co także ma zapobiec nieuzasadnionemu przedłużaniu monopolu 

rynkowego wytwórców leków oryginalnych.  

Powiązanie patentowe w ustawie o refundacji skutecznie niweczy korzystne skutki wskazanych 

powyżej przywilejów w odniesieniu do leków generycznych obejmowanych refundacją. 
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Poniżej przedstawiamy konsekwencje finansowe projektowanego rozwiązania:  
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14.3 Propozycja PZPPF 

W naszej ocenie przepis ten powinien zostać całkowicie wykreślony z Projektu.  

Jednocześnie postulujemy dodanie w Projekcie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie 

nadużywaniu praw własności intelektualnej oraz ochronę interesów pacjentów i płatnika publicznego 

przed negatywnymi skutkami takich praktyk. Proponujemy dodanie do Ustawy przepisu wprost 

wskazującego, że kwestie dotyczące własności intelektualnej nie mają wpływu na decyzję o objęcie 

refundacją. Analogiczny przepis został zaproponowany przez Komisję Europejską w 2012 r. w projekcie 

nowelizacji unijnej Dyrektywy o Przejrzystości z 2012 r.: „Artykuł 14. 2. Ochrona praw własności 

intelektualnej nie stanowi ważnej podstawy do odmowy wydania, zawieszenia lub cofnięcia decyzji 

dotyczących ceny produktu leczniczego lub jego objęcia publicznym systemem ubezpieczeń 

zdrowotnych.”  

Dodatkowo postulujemy:  

1) wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę przed nadużywaniem procesowych 

środków ochrony praw własności intelektualnej oraz dodanie obowiązku wysłuchania 
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obowiązanego przed udzieleniem zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych oraz doręczaniu 

odpisu wniosku o udzielenie zabezpieczenia; 

2) odstąpienie od wymogu wykazania dostępności leku w obrocie już na etapie składania wniosku 

o objęcie refundacją (uchylenie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji – wymagania dla 

produktów refundowanych oraz art. 25 pkt 3 ustawy o refundacji – elementy wniosku o objęcie 

refundacją), bądź wprowadzenie mechanizmu analogicznego do wyjątków wypracowanych w 

prawie własności przemysłowej czy w prawie farmaceutycznym, na przykład obowiązku 

przedstawienia dowodu dostępności nie w chwili składania wniosku o objęcie refundacją, lecz 

bezpośrednio przed wydaniem decyzji refundacyjnej lub po przedstawieniu projektu 

obwieszczenia refundacyjnego – pod sankcją wygaśnięcia decyzji refundacyjnej;   

3) aby zapobiec sytuacjom sztucznego obniżania limitu, przy ustalaniu limitu uwzględnienie 

produktów, w stosunku do których NFZ stwierdził powtarzający się brak dostępności. W takiej 

sytuacji zmiana decyzji powinna nastąpić z urzędu, a limit zostać skorygowany do 

poprzedniego ze skutkiem od dnia opublikowania kolejnego obwieszczenia. 

15 Brak trybu milczącej zgody w przypadku wniosków o obniżenie urzędowej ceny zbytu – art. 11 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

15.1 Propozycja w Projekcie  

Projekt nie przewiduje trybu, w jakim dokonana zostanie zmiana wniosku o obniżenie urzędowej ceny 

zbytu produktu. 

15.2 Uwagi PZPPF 

Na str. 19 uzasadnienia Projektodawca wskazał, że wprowadzono tryb milczącego załatwienia spraw w 

zakresie wniosków o obniżenie urzędowej ceny zbytu produktów refundowanych. Projektodawca 

ograniczył się do usunięcia z art. 11 ust. 4 ustawy o refundacji słowa „obniżenie” co sugeruje, że 

obniżenie UCZ nie będzie wymagało zmiany decyzji. Niemniej, aby uniknąć ewentualnych wątpliwości 

postulujemy doprecyzowanie, że w przypadku obniżenia UCZ nie ma konieczności zmiany decyzji 

(obniżenie nastąpi w drodze milczącej zgody).  

15.3 Propozycja PZPPF 
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Postulujemy doprecyzowanie, że obniżenie urzędowej ceny zbytu następuje w trybie milczącego 

załatwienia sprawy w rozumieniu KPA. 

16 Decyzja zawierająca instrumenty dzielenia ryzyka – art. 11 ust. 5 i 5a ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu 

16.1 Propozycja w Projekcie  

Doprecyzowano, że decyzja o objęciu refundacją, w zakresie w jakim zawiera instrument dzielenia 

ryzyka, może wygasać dopiero po 10 latach.  

16.2 Uwagi PZPPF 

Instrumenty dzielenia ryzyka wskazane w ust. 5 powinny być stosowane do leków monopolistycznych, 

nieposiadających odpowiedników, do momentu pojawienia się w refundacji ich konkurencji, czyli 

odpowiedników. W przypadku pojawienia się takich odpowiedników na liście refundacyjnej powinno 

dochodzić z mocy ustawy do wygaszenia RSS monopolisty (szczególnie o charakterze pricehiding – 

ukrywania cen) i rozpoczęcia uczciwej i przejrzystej (ze znajomością ceny) konkurencji na rynku. 

Uzupełnienia wymaga również regulacja przewidziana w ust. 5a. Jeśli zamiarem Projektodawcy jest, 

aby przedmiotowa regulacja, miała zastosowanie do produktów, dla których płatnik publiczny miałby 

płacić za efekt leczenia, to wymagane jest wskazanie, że okres 10 lat dotyczy realizacji przez 

wnioskodawcę obowiązków wynikających z RSS. Aktualne brzmienie może sugerować, że decyzja, 

która zawiera RSS, może gwarantować refundację na ustalonych warunkach przez 10 lat, co byłoby 

oczywiście niewłaściwe i może być wykorzystywane do nieuzasadnionego przedłużania refundacji na 

tych samych warunkach na kolejne okresy.  

16.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy: 

• ograniczenie możliwości ustalania RSS dla produktów nieposiadających odpowiedników tylko 

do momentu pojawienia się odpowiednika na rynku; 
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• doprecyzowanie ust. 5a poprzez jednoznaczne wskazanie, że przepis ten dotyczy wyłącznie 

egzekwowania obowiązków wnioskodawcy, ustalonych w RSS. 

17 Obligatoryjna odmowa objęcia refundacją, jeżeli wysokości progu kosztu uzyskania 

dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, przekracza sześciokrotność PKB na jednego 

mieszkańca – art. 11 ust. 12 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

17.1 Propozycja w Projekcie 

Projektowany zapis przewiduje, że Minister Zdrowia odmówi objęcia refundacją leku lub środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli wysokości progu kosztu uzyskania 

dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, przekroczy sześciokrotność Produktu Krajowego 

Brutto na jednego mieszkańca, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu - koszt 

uzyskania dodatkowego roku życia. 

17.2 Uwagi PZPPF 

Projektowana regulacja w znaczący sposób ograniczy dostęp pacjentów do leczenia innowacyjnego w 

chorobach onkologicznych, hematoonkologicznych, chorobach rzadkich innych niż onkologiczne i 

hematoonkologiczne oraz chorobach ultrarzadkich, w przypadku których koszt uzyskania 

dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość lub koszt uzyskania dodatkowego roku życia, 

niejednokrotnie przekracza sześciokrotność Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca (311 

028 PLN). Trudno uznać, że taki przepis ma na celu realizować zasadę sprawiedliwości społecznej.   

Co więcej, Projektodawca w uzasadnieniu zmiany odwołuje się do regulacji funkcjonujących w krajach 

europejskich, w których przyjęto, że poziom sześciokrotnego PKB per capita jest kosztem uzyskania 

dodatkowego roku życia w chorobach sierocych, nie biorąc pod uwagę różnic w wysokości PKB na 

jednego mieszkańca pomiędzy RP, a tymi krajami.  

17.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie ust. 12.  
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18 Ustalenie wysokości urzędowej ceny zbytu oraz tzw. „ceny efektywnej” w pierwszej decyzji o 

objęciu refundacją po upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 3a – art. 13 ust. 2 i 2a 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

18.1 Propozycja w Projekcie 

Przepis w ust. 2 stanowi, że poziom urzędowej ceny zbytu w pierwszej decyzji o objęciu refundacją po 

upływie okresu, o którym mowa w art. 11 ust. 3a jest nie wyższy niż 75% urzędowej ceny zbytu 

określonej w ostatniej decyzji, wydanej przed upływem tego okresu. 

Przepis w ust. 2a zakłada natomiast, że jeśli w ostatniej decyzji o objęciu refundacją był zawarty 

instrument podziału ryzyka obniżający urzędową cenę zbytu (wprowadzający tzw. cenę efektywną), 

powyższy mechanizm stosuje się w odniesieniu do tejże ceny efektywnej.  

18.2 Uwagi PZPPF 

Brzmienie przepisu ust. 2a zakłada obniżenie wyłącznie ceny efektywnej w pierwszej decyzji o objęciu 

refundacją po upływie okresu obowiązywania decyzji, o którym mowa w art. 11 ust. 3a. Jeśli intencją 

Projektodawcy było obniżenie zarówno tzw. ceny oficjalnej (ust. 2), jak i tzw. ceny efektywnej (ust. 2a) 

należy po słowach: „mechanizm, o którym mowa w ust. 2 stosuje się” dodać słowo: „również”. 

Bez względu na powyższe, należy mieć na uwadze, że instrumenty podziału ryzyka oparte o cost-

sharing mogą być związane z różnymi mechanizmami, niekoniecznie w formie rabatu pieniężnego. W 

takiej sytuacji pozostaje pytanie o możliwość zastosowania ust. 2a, gdy instrumentem dzielenia ryzyka 

obniżającym urzędową cenę zbytu w poprzedniej decyzji o objęciu refundacją był rabat rzeczowy 

(opakowania po 1,08) lub PB, a nie klasyczna obniżona CHB.  

Ponadto, w przypadku zaistnienia sytuacji z ust. 2a, brak jest odniesienia się do wymogów dotyczących 

ceny efektywnej pierwszego odpowiednika. W projektowanej nowelizacji nadal mowa wyłącznie o 

urzędowej cenie zbytu nie wyższej niż 75% urzędowej ceny zbytu jedynego odpowiednika, przy czym, 

tym razem – jego prezentacji o najniższym koszcie za DDD (nowelizacja sankcjonuje dotychczasową 

praktykę negocjacyjną Komisji Ekonomicznej).  
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Brak odniesienia się do ceny efektywnej pierwszego odpowiednika teoretycznie daje możliwość 

ustanowienia jej na poziomie wyższym niż cena efektywna leku referencyjnego. W praktyce, 

doprowadzi to do sytuacji, w której pierwszy odpowiednik będzie zmuszony do obniżenia swojej ceny 

o co najmniej 25% w stosunku do ceny efektywnej leku referencyjnego, jednak bez możliwości 

utrzymania wyższej ceny oficjalnej.   

Konieczność obniżenia ceny o co najmniej 25% wielokrotnie powodowała utratę dostępności 

refundowanej terapii oraz nieuzasadnione straty po stronie wnioskodawców. Jak wynika z materiału 

opublikowanego przez Ministra Zdrowia, w praktyce wystąpiły przypadki, które obnażają problem 

konieczności obniżenia UCZ o 25% w związku z upływem wyłączności rynkowej na przykładzie: 

• Leku Yervoy – Ministerstwo wskazało, że firma farmaceutyczna zadeklarowała, pokrycie 

kosztów terapii tym lekiem zarówno dla nowych pacjentów jak i pacjentów obecnie leczonych; 

• Leku Xgeva – Ministerstwo wskazało, że trwają prace w zakresie udostępnienia leku w ramach 

innego trybu.  

18.3 Propozycja PZPPF 

Obniżka UCZ powinna następować jedynie pod warunkiem faktycznej utraty wyłączności przez lek 

referencyjny, i w momencie rzeczywistego pojawienia się na rynku konkurencji - czyli wraz z objęciem 

refundacją pierwszego odpowiednika.  

Postulujemy wykreślenie ust. 2a oraz przeformułowanie aktualnego przepisu w następujący sposób:  

• Decyzje wydawane są zawsze na okres wynikający z przepisów ogólnych niezależnie, czy w 

okresie obowiązywania decyzji upływa okres wyłączności rynkowej, 

• Wygaszanie / skracanie decyzji z urzędu i wydanie nowej decyzji z warunkiem obniżki ceny zbytu 

o 25% w momencie, gdy w trakcie obowiązywania decyzji doszło do wygaśnięcia wyłączności 

rynkowej, i wydawana jest decyzja o objęciu refundacją pierwszego odpowiednika. 

19 Cena efektywna nie może być wyższa od poprzedniej w przypadku, gdy urzędowa cena zbytu 

uległa modyfikacji ze względu na zawarcie instrumentów dzielenia ryzyka – art. 13 ust. 6aa 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu  
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19.1 Propozycja w Projekcie  

Przepis wprowadza zasadę zgodnie, z którą cena efektywna nie może być wyższa w stosunku do 

dotychczasowej ceny, w przypadku gdy urzędowa cena zbytu uległa obniżeniu na skutek zawarcia 

instrumentów dzielenia ryzyka w kolejnej decyzji o objęciu refundacją.  

19.2 Uwagi PZPPF 

W przypadku postępowań o objęcie refundacją pierwszego i kolejnych odpowiedników, zespół 

negocjacyjny Komisji Ekonomicznej może wykorzystywać brak wiedzy wnioskodawców dotyczących 

realnych warunków refundacji leków z tej samej grupy limitowej.  

Takie postępowania będą nietransparentne i niemożliwe do weryfikacji poprzez niemożliwość 

ujawniania treści i warunków instrumentów dzielenia ryzyka innych podmiotów. Daje to olbrzymie 

pole do nadużyć, braku standardów i transparentności postępowań, a także ograniczenie zaufania do 

metod działania Komisji Ekonomicznej i opóźnienia z dopisaniem odpowiedników na listę 

refundacyjną. 

Powstaje również praktyczne pytanie w jaki sposób Projektodawca zamierza policzyć cenę efektywną 

1 opakowania leku, w przypadku kiedy mamy do czynienia z kombinacją różnych instrumentów 

dzielenia ryzyka, w tym paybacku (zwrotu części) po przekroczeniu CAP`u, który często naliczany jest 

już po wygaśnięciu decyzji refundacyjnej, która była podstawą do jego wyliczenia.  

19.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie ust. 6aa z Projektu.  

20 Korytarze cenowe - art. 13 ust. 6ab pkt 1 i 2ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu  

20.1 Propozycja w Projekcie  

Projekt przewiduje wprowadzenie przepisu, że: „Koszt 1 DDD leku nie może przekraczać:  

a) 150% kosztu DDD podstawy limitu, jeżeli lek zawiera tę samą substancję czynną co lek 

stanowiący podstawę limitu;  
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b) 150% kosztu DDD najtańszego odpowiednika, jeżeli lek zawiera inną substancję czynną niż lek 

stanowiący podstawę limitu.”. 

20.2 Uwagi PZPPF 

Usunięcie produktów z list refundacyjnych w wyniku wprowadzenia korytarzy cenowych spowoduje 

zmniejszenie wartości obrotu lekami na polskim rynku. Jak wynika z analizy przedstawionej przez IKAR 

Pro, przygotowanej w oparciu o liczbę zrefundowanych opakowań w ostatnich 12 miesiącach (dane 

NFZ), obniżenie cen do poziomu korytarza tworzy zagrożenie utraty refundacji dla 711 leków (30% 

opakowań i 27% standardowych dawek dziennych). Tym samym co 3 opakowanie nie będzie 

refundowane. Roczny wolumen leków zagrożonych utratą refundacji wyliczono na ok. 3,5 mld DDD, co 

odpowiada ok. 9,5 mln pacjento-lat terapii. Taka zmiana pozbawi pacjentów możliwości wyboru leków. 

Uzależni nasz rynek od leków z Azji – najtańszych, ale najbardziej niestabilnych, jeśli chodzi o gwarancję 

dostępu, co pokazała dobitnie pandemia COVID-19. 

 

Usunięcie tych leków zmniejszy także obroty aptek i hurtowników oraz spowoduje, że będą one miały 

problemy z dostarczeniem leków pacjentom w przypadku braków w dostawach.  
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Pacjenci (głównie seniorzy) będą zmuszeni do zmiany swoich przyzwyczajeń. W tej chwili mogą 

zamieniać leki na tańsze w aptece, ale nie muszą, bo mają wybór. Po wprowadzeniu korytarzy 

cenowych zostaną przymusowo pozbawieni takiego wyboru. Usuwanie leków w cenie o 50% powyżej 

limitu lub w cenie o 50% powyżej ceny najtańszego odpowiednika, bądź wymuszanie na producentach 

obniżania cen do tego poziomu, a co za tym idzie również dopłat pacjentów i pociągnie za sobą 

konieczność dalszych erozji cen. W konsekwencji korytarz cenowy będzie się zmieniał. Nieustanna 

presja cenowa nakładana na wytwórców, tłumaczona koniecznością pozyskania środków na 

sfinansowanie najdroższych terapii, może uzależnić Polskę od najtańszych azjatyckich produktów, co 

w sytuacjach kryzysowych grozi brakiem stosowanych najczęściej przez Polaków leków.  

 

Co prawda, Projektodawca dokonał wyłączenia stosowania niniejszego przepisu dla wnioskodawców, 

którzy składają wnioski o objęcie refundacją leków wytwarzanych w Polsce, jednak biorąc pod uwagę 

brzmienie art. 13a i wskazane w nim warunki cenowe dla skorzystania przez krajowych producentów 

z określonych preferencji, tacy wnioskodawcy również będą musieli obniżyć ceny. Tym samym trudno 

uznać, że przewidziany w Projekcie mechanizm odzwierciedla potrzeby krajowych wytwórców. Warto 

podkreślić, że kolejne obniżki cen leków krajowych producentów, które dziś są najniższe w UE, 

uniemożliwią inwestycje mające zagwarantować Polsce bezpieczeństwo lekowe (co ma być istotą 

Projektu) i uczynić z naszego kraju ważny ośrodek produkcji farmaceutycznej w Europie. Wskazane 
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przez Ministerstwo Zdrowia w OSR zmniejszenie obrotu wynikające z korytarzy cenowych spowoduje 

spadek obrotu producentów leków o 408 mln zł. Często wymóg dostosowania do korytarza nie będzie 

mógł być spełniony (średnia obniżka ceny wymagana do spełnienia warunku 150% to 25%) i wtedy 

spadek obrotu będzie istotnie wyższy – wartość produktów zagrożonych delistacją to w cenach zbytu 

1,7 mld zł – 22% wartości refundowanego rynku aptecznego!      

Przepis ten będzie trudny do zastosowania w praktyce np. ze względu na istnienie grup limitowych 

wielomolekułowych. Produkt zawierający inną substancję czynną niż podstawa limitu musi referować 

do najtańszego leku z grupy – często w praktyce niedostępnego lub dostępnego w bardzo 

ograniczonym zakresie tzw. LEKU DUCHA. W przypadku zmian w grupie limitowej, gdy taki produkt 

stanie się podstawą limitu będzie mógł mieć wyższą cenę, ale pozostałe produkty pomimo że w tym 

momencie będą spełniać kryteria (150%) będą musiały zostać usunięte z grupy i nie będą mogły być 

przywrócone do refundacji. Przepisy takie nie tylko usuną z wykazu leki europejskich producentów 

kosztem azjatyckich, ale w zależności od cząsteczki/grupy spowodują delistację pewnych dawek, czy 

całych molekuł. Jak wynika z raportu IKAR PRO, wśród substancji czynnych zagrożonych brakiem 

dostępności których dawki są zagrożone delistacją można wymienić m.in.: atorvastin, simvastin, 

venlafaxine, diclofenac (postać doustna), carvedilol, valsartan + hydrochlorothiazide, metformina, 

clarithromycin (tabletki), levodopa + decarboxylase inhibitor.  

Dla przykładu leki które kosztują od 10 do 20 zł w momencie, kiedy trzeba będzie referować do 

najtańszego tj. tego za 10 zł spowoduje to usuwanie leków już za 16 zł. Choć to właśnie ten lek może 

być najczęściej używany przez pacjentów w tym. np. seniorów lub dzieci. W tej chwili w Polsce mamy 

najniższe ceny leków refundowanych w kanale aptecznym i szpitalnym w całej UE. Wprowadzenie 

korytarzy spowoduje, że dostawy produktów będą uzależnione od znacząco mniejszej niż aktualnie 

liczby dostawców produktów. Dalsze obniżki to ryzyko braku dostępu do leków.  
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PZPPF pragnie przypomnieć fundamentalne założenia polskiego systemu refundacyjnego, gdzie 

wydatki płatnika zabezpieczone są mechanizmem limitu ustalonym na relatywnie niskim poziomie 

(15% rynku), co implikuje dopłatę pacjenta do pozostałych 85%. Nie jest to patologia czy ewenement, 

lecz immanentna cecha systemu refundacji wprowadzona przez Ministra Zdrowia i wprost wynikająca 

z ustawowej definicji limitu. Stwarza to warunki dla zdrowej i transparentnej konkurencji cenowej w 

ramach odpowiedników, a jednocześnie pozostawia pacjentowi prawo wyboru leku. Dodatkowo 

różnicuje dostawy i dostawców, a więc wzmacnia bezpieczeństwo lekowe. W tej sytuacji 

wprowadzenie korytarzy cenowych nie wydaje się realizować żadnego racjonalnego celu, natomiast 

jest sprzeczne z deklarowanymi celami wsparcia lokalnego przemysłu i bezpieczeństwa lekowego kraju. 

Nie sposób pominąć ryzyka otwarcia przestrzeni dla nieuczciwej konkurencji i uzależnienia systemu od 

niepewnych źródeł dostaw. Importer może wprowadzić na listę refundacyjną kolejny odpowiednik po 

zaniżonej cenie, wpływając na obniżenie progu korytarza 150%. To z kolei spowoduje wykreślenie z 

listy wielu droższych konkurentów, którzy w znaczącym stopniu zapewniają dostępność rynkową, 

podczas gdy dostawy taniego importera mogą okazać się znikome, nie pokrywające zapotrzebowania 

 

    

    

    

    
            

    

                
                

                

                                       

                                                                            
                         

                                                             
                                                        
                

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                  

                                                    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                               

                

             

             

              

               

 



 

56 

rynkowego na daną substancję. Uzależnianie cen preparatów gwarantujących dostępność rynkową od 

cen leków o marginalnej sprzedaży albo pochodzących z importu stanowi zagrożenie dla polskiego 

systemu opieki zdrowotnej, racjonalnej polityki lekowej i bezpieczeństwa pacjentów. 

W praktyce refundacyjnej nierzadko najtańszy odpowiednik jest niedostępny w sprzedaży (lub 

dostępny w śladowych ilościach), np.: doxazosinum, lacidipinum, lisinoprilum, 

candesartanumcilexetilum + HCT, atorvastatinum. Jak wynika z danych NFZ, preparaty referencyjne, 

które definiują korytarz cenowy dla 43 molekuł posiadają nie więcej niż 0,5% udziału w refundacji. 

Ponadto w wielu przypadkach preparaty niezagrożone redukcją cen (spełniające wymogi w/w 

korytarza 150%) to preparaty pochodzące z tzw. importu równoległego, np. amlodipinum: 22 SKU, 

valsartanum + HCT: 9 SKU.  

Warto również zaznaczyć, że zmniejszając ceny do górnego poziomu korytarza największe straty 

producenci poniosą na lekach, do których dopłaty refundacyjne NFZ do jednego opakowania leku są 

najniższe (43% ogólnej straty producentów przypada na leki, do których do jednego opakowania NFZ 

dopłaca nie więcej niż 5 PLN). 

 

Korytarze cenowe – wpływ na wartość rynku leków refundowanych w kategorii 

Przepis odrębnie traktuje każdy GTIN (EAN) tj. prezentację i wielkość opakowania produktu.  

W związku z tym, w przypadku, gdy na liście refundacyjnej znajduje się kilka prezentacji leku tego 
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samego producenta, inne dawki lub wielkości opakowania mogą być zagrożone usunięciem z 

refundacji. 

Proponowana zmiana nie dotyka leków oryginalnych (MONOPOLISTYCZNYCH), które nie posiadają 

refundowanych odpowiedników, a więc są monopolistami (zawsze będą spełniać ten próg), a tylko 

producentów, którzy wprowadzają na rynek tańsze leki generyczne, przyczyniając się do oszczędności 

płatnika publicznego. Preferuje więc monopolistów kosztem zdrowej konkurencji i dywersyfikacji 

dostawców. 

Ponadto usunięcie z obrotu leków niemieszczących się w korytarzach cenowych zmniejszy obroty aptek 

i hurtowników oraz spowoduje, że będą one miały problemy z dostarczeniem leków pacjentom w 

przypadku braków w dostawach. Pacjenci (głównie seniorzy) będą zmuszeni do zmiany swoich 

przyzwyczajeń. W tej chwili mogą zamieniać leki na tańsze w aptece, ale nie muszą, bo mają wybór. Po 

wprowadzeniu korytarzy cenowych zostaną przymusowo pozbawieni takiego wyboru – taka zmiana 

spowodowałaby usunięcie z refundacji leków o wartości w cenach zbytu netto 2 mld PLN, a w tym 

leków krajowych producentów o wartości ok. 1 mld PLN. Przypominamy, iż całkowita wartość 

sprzedaży leków krajowych producentów w refundacji aptecznej to ok. 3,2 mld PLN, więc usunięcie 

produktów generujących 1 mld PLN wartości sprzedaży stanowi jej zmniejszenie o 1/3.  

 

Obecny poziom obniżek cen podczas kontynuacji refundacji w stosunku do poziomu redukcji 

wymuszonego proponowanymi zmianami (nie wyżej niż 150% ceny najtańszego 

odpowiednika/limitodawcy) wskazuje na to, że firmy nie będą w stanie sprostać takim wymaganiom, 

co w konsekwencji doprowadzi do wykreślenia części ich leków z listy refundacyjnej. 

Idea „korytarzy cenowych” jest ewidentnie szkodliwa, działa przeciwko bezpieczeństwu lekowemu i 

niszczy produkcję farmaceutyczną w Polsce. Przepisy takie nie tylko usuną z wykazu leki polskich i 
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europejskich producentów kosztem azjatyckich, ale w zależności od substancji/grupy spowodują 

usunięcie z refundacji pewnych dawek (np. pediatrycznych) czy całych molekuł. Dla wielu molekuł 

stosowanych w leczeniu powszechnych chorób przewlekłych prawie każde opakowanie (nawet 100% 

obrotu) ma cenę przekraczającą korytarz cenowy o kilkadziesiąt % lub nawet kilkukrotnie, co oznacza, 

że mogą wypaść z rynku i stać się niedostępne dla pacjentów. Dotyczy to m.in. takich substancji jak 

valsartan (100%), losartan (96%), valsartan HCT (100%), losartan HCT (100%), tamsulozyna (98%), 

simvastatyna (95%), sulpiryd, venlafaxyna, lisinopril, omeprazol, doxazosyna, tianeptyna – wszystkie 

wymienione substancje zagrożone są skreśleniem z listy refundacyjnej w ponad 90% obrotu 

ilościowego. Innymi słowy na 10 obecnie kupowanych przez pacjentów opakowań tych leków tylko 

jedno mogłoby pozostać dostępne na rynku. 

W konsekwencji dojdzie do zaburzenia dostępności całej linii terapeutycznej dla pacjentów.  

Poniżej przedstawiamy możliwy wpływ korytarzy na wartość rynku leków refundowanych w ramach 

kanału aptecznego oraz przewidywane scenariusze dla przyszłości krajowego przemysłu 

farmaceutycznego i bezpieczeństwa lekowego Polski. 
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Scenariusze dla przyszłości krajowego przemysłu farmaceutycznego i bezpieczeństwa 

lekowego Polski 

SCENARIUSZ 1 SCENARIUSZ 2 

Scenariusz 1. Presja na dalsze obniżki cen krajowych 

leków 

 

- Zdominowanie polskiego rynku leków przez 

azjatyckich wytwórców - jak pokazała pandemia – w 

przypadku ich problemów produkcyjnych, 

lockdownów, przerwania globalnych łańcuchów 

dostaw i kłopotów z transportem- pozbawia Polaków 

leków.  

BRAK BEZPIECZEŃSTWA LEKOWEGO. 

 

- Spadek rentowności branży, która od lat jest 

malejąca i zbyt niska, by utrzymywać poziom 

inwestycji warunkujący jej funkcjonowanie.  

(średnia rentowność przemysłu farmaceutycznego w 

Polsce wynosi 6 do 8%, dla porównania dyskontu - 

9%).  

 

- Całkowite wstrzymanie inwestycji w przemyśle 

farmaceutycznym, co w dalszej perspektywie oznacza 

KONIEC TEGO PRZEMYSŁU W POLSCE.  

- Dziś dopłaty w aptece pacjentów do krajowych 

leków wynoszą średnio 9 zł. Dalsze obniżki cen nie 

będą odczuwalne dla pacjentów, a dla przemysłu 

oznaczają SPADEK RENTOWNOŚCI.  

 

 

Scenariusz 2. Utrzymanie cen leków krajowych 

producentów na dotychczasowym poziomie 

 

- Krajowy przemysł zapewni suwerenność lekową 

Polski i BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE POLAKÓW 

poprzez gwarancję dostaw, nawet w kryzysowych 

sytuacjach.   

 

 

 

- Krajowi producenci leków dostarczają pacjentom 

48% wszystkich refundowanych dziennych terapii. 

Jeśli będą mieli stabilne warunki działalności 

gospodarczej, WYPRODUKUJĄ WIĘCEJ LEKÓW.  

 

 

 

 

 

-  Utrzymanie cen na dotychczasowym poziomie NIE 

SPOWODUJE WZROSTU WYDATKÓW NFZ. Nie 

stracą też pacjenci, a zachowają możliwość wyboru 

leku. Ceny leków refundowanych Rp (na receptę) 

niechronionych patentem w Polsce są najniższe w 

UE - nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek 
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- Pieniądze z naszych składek zdrowotnych 

wydawane w ramach refundacji będą rozwijać 

gospodarkę azjatycką, a nie polską.   

Utrata wpływów do gospodarki z tytułu podatków i 

innych danin - 2,6 MLD ZŁ. STRATY DLA RYNKU 

PRACY, INNOWACYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI, 

bo branża jest na drugim miejscu w Polsce pod 

względem wdrażania innowacji produktowych i 

zgłoszeń w Europejskim Urzędzie Patentowym.  

 

- Unijne środki z Krajowego Planu Odbudowy nie 

będą mogły być efektywnie wykorzystane, bo przez 

politykę cenową resortu zdrowia sfinansowane z nich 

inwestycje będą nierentowne. UTRATA 

HISTORYCZNEJ SZANSY. 

 

(średnia cena w Polsce to 10 eurocentów, a średnia 

dla całej UE to 18 eurocentów).   

 

 

- Utrzymanie dotychczasowych cen leków 

krajowych producentów nie blokuje ministra w 

negocjacjach cen nowych leków i wprowadzania ich 

na listy refundacyjne.  

 

- Rozwój przemysłu farmaceutycznego BUDUJE 

ODPORNOŚĆ I SIŁĘ POLSKIEJ GOSPODARKI 

ORAZ ZWIĘKSZA EKSPORT. 

 

 

 

- Dzięki unijnym środkom z KPO absorbowanym 

przez przemysł farmaceutyczny POLSKA MOŻE 

STAĆ SIĘ WAŻNYM PUNKTEM NA MAPIE EUROPY 

PRODUKCJI SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH I 

LEKÓW.   

 

Odniesienie do sytuacji europejskiej i danych z praktyki innych krajów (Real World Evidence) 
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W uzasadnieniu propozycji oraz OSR brak odniesienia do przykładów wpływu rozwiązań podobnych do 

projektowanych korytarzy cenowych w innych krajach UE. W załączeniu przekazujemy analizę: 

„Analiza wpływu korytarzy cenowych na poziom cen i dostępność leków Rx w wybranych krajach 

europejskich” 
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Konkurencja, a kwestia korytarzy cenowych. 

Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzając automatyczne korytarze cenowe Minister pozbawia się 

wpływu na rynek pozostawiając pole także do możliwych działań antykonkurencyjnych. 

W przypadku nieuczciwej gry rynkowej i chęci wyeliminowania z refundacji pozostałych uczestników 

rynku, istnieje wysokie prawdopodobieństwo drastycznego obniżenia ceny, skutkującego obniżeniem 

progu korytarza cenowego. Takie działania będą prowadziły do wykreślenia z refundacji wielu 

produktów konkurencyjnych w związku z regulacjami dotyczącymi korytarzy cenowych. Po zaistnienia 

takiego faktu, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia o podwyżkę ceny w celu zapewnienia 

dostępności do leków i zaspokojenia potrzeb pacjentów, przy jednoczesnym wyeliminowaniu 

konkurencji z rynku. Ważne więc, aby w kwestii korytarzy cenowych wypowiedziały się organy 

dedykowane ochronie konkurencji – UOKiK. 
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20.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie ust. 6ab z Projektu. 

21 Warunki refundacji leków wytwarzanych w RP – art. 13a ust. 1 i 3 ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu 

21.1 Propozycja w Projekcie  

Przepis przewiduje możliwość przyznania wnioskodawcom, którzy wytwarzają lek na terytorium RP 

pewnych uprawnień refundacyjnych. Katalog uprawnień przewiduje m.in.: zwolnienie z negocjacji 

cenowych w ramach wniosków o kontynuację i zwolnienie z obowiązku zapłaty paybacku.  

21.2 Uwagi PZPPF 

PZPPF docenia intencję wsparcia krajowych producentów. Stoimy jednak na zdecydowanym 

stanowisku, że mechanizm wspierania produkcji w Polsce za pomocą instrumentów prawa 

refundacyjnego musi odnosić się do wnioskodawcy, a nie jego poszczególnych produktów.  
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Zróżnicowanie marży w obrębie portfolio leków jednego producenta wynika z mechanizmów 

kształtowania cen w oparciu o zmiany limitu i ceny kolejnych najtańszych odpowiedników 

wprowadzanych do refundacji na przestrzeni lat. Podkreślenia wymaga, że posiadanie w portfolio i 

sprzedaży niektórych leków z wyższą marżą pozwala producentowi utrzymywać te produkty, które w 

innych okolicznościach, ze względu na brak rentowności, musiałyby zostać bezwzględnie wycofane z 

produkcji. A są to bardzo często leki bez odpowiedników, stosowane w ciężkich chorobach 

przewlekłych, ratujące życie i tak tanie, że inni wytwórcy nie są zainteresowani wprowadzeniem ich na 

rynek z uwagi na brak opłacalności. 

Pandemia pokazała, jak istotne jest posiadanie silnego krajowego przemysłu farmaceutycznego 

i ujawniła słabości gospodarki, która stworzyła złożony system światowych współzależności. 

Uzależnienie UE i Polski od dostaw produktów farmaceutycznych spoza Europy, długie łańcuchy 

dostaw, utrata kompetencji wytwarzania – zagroziły bezpieczeństwu Europejczyków. Okazało się, 

że solidarność UE jest bardzo istotna, ale musi być zbudowana na silnych fundamentach – zdolnościach 

i kompetencjach wytwórczych państw UE.  

Niestety, udział krajowych leków w polskim rynku spada, a import rośnie. Rentowność branży maleje, 

co skutkuje ograniczeniem nakładów inwestycyjnych i zmniejszeniem udziału przemysłu 

farmaceutycznego w naszym PKB.6  

Wprowadzenie takiego instrumentu pozwoli odwrócić ten trend i zwiększyć udział krajowych leków w 

polskim rynku. Będzie też stanowić zachętę dla zagranicznych podmiotów do uruchamiania produkcji 

leków w Polsce (nie musi to być własna fabryka, ale przekazanie know- how do istniejącego w Polsce 

zakładu i produkcja kontraktowa).  

Zwiększenie suwerenności lekowej Polski wymaga wprowadzenia mechanizmów pozwalających na 

uzyskanie przewagi konkurencyjnej wobec dostawców z Azji w ramach systemu refundacji leków.  

Zaproponowany mechanizm zagwarantuje firmom wytwarzającym co najmniej 25% swoich produktów 

refundowanych na terenie Polski stabilizację ekonomiczną i możliwość rozwoju.  

 

6 Zob. A. Gorzałczyński, M. Przybylski, I. Świeczewska, J. Trębska, „Makroekonomiczny wpływ sektora 

farmaceutycznego na polską gospodarkę” - raport z 2020 r.  



 

66 

Takie rozwiązanie realizuje potrzeby Ministerstwa Zdrowia – zapewnienie ciągłości dostaw leków, 

a jednocześnie resortów gospodarczych, skutkuje zwiększeniem inwestycji oraz działalności badawczo 

rozwojowej w Polsce. Oddziałuje też pozytywnie na bilans handlowy kraju, rynek pracy oraz zwiększa 

wpływy budżetowe z podatków i innych danin.  Pozwoli również na efektywne wykorzystanie środków 

z Krajowego Planu Odbudowy na zwiększenie bezpieczeństwa lekowego Polski oraz inwestycje 

związane z uruchomieniem produkcją leków. Podniesie to konkurencyjność naszego kraju w zakresie 

lokowania inwestycji związanych z produkcją farmaceutyczną, o co dziś zabiega wiele krajów UE. 

Mechanizm ten nie generuje dodatkowych kosztów ze strony NFZ, odsunie jedynie w czasie dotychczas 

osiągane oszczędności. Ustawa refundacyjna wymusza obniżkę ceny pierwszego i kolejnych 

odpowiedników leków już obecnych na liście refundacyjnej, a dodatkowo konkurencja cenowa na 

rynku powoduje dalszą erozję cen. 

21.3 Propozycja PZPPF 

Proponujemy następujące kryterium uzyskania tytułu Partnera Bezpieczeństwa Lekowego:  

• posiadanie przez dany podmiot co najmniej 25% wolumenu wyrażonego w dobowej dawce 

leku (ustalonej przez Światową Organizację Zdrowia (DDD) lub w innej jednostce stosowanej 

przez Ministra Zdrowia przy projektowaniu list refundacyjnych i limitów) jego leków objętych 

refundacją, w kategorii dostępności określonej w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy refundacyjnej, 

które są wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

lub  

• wytwarzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 100 mln wolumenu 

wyrażonego w standardowej jednostce, uspójnionej dla różnych form jego leków.  

Nadanie wnioskodawcy statusu Partnera Bezpieczeństwa Lekowego powinno nastąpić w formie 

decyzji administracyjnej, a wydanie decyzji o nadaniu statusu Partnera, powinno być równoznaczne z 

nadaniem uprawnień dla Partnera wynikających z wytwarzania leków/API w Polsce.   

Proponujemy, aby Partnerowi Bezpieczeństwa Lekowego przysługiwały następujące uprawnienia:  

1. zwolnienie z renegocjacji decyzji refundacyjnych – uprawnienie do automatycznego 

przedłużania refundacji w cenach progowych wynikających z art. 13 ust. 6a Ustawy 

refundacyjnej, 
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2. ustalanie cen dla produktów po raz pierwszy wchodzących do refundacji na poziomie cen 

progowych zdefiniowanych w art. 13 ust. 6 Ustawy refundacyjnej, 

3. zwolnienie z paybacku, 

4. dłuższe decyzje refundacyjne (na 5 lat) zwiększające przewidywalność działalności 

gospodarczej, 

5. w przypadku leków innowacyjnych - wyższy próg QALY i pierwszeństwo w obejmowaniu 

refundacją. 

Zaproponowany mechanizm jest zgodny z prawem UE, gdyż: 

• aktualne przepisy Ustawy refundacyjnej nakazują uwzględnianie przy ustalaniu ceny leku 

refundowanego działalności naukowo-badawczej i inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie 

związanym z ochroną zdrowia (art. 13 ust 1 i ust 5 in fine i art. 19 ust 2 in fine Ustawy 

refundacyjnej) – były weryfikowane przez Komisję Europejską, 

• proponowany mechanizm – precyzuje jedynie ww. przepisy zwiększając pewność prawa i jego 

transparentność, 

• inne kraje stosują podobne mechanizmy: m.in. Hiszpania, Belgia, 

• zdrowie jest wyłączną traktatową kompetencją państw członkowskich. 

Zarzut pomocy publicznej – nie dotyczy tego mechanizmu, bo daje on każdemu równe szanse 

inwestowania w PL i UE. 

Aktualne przepisy ustawy refundacyjnej, które nakazują uwzględnianie przy ustalaniu ceny leku 

refundowanego działalności naukowo-badawczej i inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie związanym 

z ochroną zdrowia na terytorium RP i EFTA (art. 13 ust 1 i ust 5 in fine i art. 19 ust 2 in fine Ustawy 

refundacyjnej), były weryfikowane przez Komisję Europejską, a proponowany mechanizm precyzuje 

jedynie ww. przepisy zwiększając pewność prawa i jego transparentność. Podobne mechanizmy 

stosowane są przez inne kraje, m.in. Hiszpanię i Belgię. Proponowany mechanizm nie zwiększa 

wydatków płatnika publicznego.  

22 Zwrot korzyści – art. 13b ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

22.1 Propozycja w Projekcie  
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Przepis przewiduje konieczność zwrotu uzyskanych korzyści w terminie 14 dni, w przypadku gdy 

wnioskodawca przestanie spełniać warunki uprawniające do wydania decyzji związane z produkcją w 

Polsce (art. 13a ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu). 

22.2 Uwagi PZPPF 

Związek podtrzymuje, że mechanizm wsparcia produkcji leków w Polsce powinien być powiązany z 

osobami producentów (Partner Bezpieczeństwa Lekowego – zob. uwagi powyżej), a nie z ich 

poszczególnymi lekami. Uwagi dotyczące art. 13b przekazujemy przy założeniu, że mechanizm zwrotu 

korzyści dotyczyłby sytuacji, gdy dany wnioskodawca przestał spełniać warunki uznania go za Partnera 

Bezpieczeństwa Lekowego. 

Przepis art. 13b można interpretować, jako obowiązek zwrotu wszelkich korzyści uzyskanych przez 

adresata decyzji refundacyjnej, niezależnie od tego, czy miały one związek z uprawnieniami związanymi 

z produkcją w Polsce oraz czy zostały uzyskane w okresie, kiedy wnioskodawca spełniał warunki do 

uzyskania tych uprawnień.  

22.3 Propozycja PZPPF 

Należałoby doprecyzować przepis, tak aby nie było wątpliwości, iż chodzi jedynie o korzyści związane 

z aktualnie obowiązującą decyzją, za okres kiedy wnioskodawca przestał spełniać warunki uzyskania 

uprawnień związanych z produkcją w Polsce oraz wymienić konkretne typy korzyści, przez odwołanie 

do konkretnych jednostek redakcyjnych przepisu zawierającego katalog uprawnień. 

23 Coroczna przymusowa aktualizacja odpłatności wraz z usunięciem historycznej kwalifikacji do 

odpłatności - art. 14 ust. 3-7 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

23.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowany przepis wprowadza coroczne, obligatoryjne aktualizacje poziomów odpłatności 

referując do podstaw limitu w danej grupie limitowej.  

Minister Zdrowia uzyskał uprawnienie do uznaniowego decydowania o zakwalifikowaniu produktów 

do innej odpłatności (art. 14 ust. 7), a tym samym będzie mógł zmienić zasady ustalania odpłatności 

wynikające z wcześniejszych ustępów tego przepisu.  
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23.2 Uwagi PZPPF 

Według wyliczeń PexPharmaSequnce, gdyby zastosować ten przepis do wszystkich leków bez 

wyjątku odpłatności pacjenta wzrosłyby o 632 mln PLN.  

Taki zapis przepisu powoduje coroczne zmiany na liście leków refundowanych, które będą całkowicie 

niezrozumiałe dla pacjentów. Co więcej regulacja może skutkować „turystyką lekową” i zwiększeniem 

wizyt u lekarzy POZ i specjalistów na początku każdego roku. 

Zmiana będzie odczuwalna nie tylko dla pacjentów, ale również dla pozostałych uczestników rynku. 

Taka regulacja spowoduje wymierne straty WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŁAŃCUCHA SYSTRYBUCJI 

LEKÓW po stronie aptek, hurtowni i firm farmaceutycznych. Możliwy wpływ zmian poziomów 

odpłatności w grupach limitowych opisuje poniższe zestawienie: 

 

23.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie niniejszego przepisu z Projektu.  
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24 Tworzenie odrębnych/wspólnych grup/zmian w grupach limitowych jest możliwe w trakcie 

trwania decyzji refundacyjnej – art. 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu 

24.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowany przepis umożliwia łączenie, tworzenie odrębnych lub wspólnych grup oraz zmian w 

grupach limitowych z urzędu przez Ministra Zdrowia w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnej. 

Decyzji ma być nadawany rygor natychmiastowej wykonalności, a jej skutek prawny będzie następował 

w najbliższym obwieszczeniu, które zostanie opublikowane po dacie wydania decyzji.  

24.2 Uwagi PZPPF 

Przepis daje Ministrowi Zdrowia bardzo szerokie, dyskrecjonalne uprawienia do zmiany ostatecznej 

decyzji administracyjnej bez zgody jej adresata. Zmiany takie wpłyną nie tylko na samą grupę limitową, 

ale również na produkt, który będzie stanowił podstawę tego limitu. 

Tego typu regulacja tworzy niepewność prawną dla wnioskodawców, którzy mają „aktywne” decyzje 

w danej grupie limitowej lub dopiero będą na etapie negocjacji warunków refundacji leku w danej 

grupie limitowej (lek może po wydaniu decyzji być w innej grupie limitowej niż na etapie negocjowania 

wniosku). W konsekwencji przepis ten może znacznie utrudniać wnioskodawcom negocjowanie 

wniosków o objęcie refundacją produktu.  

24.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy: 

• wykreślenie ust. 3 z Projektu.  

25 Ustalanie podstawy limitu – art. 15 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

25.1 Propozycja w Projekcie 

Projekt nie przewiduje regulacji, która zakazuje ustalania podstawy limitu na lekach sprowadzanych w 

trybie importu równoległego.  
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25.2 Uwagi PZPPF 

Należy zwrócić uwagę, że dostępność leku sprowadzonego w trybie importu równoległego nie jest w 

pełni zależna od wnioskodawców, co zwiększa ryzyko braku dostępności takich produktów na rynku w 

Polsce. W konsekwencji może dochodzić do sytuacji, gdy taki produkt w praktyce nie będzie dostępny, 

a znacząco obniży podstawę limitu w grupie.  

25.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy o dodanie przepisu, który doprecyzuje, że lek sprowadzony w trybie importu nie może 

stanowić podstawy limitu. 

26 Zmiany opisu programu lekowego – art. 16a ust. 4 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu 

26.1 Propozycja w Projekcie 

Projekt zakłada, że Minister Zdrowia jest uprawniony do zmiany opisu programu lekowego bez dialogu 

z wnioskodawcą i bez osiągnięcia porozumienia z wnioskodawcą. 

26.2 Uwagi PZPPF 

Zwracamy uwagę, że Wnioskodawca może w takiej sytuacji nie mieć możliwości faktycznego udziału w 

tworzeniu program lekowego, na którego utworzenie złożył wniosek i którego to lek w tym programie 

będzie stosowanym lekiem. Wnioskodawcy nie tylko zostaną pozbawieni możliwości zgłoszenia swoich 

uwag czy sprzeciwu wobec zmiany opisu program lekowego, ale również będą zaskakiwani zmianami, 

biorąc pod uwagę, że Projekt zakłada odstąpienie od dotychczasowej zasady dołączania opisu program 

lekowego, jako załącznika do decyzji o objęciu refundacją.  

26.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy o dodanie obowiązku aktywnego udziału wnioskodawcy na każdym etapie tworzenia 

treści programu lekowego. 

27 Zakaz zmiany wniosku - art. 18 ust. 4 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 
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27.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowana regulacja przewiduje wprowadzenie zakazu modyfikacji wniosku, w tym zmiany ceny 

zbytu netto i treści instrumentu dzielenia ryzyka - po podjęciu przez Komisję Ekonomiczną uchwały.  

27.2 Uwagi PZPPF 

Brak możliwości zaproponowania nowej ceny lub nowych warunków RSS po podjęciu uchwały przez 

Komisję Ekonomiczną niesie za sobą daleko idące konsekwencje – niekorzystne dla pacjentów, 

gospodarki, a także płatnika publicznego.  

Projektowany przepis ogranicza składanie nowych, korzystniejszych propozycji cenowych także po 

zaistnieniu nowych okoliczności w sprawie lub okoliczności rynkowych, przez co ogranicza dostęp dla 

pacjentów do nowoczesnych i przystępnych cenowo terapii. Ponadto jest niezgodny z zasadami 

postępowania administracyjnego określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, zgodnie z 

którymi wnioskodawca ma prawo do modyfikacji swojego wniosku aż do momentu wydania decyzji 

przez organ. 

27.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie przepisu z Projektu.  

28 Wzmocnienie roli Komisji Ekonomicznej, ograniczenie udziału Ministra Zdrowia – art. 18a ust. 

1-4 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

28.1 Propozycja w Projekcie  

Przepis przewiduje, że wyłączna kompetencja do prowadzenia negocjacji należy do Komisji 

Ekonomicznej, a Minister Zdrowia będzie prowadził negocjacje z wnioskodawcami tylko w 

uzasadnionych przypadkach.  

28.2 Uwagi PZPPF 

Zaproponowana regulacja znacznie ogranicza rolę Ministra Zdrowia w procesie refundacyjnym, 

podnosząc rolę ciała dotychczas doradczego do pozycji decydenta. Przypominamy, że projektowane 
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przepisy były negatywnie ocenione i odrzucone przy okazji prac nad ustawą o Funduszu Medycznym. 

A jak wskazało biuro analiz sejmowych w opinii z dnia 17 lipca 2020 r., wzmocnienie pozycji Komisji 

Ekonomicznej wymaga szczegółowej analizy prawnej i konsultacji z podmiotami, których dotyczą te 

zmiany. Zgodnie z ustawą o refundacji to Minister Zdrowia jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji o 

objęciu refundacją. Stąd niezwykle istotne jest, żeby mógł brać udział w ewentualnych negocjacjach 

zawsze, kiedy uważa to za zasadne, a nie tylko na zasadzie wyjątku, jak proponuje się w Projekcie. 

Stanowisko Komisji Ekonomicznej jest zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o refundacji tylko jednym z 

równorzędnych kryteriów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o objęciu produktu 

refundacją. Nie ma podstaw, aby właśnie to kryterium dominowało nad pozostałymi przy 

podejmowaniu decyzji przez Ministra Zdrowia. Wyłączne prawo do negocjacji przez Komisję 

Ekonomiczną wyklucza także możliwość przedstawienia nowych korzystniejszych warunków 

refundacyjnych, a także nowych informacji, które mogą mieć wpływ na podejmowane przez Ministra 

Zdrowia decyzje.  

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia (np. żądanie przez Komisję Ekonomiczną od 

krajowych producentów kilkudziesięcioprocentowych obniżek dla produktów renegocjowanych 

kolejny raz), należy wyrazić obawę co do skutków powierzenia Komisji Ekonomicznej wyłącznego 

prawa do decydowania o warunkach refundacji. 

Jak wskazano w „Sprawozdaniu z wykonania ustawy o refundacji” z 2017 r., przygotowanym przez 

Ministra Zdrowia, przyjętego przez Radę Ministrów i przedłożonego Marszałkowi Sejmu: „Ogólna 

ocena wdrożenia i wykonywania przepisów ustawy refundacyjnej jest negatywna. Słabości 

wdrożeniowe wynikały z trzech czynników:  

1) nie zbudowano odpowiednich kompetencji (…) KE (Komisji Ekonomicznej) oraz NFZ; (…) 

2) nie wypełniono odpowiedniego nadzoru merytorycznego, zarządczego i politycznego nad 

realizacją celów oraz zapisów ustawy refundacyjnej przez DPL oraz KE (Komisję Ekonomiczną). 

(…) 

3) W wielu przypadkach rozstrzygnięcia i postawę (…) członków KE (Komisji Ekonomicznej) można 

uznać za niezgodną z duchem ustawy refundacyjnej, szczególnie w zakresie dbałości o 

strategiczne cele rozwojowe polskiej gospodarki.” 
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Również sam Minister Zdrowia i Rada Ministrów w przyjętym Sprawozdaniu z 2017 r. jasno wskazali, 

że nadmierna presja cenowa Komisji była bezpośrednią przyczyną wzrostu zjawiska wywozu leków 

refundowanych z terytorium RP. 

28.3 Propozycja PZPPF 

PZPPF postuluje, aby ewentualna nowelizacja przepisów regulujących pracę Komisji (czy inne prace 

zmierzające do zmiany istniejącej praktyki), zmierzała nie w kierunku dalszego wzmocnienia roli Komisji 

kosztem prerogatyw Ministra Zdrowia, lecz raczej w kierunku reformy tego ciała doradczego. W tym 

zakresie postulujemy w szczególności: 

1) wprowadzenie propozycji legislacyjnej, która znalazła się w projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw przedstawionym do konsultacji w 2013 r. 

(UD130), a która do dziś nie weszła w życie, tj.: „Członkowie Komisji są obowiązani do 

merytorycznego przygotowania do negocjacji, w tym znajomości dokumentów negocjacyjnych, 

oraz do sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 19 ust. 3.”; 

2) dodanie ustawowego obowiązku pełnego uzasadniania podjętych stanowisk, z odniesieniem 

do wymienionych w art. 19 ust 2 ustawy kryteriów. Jednocześnie zakaz pozaustawowych 

„uzasadnień” vide „brak postępu negocjacyjnego”. Aktualnie obowiązek uzasadniania uchwał 

został wprowadzony regulaminem komisji (zarządzenie MZ), zaś praktyka jego stosowania nie 

jest w ocenie wnioskodawców zadowalająca; 

3) wprowadzenie kadencyjności członkostwa w Komisji Ekonomicznej (jak w podobnych ciałach 

doradczych takich jak Rada Przejrzystości czy Rada Funduszu (NFZ)); 

4) włączenie do Komisji przedstawicieli innych zainteresowanych organów Państwa – w 

szczególności Rzecznika Praw Pacjenta, Ministra Rozwoju oraz UOKiK; 

5) wprowadzenie dla członków Komisji Ekonomicznej obowiązku certyfikowanych szkoleń 

dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z Polsce; 

6) wprowadzenie obowiązkowych spotkań członków Komisji Ekonomicznej z Ministrem Zdrowia 

(np. raz na pół roku) celem przekazania Komisji Ekonomicznej aktualizowanych na bieżąco, 

stosownie do okoliczności, wytycznych do negocjacji; 
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7) udostępnienie przedstawicielom wnioskodawcy biorącym udział w negocjacjach Komisji 

Ekonomicznej protokołu oraz nagrania z posiedzenia oraz przebiegu negocjacji w SOLR oraz 

potwierdzenie wprowadzenia możliwości samodzielnego utrwalania przebiegu posiedzenia 

Komisji Ekonomicznej przez Wnioskodawcę, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i 

wykorzystywania nagrań do celów własnych, jeżeli nie sprzeciwia się temu wzgląd na 

prawidłowość postępowania Komisji; 

8) udostępnianie w SOLR każdego z dokumentów wytworzonych w sprawie wnioskodawcy, 

niezwłocznie po ich wytworzeniu, celem usprawnienia przepływu informacji pomiędzy 

Ministerstwem, a wnioskodawcą.  

29 Skład Komisji Ekonomicznej - art. 19 ust. 1 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

29.1 Propozycja w Projekcie  

Przepis przewiduje wskazanie, że zespół negocjacyjny może się składać z 3 członków, a w każdym z 

zespołów powinien się znaleźć jeden przedstawiciel Prezesa NFZ. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszczalne będzie zwiększenie liczby członków zespołu negocjacyjnego. Przewiduje się również 

wprowadzenie ograniczenia ilości reprezentantów wnioskodawcy, którzy mogą uczestniczyć w 

negocjacjach z Komisją Ekonomiczną do 3 osób.  

29.2 Uwagi PZPPF 

Wskazujemy na nieuprawione różnicowanie pozycji wnioskodawców, w porównaniu do członków 

Komisji. Należy mieć na uwadze, że członkowie zespołów negocjacyjnych wnioskodawców z reguły 

pełnią różne uzupełniające się funkcje – osób zarządzających, product managerów, analityków, 

prawników itp. W wielu przypadkach wymóg ograniczenia reprezentacji wnioskodawcy do 3 osób 

wpłynie negatywnie na merytoryczny poziom negocjacji i możliwość dostarczenia członkom Komisji 

Ekonomicznej pełnej wiedzy na temat produktów będących przedmiotem negocjacji. Nie wskazano 

żadnych przekonujących danych empirycznych, ile razy w delegacji firmy zasiadały 4 lub 5 osób oraz w 

jaki sposób miałoby to się negatywnie odbijać na jakości procesu administracyjnego i realizacji 

nadrzędnego celu jakim jest zapewnienie optymalnej farmakoterapii w ramach ograniczonych 

środków.  
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29.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy usunięcie limitu reprezentantów wnioskodawcy, którzy mogą uczestniczyć w 

negocjacjach z Komisją Ekonomiczną.  

30 Badanie konfliktu interesów pełnomocników wnioskodawców – art. 19 ust. 7-9 ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu 

30.1 Propozycja w Projekcie  

Przewiduje się wprowadzenie obowiązku składania oświadczenia o powiązaniach branżowych przez 

pełnomocników wnioskodawców lub przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych, w przypadku gdy 

nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w tym podmiocie. Przewodniczący Komisji 

Ekonomicznej będzie posiadał uprawnienie do analizy złożonych deklaracji oraz dokonania ich oceny. 

Na podstawie dokonanej oceny Przewodniczący będzie mógł wyrazić zgodę na udział ww. osób lub 

odmówić ich udziału w negocjacjach.  

30.2 Uwagi PZPPF 

Niezrozumiała jest intencja ingerowania w skład reprezentantów wnioskodawcy w postępowaniu 

refundacyjnym. Polski system prawny nie zna podobnego rozwiązania w żadnym z istniejących typów 

postępowań administracyjnych. Badanie konfliktu interesów jest właściwe w stosunku do członków 

organu administracji publicznej, natomiast próba wprowadzenia symetrycznego rozwiązania po 

stronie podmiotu ubiegającego się o ukształtowanie swoich praw i obowiązków przez organ 

administracji jest niebezpiecznym i niczym nieuzasadnionym precedensem. Konflikt interesów może z 

definicji istnieć jedynie po stronie osób podejmujących decyzje o alokacji środków publicznych, a zatem 

KE/DPL/Organu. Propozycję oceniamy jako chybioną. Natomiast nieuchronną konsekwencją będzie 

spadek jakości procesu – uznaniowe wyeliminowanie osób mających wiedzę i doświadczenie pod 

pozorem „konfliktu interesów”. 

Wskazujemy, że w większości przypadków pełnomocnicy wnioskodawcy lub przedstawiciele 

podmiotów odpowiedzialnych nie są zatrudniani w tych podmiotach w oparciu o umowy o pracę. Tym 

samym stawianie przed nimi wymogu złożenia deklaracji o powiązaniach branżowych jest dla nich 

biurokratycznym utrudnieniem. Co więcej, powyższa regulacja nakłada dodatkową pracę na 
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Przewodniczącego Komisji Ekonomicznej, który będzie zobowiązany do przeanalizowania takiej 

deklaracji.   

Warto również wskazać, że w roli pełnomocników wnioskodawców często występują również 

profesjonalni pełnomocnicy. W takich przypadkach zastosowanie mają odpowiednie kodeksy etyczne, 

które gwarantują brak konfliktu interesów. Składanie deklaracji i badanie konfliktu w takich 

przypadkach zdaje się być tym bardziej niewłaściwe.  

30.3 Propozycja PZPPF 

Proponowane jest wykreślenie komentowanej regulacji z Projektu.  

31 Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 24 ust. 6aa ustawy o 

refundacji w projektowanym brzmieniu 

31.1 Propozycja w Projekcie  

Dodany ust. 6aa wprowadza rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań za dane 

podane we wniosku o refundację. 

31.2 Uwagi PZPPF 

Przepisy innych ustaw, które przewidują odpowiedzialność karną za podanie określonych informacji, 

są powiązane z sytuacjami, w których osoba podlegająca takiej odpowiedzialności rzeczywiście ma lub 

powinna mieć osobistą wiedzę na temat okoliczności, które poświadcza. Tymczasem wniosek 

refundacyjny zawiera szereg załączników obejmujących ogromną ilość danych rynkowych, medycznych 

i prawnych. Nie jest możliwe, aby jedna osoba – podpisująca wniosek – posiadała komplet wiedzy 

fachowej i faktograficznej, która jest potrzebna, aby ręczyć za wszystkie dane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, ze względu na ich naukowy i wyspecjalizowany charakter.   

31.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie przepisu z Projektu. 
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32 Mechanizm wyliczenia minimalnej rocznej wielkości dostaw dla produktu – art. 25 pkt 4 ustawy 

o refundacji w projektowanym brzmieniu 

32.1 Propozycja w Projekcie  

Przepis przewiduje nowy mechanizm wyliczenia rocznej wielkości dostaw dla produktu, dla którego 

refundowany jest przynajmniej jeden odpowiednik w danym wskazaniu, oparty na wolumenie dostaw 

w ramach danej grupy limitowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

32.2 Uwagi PZPPF 

Proponowany w przepisie mechanizm nie przewiduje możliwości korekty wielkości dostaw w 

przypadku, gdy w referencyjnym roku doszło do nietypowo wysokiej ilości dostaw w stosunku do lat 

poprzednich (np. w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r.). Określenie wymogu minimalnej 

deklaracji dostaw w nowym wniosku o objęcie refundacją kolejnego odpowiednika na podstawie 

średniego obrotu leków z daną substancją i w danej dawce spowoduje poważne ograniczenia z 

wejściem na rynek 1 odpowiedników. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że do refundacji często 

wchodzi jednocześnie kilka pierwszych odpowiedników, różnych producentów aplikujących o 

dopisanie do listy tuż po wygaśnięciu ochrony patentowej oryginału. Zaproponowany w projekcie wzór 

na minimalną deklarację dostaw oznacza, że dla każdego z tych produktów Wnioskodawcy muszą 

zaproponować dostawy w wielkości nie mniejszej niż 50% sprzedaży ilościowej leku oryginalnego. 

Sprzedaż 50% wolumenu oryginału przez każdego z kilku Wnioskodawców wydaje się mało realna, 

zważywszy na to, że zapotrzebowanie na tą substancję czynną najczęściej nie wzrośnie. 

Niewprowadzenie z kolei deklarowanych ilości opakowań na rynek grozi karami finansowymi. Tym 

samym mechanizm ten będzie zniechęcał do wprowadzania leków na listę refundacyjną, w tym 

pierwszych odpowiedników, co będzie miało bardzo negatywny wpływ na budżet płatnika i pacjentów, 

którym zostanie ograniczony lub zablokowany dostęp do tańszych leków. 

32.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wprowadzenie regulacji, która wykluczy z podstaw wyliczenia wielkości dostaw dane 

skrajne, wynikające z nietypowych zmian w wolumenie dostaw w roku referencyjnym. Jednym z 

możliwych rozwiązań może być wyliczenie średniej z 3 ostatnich lat, ewentualnie przyjęcie wielkości 
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dostaw w jednym z 3 ostatnich lat, z odrzuceniem lat, w których dostawy były odpowiednio największe 

i najmniejsze. Postulujemy zaproponowanie mechanizmu w formie opisowej, bez wzoru, który może 

generować negatywne skutki dla systemu refundacyjnego, poprzez ograniczenie możliwości wejścia na 

rynek z odpowiednikiem. 

33 Wygaśnięcie dotychczasowej decyzji – art. 25c ust. 3 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu 

33.1 Propozycja w Projekcie  

Przepis zakłada, że w przypadku gdy po złożeniu wniosku kontynuacyjnego dojdzie do wygaśnięcia 

dotychczasowej decyzji dotyczącej refundacji, Minister Zdrowia umorzy postępowanie.  

33.2 Uwagi PZPPF 

Decyzja wydana w wyniku wniosku kontynuacyjnego nie jest nową decyzją administracyjną. W związku 

z tym wygaśnięcie poprzedniej decyzji nie jest przyczyną bezprzedmiotowości postępowania 

zainicjowanego wnioskiem kontynuacyjnym i nie powinno to prowadzić do umorzenia postępowania.  

33.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie przepisu z Projektu. 

34 Podwyższenie urzędowej ceny zbytu wyłącznie w przypadku wzrostu kosztów produkcji – art. 

26 pkt 1 lit. n i pkt 2 lit. o ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

34.1 Propozycja w Projekcie  

Omawiany przepis rozszerza katalog informacji i oświadczeń wymaganych przy składaniu wniosku o 

podwyższenie urzędowej ceny zbytu o: dowód wzrostu kosztów produkcji.  

34.2 Uwagi PZPPF 

Proponowane rozszerzenie katalogu informacji, jakie są zawierane w treści wniosku o podwyższenie 

ceny, o obligatoryjną informację na temat wzrostu kosztów produkcji, prowadzi do konkluzji, że 

podwyższenie ceny urzędowej będzie możliwe wyłącznie w razie wzrostu kosztów produkcji 
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refundowanego produktu. Takie rozwiązanie zdaje się nie brać pod uwagę pozostałych czynników, 

które mogą wpływać na konieczność podwyższenia urzędowej ceny zbytu, tj. strategia biznesowa 

firmy, deficyt produktu na świecie, czy zwiększone zapotrzebowanie na innych droższych rynkach. 

Takie działanie Projektodawcy istotnie ingeruje w wolność prowadzenia działalności gospodarczej 

przez podmiot i w sposób niczym nieuzasadniony ingeruje w uprawnienia wnioskodawców. Należy 

pamiętać, że uprawnienie wnioskodawcy do złożenia wniosku nie jest tożsame z pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku przez organ. Na marginesie wskazujemy, że Projektodawca nie doprecyzował, 

jakie koszty uznaje się za koszt produkcji.  

W dotychczasowym brzmieniu Minister Zdrowia miał możliwość merytorycznego zbadania wniosku o 

podwyższenie ceny także bez konieczności wykazywania wzrostu kosztów produkcji. Pozostałe wymogi 

wniosku (w tym analiza wpływu na budżet, analiza racjonalizacyjna) gwarantowały, że każdy wniosek 

musiał być należycie uzasadniony. Minister nie był też w żaden sposób zobligowany tego rodzaju 

wnioskiem i mógł odmówić jego uwzględnienia w ramach uznania administracyjnego, jeśli uznał 

wniosek za niezasadny. Wprowadzenie obowiązkowego wymogu wykazania wzrostu kosztów 

produkcji spowoduje, że – w przypadku zmiany innych czynników kosztotwórczych lub okoliczności 

niezwiązanych z kosztami – wnioskodawca nie będzie mógł złożyć wniosku, a Minister nie będzie mógł 

go merytorycznie (choćby odmownie) rozpoznać, ze względu na brak formalny.   

34.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie art. 26 pkt 1 lit. n i pkt 2 lit. o. 

35 Brak zastosowania art. 98 KPA do postępowań wszczętych na podstawie wniosku o objęcie 

refundacją. Brak możliwości zawieszenia przez wnioskodawcę postępowania o objęcie 

refundacją – art. 31 ust. 3a i 3b ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

35.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowany przepis przewiduje wyłączenie z postępowania o objęcie refundacją art. 98 KPA - który 

pozwala na zawieszenie postępowania na zgody wniosek stron. Zgodnie z Projektem tylko Minister 

Zdrowia będzie posiadł uprawnienie do zawieszenia z urzędu postępowania na okres nie dłuższy niż 90 

dni, jeżeli będzie tego wymagał interes społeczny.  
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35.2 Uwagi PZPPF 

Olbrzymie wątpliwości budzi wyłączenie stosowania art. 98 KPA, ponieważ regulacja w nim 

przewidziana jest jednym z ważniejszych uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym. W 

postępowaniu refundacyjnym wnioskodawca zawsze powinien mieć możliwość zawieszenia 

postępowania, o którego wszczęcie sam wnioskował. Takie działanie może wynikać z nowych, często 

nieprzewidzianych okoliczności.  

Produkcja leków jest specyficznym obszarem gospodarczym, skupiającym wokół siebie wiele 

skoordynowanych procesów, które mogą mieć istotny wpływ na zapewnienie dostępności do leków 

dla pacjentów. Wobec tego Wnioskodawca powinien mieć możliwość zawieszenia postępowania 

mając na uwadze nieprzewidziane okoliczności oraz interes gospodarczy i społeczny.  

Proponowany przepis może znacznie ograniczyć konkurencyjność rynkową, gdyż Minister Zdrowia 

może decydować o zawieszeniu z urzędu postępowań dla wybranych produktów (w tym np. dla 

wniosków o obniżenie ceny zbytu). Tym samym Minister Zdrowia uzyskuje uprzywilejowaną pozycję w 

prowadzonym postępowaniu refundacyjnym, w tym również w postępowaniu negocjacyjnym. Z 

doświadczenia i praktyki można wskazać, iż Minister będzie mógł zawiesić z urzędu postępowanie 

choćby po to, aby wymóc na podmiotach dodatkowe obniżki cen leków. Takiego narzędzia będą 

pozbawieni jednak Wnioskodawcy, co dodatkowo wskazuje na nierówność podmiotów w procesie 

negocjacyjnym, która to nierówność zostaje wytworzona sztucznie na poziomie ustawowym. 

Sprzeciwiamy się również zastosowaniu zasady braku możliwości zawieszenia postępowania do 

postępowań, które zostały wszczęte i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Projektu. Powyższa 

regulacja przeczy zasadzie lex retro non agit. 

35.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie art. 9 Projektu. 

36 Obniżenie urzędowej ceny zbytu – art. 31 ust. 7 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu 

36.1 Propozycja w Projekcie  
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Przepis zakłada, że obniżenie urzędowej ceny zbytu na podstawie wniosku, który został złożony nie 

później niż na 45 dni przed ogłoszeniem pierwszego po złożeniu tego wniosku obwieszczenia, 

obowiązuje od dnia tego obwieszczenia. W sytuacji, gdy złożono wniosek po 45 dniowym terminie, 

obniżenie ceny może nastąpić dopiero od dnia ogłoszenia kolejnego obwieszczenia.  

36.2 Uwagi PZPPF 

Zwracamy uwagę, że projektowany przepis niepotrzebnie wiąże ręce Ministrowi przy rozpatrywaniu 

wniosków o obniżenie ceny. Taka sytuacja jest niezrozumiała biorąc pod uwagę oszczędności jakie 

obniżenie ceny generuje dla płatnika publicznego. Minister powinien rozpatrywać wnioski o obniżenie 

ceny niezwłocznie i zachować możliwość rozpatrzenia takiego wniosku niezależnie od tego, z jakim 

wyprzedzeniem przed publikacją wykazu wniosek został złożony. 

36.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy wykreślenie przepisu z Projektu. 

37 Ustalenie w decyzji ceny określonej we wniosku w razie przekroczenia ustawowego terminu 

rozpatrzenia sprawy – art. 31 ust. 9 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

37.1 Propozycja w Projekcie  

W obecnym stanie prawnym, gdy wniosek o podwyższenie lub obniżenie ceny nie zostanie rozpatrzony 

w terminie, w decyzji powinna zostać ustalona cena określona we wniosku. Projekt przewiduje 

wykreślenie takiego trybu w przypadku wniosku o obniżenie ceny, pozostawiając go tylko dla wniosku 

o podwyższenie ceny.  

37.2 Uwagi PZPPF 

Aktualnie obowiązująca regulacja zobowiązuje Ministra Zdrowia do terminowego rozpoznawania 

wniosków o podwyższenie i obniżenie ceny produktu. Usunięcie z przepisu odniesienia do wniosku o 

obniżenie ceny jest nieuzasadnione; utrudnia bowiem obniżki cen, zamiast je ułatwiać.  Proponowany 

zapis byłby zasadny w przypadku automatycznego uznawania wniosków o obniżenie urzędowej ceny 

zbytu. 
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37.3 Propozycja PZPPF  

Postulujemy przywrócenie poprzedniego brzmienia przepisu  

38 Uchylenie decyzji w przypadku niedotrzymania ciągłości dostaw oraz pokrycie różnicy w 

wydatkach na refundację za niedostarczone na rynek leki objęte refundacją – art. 33 i art. 34 

ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

38.1 Propozycja w Projekcie  

Regulacja zmienia uprawnienie Ministra Zdrowia do uchylenia decyzji o objęciu produktu refundacją w 

przypadku, gdy wnioskodawca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania w zakresie zapewnienia 

ciągłości dostaw. Wcześniej Minister Zdrowia mógł skorzystać z tego uprawnienia wyłącznie w 

przypadku, gdy nastąpiło niezaspokojenie potrzeb świadczeniodawców. Dodatkowo wnioskodawca, 

który nie dotrzyma swojego zobowiązania w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw będzie 

zobowiązany do zwrotu do NFZ kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ustaloną urzędową ceną zbytu, a 

faktycznie poniesionymi przez NFZ wydatkami na refundację.  

38.2 Uwagi PZPPF 

W obecnie obowiązującym brzmieniu Ustawy powyższe sankcje można wymierzyć w sytuacji, gdy 

„nastąpi niezaspokojenie potrzeb świadczeniobiorców”. Usunięcie tej przesłanki oznacza konieczność 

uchylenia decyzji refundacyjnej niezależnie od skali deficytu i tego, czy spowodował on jakiekolwiek 

niekorzystne skutki. Jest to rozwiązanie oczywiście nieproporcjonalne, a przy tym niekorzystne dla 

pacjenta i systemu – usuwa bowiem motywację samego zainteresowanego wnioskodawcy do 

ograniczenia skutków deficytu, np. przez zorganizowanie dostaw z alternatywnego źródła. 

Dodatkowo dochodzić może do kuriozalnych sytuacji, gdy jeden podmiot będzie karany za 

niedotrzymanie deklaracji dostaw, a te, które zwiększają dostawy, by zaspokoić braki na rynku - 

zostaną ukarane za swoją odpowiedzialna postawę poprzez instrument payback, bo ich refundacja 

wzrośnie.  

Nieakceptowalne skutki projektowanego przepisu powstaną również w sytuacji, gdy w danej grupie 

limitowej z jakiegokolwiek powodu zmniejszy się popyt, czy to w ujęciu rocznym, czy miesięcznym 
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(sezonowe fluktuacje). Wielkość deklarowanych dostaw jest wyliczana w oparciu o dane z roku 

poprzedzającego złożenie wniosku (art. 25 pkt 4). Dynamika sprzedaży produktów w danej grupie 

limitowej może zmieniać się z roku na rok; różne mogą być również miesięczne rozkłady 

sprzedaży. Gdyby stosować projektowany przepis już obecnie, mogłoby dochodzić do nakładania na 

wnioskodawców sankcji za anomalie w rozkładzie sprzedaży produktów w danej grupie limitowej, 

niezależnie od zachowań tychże wnioskodawców. Załóżmy, że w przypadku danego produktu 

podstawą wyliczenia deklarowanej wielkości dostaw byłby rok 2020, kiedy pewne kategorie 

produktów odnotowały znaczące wzrosty sprzedaży ze względu na stan pandemii.  

 

Gdyby projektowany przepis obowiązywał już w roku 2021, Wnioskodawca ubiegający się o refundację 

produktu w tym roku musiałby zadeklarować odpowiednio dużą ilość dostaw w ujęciu miesięcznym i 

rocznym, na podstawie danych z roku 2020, w wyniku zastosowania wzoru z projektowanego art. 25 

pkt 4. Jest bardzo prawdopodobne, że realizując dostawy w roku 2022 tenże wnioskodawca nie byłby 

w stanie dotrzymać deklarowanej wielkości miesięcznych dostaw np. za miesiące od marca do maja, 

gdyż sprzedaż produktu w odnośnych miesiącach referencyjnego roku 2020 była anomalnie 

wysoka. Wnioskodawca poniósłby konsekwencje finansowe na podstawie projektowanego art. 34 ust. 

1 oraz musiałby utracić decyzję refundacyjną na podstawie projektowanego art. 33 ust. 1 pkt 4. 

Paradoks polegałby na tym, że do nałożenia tych sankcji doszłoby pomimo zaspokojenia potrzeb 

pacjentów. Projektowany mechanizm powoduje, że wnioskodawcy można zarzucić naruszenie 

ciągłości dostaw w sytuacji, gdy potrzeby pacjentów są mniejsze niż w roku referencyjnym dla 

określenia wielkości deklarowanych dostaw.  

Sprzeciwiamy się również usunięciu z art. 34 ust. 1 możliwości zaspokojenia potrzeb 

świadczeniodawców przez odpowiednik produktu, w przypadku gdy zobowiązanie dotyczące 

zadeklarowanej rocznej wielkości lub ciągłości dostaw nie może zostać dotrzymane. Usunięcie tego 

przepisu uniemożliwi zaspokojenie potrzeb pacjentów pomimo realnej dostępności terapii, która może 

zostać zapewniona przez odpowiedniki produktów.  

W naszej ocenie naliczenie kary za niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego zapewnienia ciągłości 

dostaw lub wielkości rocznych dostaw jest nałożeniem obowiązku o charakterze 

administracyjnoprawnym, a nie cywilnoprawnym. W związku z tym właściwym jest utrzymanie w art. 
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36 ust. 4 trybu administracyjnego w formie decyzji o nałożeniu kary, zamiast wystawienia noty 

obciążeniowej przez Prezesa Funduszu.  

Konieczność zachowania trybu wydania decyzji administracyjnej jest oczywista wobec przepisu 

penalizującego charakteru przedmiotowego przepisu. Zgodnie z orzecznictwem wszelkie sankcje 

powinny być sprawiedliwe, adekwatne do wagi naruszenia, przy zachowaniu jednolitych standardów 

traktowania jednostek oraz celów, dla których zostały wprowadzone, tj. represji, prewencji oraz 

kompensacji. Tylko wydanie decyzji administracyjnej umożliwi ukaranemu podmiotowi ewentualną 

obronę, w szczególności poprzez wykazanie, że powstałe naruszenie nastąpiło w wyniku okoliczności 

od niego niezależnych (np. w przypadku leków szpitalnych - brak realizacji przez świadczeniodawców 

zawartych umów o zamówienie publiczne dot. dostawy produktów leczniczych, brak możliwości 

sprzedaży do świadczeniodawców pomimo oferowania danych produktów w postępowaniach o 

zamówienie publiczne bądź brak popytu na dane produktu lecznicze przy niewielkim udziale w rynku), 

a jest to niezbędne dla zachowania zaufania do organów administracji i poczucia sprawiedliwości 

społecznej. Ponadto likwidacja trybu wydania decyzji administracyjnej jest niezrozumiała z punktu 

widzenia racjonalnego prawodawcy wobec kompleksowego uregulowania w kodeksie postępowania 

administracyjnego instytucji administracyjnych kar pieniężnych, do których odwołanie w projekcie 

ustawy, w zakresie wszelkich kar pieniężnych przewidzianych w ustawie, narzuca się samoistnie i co 

postulujemy. 

38.3 Propozycja PZPPF 

Wnosimy o przywrócenie przesłanki „braku zaspokojenia potrzeb świadczeniobiorców”.   

Proponujemy także przeredagowanie przepisu tak, aby podmioty nierzetelne i nierealizujące ustaleń 

same ponosiły konsekwencje swoich zaniedbań, bez negatywnych skutków (payback) dla podmiotów, 

które zachowują się przewidywalnie i propacjencko. 

Na marginesie wskazujemy, że doprecyzowania wymaga art. 34 ust. 1a poprzez wskazanie, czy 

Projektodawca ma na myśli pokrycie różnicy w wydatkach na refundację za niedostarczone na rynek 

leki objęte refundacją gdy ich brak zostanie zaspokojony w drodze importu docelowego, czy też 

Projektodawca ma na myśli również import interwencyjny. 
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39 W art. 34 ust. 6 postulujemy odstąpienie od projektowanej zmiany poprzez utrzymanie trybu 

administracyjnego w formie decyzji o nałożeniu kary, zamiast noty obciążeniowej. 

Wnioskodawcy będą zobowiązani do zapewnienia dostaw w ilościach nie mniejszych niż za 

okres 3 miesięcy - art. 34 ust. 1-2 ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

39.1 Propozycja w Projekcie 

Projektowana regulacja przewiduje, że wnioskodawcy będą zobowiązani do dostarczenia do 

świadczeniodawców lub hurtowni farmaceutycznych produktów objętych refundacją, w ilościach nie 

mniejszych niż za okres 3 miesięcy. Niedotrzymanie powyższego obowiązku będzie uważane za 

niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego zapewnienia ciągłości dostaw i będzie skutkowało 

cofnięciem decyzji o objęciu refundacją.  

39.2 Uwagi PZPPF 

Konieczność zapewnienia dostaw w ilościach nie mniejszych niż za okres 3 miesięcy, wydaje się być 

znacznym obciążeniem dla producentów. Biorąc pod uwagę znacznie szybsze dostawy zapewniane 

przez producentów, którzy wytwarzają na terenie Polski, przewidziany obowiązek w przewidzianej 

formie wydaje się nie być zasadny. Warto mieć na uwadze, że deklaracja producenta może przekroczyć 

rzeczywiste zapotrzebowanie pacjentów, w sytuacji gdy np. 5 producentów wprowadzi swoje 

odpowiedniki w tym samym czasie.  

Należy pamiętać, że podmioty odpowiedzialne są zobowiązane do zapewnienia nieprzerwanego 

zaspokojenia zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami 

leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym, w ilości która odpowiada 

potrzebom pacjentów. Co więcej, podmioty odpowiedzialne przekazują do ZSMOPL wszelkie 

informacje dotyczące stanów magazynowych i planowanych dostawach produktów. A na podstawie 

danych zgromadzonych w ZSMOPL Minister Zdrowia co 2 miesiące ogłasza wykaz produktów 

zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, co skutkuje koniecznością zgłaszania do GIF 

zamiaru wywozu poza RP takich produktów lub ich zbycia podmiotom prowadzącym działalność poza 

terytorium RP.  
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Każde stałe lub tymczasowe wstrzymanie obrotu produktem leczniczym skutkuje koniecznością 

powiadomienia Prezesa URPL, przynajmniej na 2 miesiące przed dniem zaprzestania wprowadzania 

produktu do obrotu. Obowiązek ten jest niezależny od obowiązku raportowania stanów 

magazynowych do ZMOPL, a jego niedopełnienie obostrzone jest karą pieniężną w wysokości 500 000 

zł. 

Mając na uwadze, że ustawa prawo farmaceutyczne, jak i ustawa o refundacji przewiduje szereg 

obowiązków dotyczących zapewnienia dostaw produktów, dodanie kolejnego obowiązku w naszej 

ocenie jest zupełnie niezrozumiałe.  

39.3 Propozycja PZPPF 

Proponujemy wykreślenie przepisu albo jego przeredagowanie, w taki sposób aby wielkość dostaw 

była proporcjonalna do wielkości obrotu produktami leczniczymi, a interes pacjentów został należycie 

zabezpieczony. Takie rozwiązanie pozwoli, aby podmioty nierzetelne i nie realizujące ustaleń ponosiły 

konsekwencje bez negatywnych skutków dla podmiotów, które zachowują się przewidywalnie i 

propacjencko. Warto rozważyć wprowadzenie oświadczeń jednak bez ścisłego określenia 

procentowego zabezpieczenia ilościowego, tak aby deklaracja odzwierciedlała rzeczywiste 

zapotrzebowanie na produkt.  

40 Ograniczenie czasu trwania negocjacji – art. 36 ust. 4 ustawy o refundacji w projektowanym 

brzmieniu 

40.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowany przepis wprowadza zasadę, iż negocjacje nie mogą trwać dłużej niż 3 tury, przy czym nie 

mogą trwać dłużej niż 30 dni licząc od pierwszych negocjacji.  

40.2 Uwagi PZPPF 

Należy wskazać na naczelny i fundamentalny cel refundacji jakim jest zapewnienie optymalnej 

farmakoterapii w ramach ograniczonego budżetu. Nie wskazano przekonującej argumentacji w jaki 

sposób ograniczenie czasu negocjacji miałoby pozytywnie wpłynąć na realizację tegoż celu. W 

uzasadnionych sytuacjach, np. dla procesu o objęcie refundacją leku nieposiadającego refundowanego 
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odpowiednika w danym wskazaniu, 30-dniowy okres na negocjacje może być niewystarczający, biorąc 

pod uwagę np. konieczność negocjowania ceny przez wnioskodawcę z wytwórcą produktu leczniczego 

oraz braku możliwości zawieszenia postępowania refundacyjnego na wniosek podmiotu.  

Należy wziąć pod uwagę również brak możliwości przeprowadzenia negocjacji wynikających z okresu 

świąt czy urlopów i tym samym niedostępności osób uprawnionych ze strony wnioskodawcy, czy 

zespołu negocjacyjnego, co w praktyce dodatkowo skróci 30-dniowy okres w jakim powinien zakończyć 

się proces negocjacji cen.  

Przepis ten może skutkować ograniczeniem dostępności do nowoczesnego leczenia w związku z 

brakiem możliwości przeprowadzenia rzetelnych negocjacji w terminie 30 dni. Podkreślić należy, iż 

takie szczegóły jak ilość spotkań/tur negocjacyjnych nie powinno mieć charakteru zapisów 

ustawowych.  

40.3 Propozycja PZPPF  

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy refundacyjnej takie rozwiązania powinny znaleźć się w regulaminie 

Komisji Ekonomicznej nadawanym przez Ministra Zdrowia w drodze Zarządzenia. Tym samym, 

postulujemy wykreślenie niniejszej regulacji z Projektu.  

41 Analizy ważne są przez okres 1 roku od dnia złożenia wniosku – art. 36a ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu 

41.1 Propozycja w Projekcie  

Projektowany przepis wprowadza regulację, zgodnie z którą analizy (kliniczna, ekonomiczna, 

racjonalizacyjna, wpływu na budżet) są ważne przez okres 1 roku od dnia złożenia wniosku.  

41.2 Uwagi PZPPF 
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Pełna analiza oceny technologii medycznych, przedstawiana dla produktu, który nie posiada 

odpowiednika w danym wskazaniu, wiąże się z koniecznością poniesienia kosztu rzędu 100 tysięcy zł.7 

Koszt przygotowania pełnego raportu HTA aktualnie oscyluje w wysokości między 100, a 200 tys. zł, w 

zależności od oferty.  

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że proces refundacyjny w Polsce jest uznawany za jeden z 

najdłuższych w Europie. Aktualnie proces refundacyjny trwa ok. 2 lata, podczas gdy w krajach 

zachodniej Europy to ok. 6 miesięcy.8 

41.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy o wydłużenie terminu ważności przygotowanej analizy do 3 lat, tak aby ramy czasowe 

ważności przeprowadzonej analizy mieściły się w realiach polskiego procesu refundacyjnego, a firmy 

nie były narażane na konieczność ponoszenia podwójnych kosztów analiz. Powyższy termin jest 

tożsamy z terminem ważności opinii Rady Przejrzystości w temacie objęcia refundacją technologii we 

wskazaniu pozarejestracyjnym.  

42 Wydawanie decyzji administracyjnych dla leków nabywanych ze środków programu polityki 

zdrowotnej na okres 2 lat – art. 36c ustawy o refundacji w projektowanym brzmieniu 

42.1 Propozycja w Projekcie 

Projektodawca ustalił okres obowiązywania decyzji refundacyjnej dla leków nabywanych ze środków 

programu polityki zdrowotnej na okres 2 lat, przy czym nie dłużej niż do zakończenia realizacji 

programu. 

 

7 Por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania 

analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę (Dz. U. z 2014 

r. poz. 4). 

8 Interpelacja nr 10870 do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji terapii lekiem onkologicznym 

larotrectinib (Vitrakvi). 
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42.2 Uwagi PZPPF 

W praktyce przepis ten oznacza dwukrotne negocjacje w trakcie obowiązywania programu polityki 

zdrowotnej (programy czteroletnie), co w połączeniu z przetargiem centralnym będzie generowało 

ogromną presję cenową wywieraną na podmioty odpowiedzialne.   

42.3 Propozycja PZPPF 

Postulujemy zmianę okresu obowiązywania decyzji na okres 4 lat, ale nie dłużej niż do zakończenia 

realizacji programu.  

43 Zmniejszenie częstotliwości publikacji obwieszczeń art. 37 ust. 6 ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu 

43.1 Propozycja w Projekcie  

Przewiduje się wydłużenie terminy ogłaszania obwieszczeń refundacyjnych z dwóch miesięcy na trzy 

miesiące.  

43.2 Uwagi PZPPF 

Zmiana może komplikować sytuację konkurencji, co wpłynie na pacjentów, NFZ i Ministra Zdrowia - 

zmiana będzie skutkować dłuższym oczekiwaniem na wejście produktów do refundacji.  

Dla uniknięcia ww. negatywnych efektów Związek proponuje wprowadzenie rozwiązania tzw. „okienka 

cenowego” na wzór dawnego art. 39 ust. 1f i g ustawy o świadczeniach. Zapis ten umożliwiał reakcję 

na ceny publikowane w projekcie listy refundacyjnej i możliwość wnioskowania o obniżkę ceny jeszcze 

na najbliższą listę, zaraz po zapoznaniu się z cenami z projektu obwieszczenia. 

Postulowana zmiana ma na celu zmniejszenie dopłat pacjentów wynikających ze zmian wysokości 

limitów finansowania. Umożliwi ona szybkie obniżki cen wpływające na zmniejszenie dopłat 

pacjentów. 

Często wzrost dopłaty pacjenta wynika ze zmian (spadku) limitu finansowania, a wnioskodawcy nie 

mają dzisiaj szybkiego narzędzia do obniżenia ceny po publikacji projektu listy i wzroście dopłat 
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pacjentów do ich leków. Postulowana poprawka umożliwiałaby taką reakcję i zmniejszałaby skalę 

wzrostów dopłat pacjentów. 

Proponowane rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na efekty pracy Ministerstwa Zdrowia 

oraz na budżet płatnika i dopłaty pacjentów. Wprowadzenie tzw. „okienka cenowego” zmniejszy 

również obciążenie specjalistów zajmujących się oceną wniosków, ze względu na uproszczenie 

procedury uwzględniania wniosków obniżkowych (brak konieczności przeprowadzenia negocjacji, 

umożliwienie milczącego załatwienia prawy, ograniczenie do minimum kwestii formalnych samego 

wniosku), skalę składanych wniosków obniżkowych (ok. 130 rocznie) oraz z uwagi na fakt, że wnioski 

takie w chwili obecnej i tak są składane po publikacji projektu obwieszczenia lub po publikacji jego 

ostatecznej wersji, co skutkuje koniecznością dokonania ich pełnej oceny oraz wymaga obecnie 

przeprowadzenia pełnego postępowania. Wprowadzenie zasady milczącego załatwienia sprawy, w 

przypadku uwzględnienia w pełni wniosku obniżkowego, dodatkowo ograniczy ilość wydawanych 

decyzji administracyjnych. 

Dodatkowo podkreślić należy, iż oprócz zmniejszenia obciążenia pracowników resortu zdrowia, 

wprowadzenie możliwości szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację rynkową, pozwoli na 

generowanie dodatkowych oszczędności w budżecie płatnika publicznego poprzez szybkie wdrażanie 

nowych, niższych cen na listę leków refundowanych. Będzie miało to pozytywny wpływ również na 

wysokość dopłaty pacjentów. 

43.3 Propozycja PZPPF 

Proponowane rozwiązanie polega na umożliwieniu składania wniosków o obniżkę cen leków po 

publikacji projektu listy leków refundowanych przez Ministra Zdrowia. W świetle nowych rozwiązań 

Minister Zdrowia byłby zobligowany do odpowiednio wcześniejszej publikacji projektu takiej listy 

leków refundowanych. W odpowiedzi na publikację projektu listy leków refundowanych 

zainteresowane podmioty miałyby możliwość złożenia wniosków o obniżkę ceny swoich 

refundowanych produktów przed publikacją ostatecznej listy leków refundowanych. Postępowanie w 

tej sprawie powinno być maksymalnie uproszczone, zarówno w zakresie dokumentacji składanej wraz 

z wnioskiem jak i sposobu jej oceny. Proponowane rozwiązanie wprowadza odformalizowanie takich 

postępowań poprzez rezygnację ze składania pełnego wniosku refundacyjnego, jak ma to miejsce w 

chwili obecnej, rezygnację z niektórych etapów obecnego postępowania (np. negocjacje z Komisją 
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Ekonomiczną, które w zakresie wniosku o obniżkę są zupełnie nieuzasadnione, czy konieczność 

uzyskania uchwał tej Komisji) oraz wprowadzenie zasady milczącego załatwienia sprawy przez Ministra 

Zdrowia w przypadku uwzględnienia wniosku. Dla dalszego usprawnienia procesu proponuje się 

wprowadzenie zapisu zgodnie z którym, w przypadku, gdy obniżka wpływa na ustalony limit 

finansowania, w najbliższym obwieszczeniu zostaje on ustalony na poziomie opublikowanym w 

projekcie obwieszczenia, przy czym zmiana ceny zostaje uwzględniona na najbliższym obwieszczeniu 

wydanym po publikacji projektu obwieszczenia. 

44 Odpowiedzialność za działania niepożądane – art. 40 ust. 1b ustawy o refundacji w 

projektowanym brzmieniu 

44.1 Propozycja w Projekcie  

Regulacja przewiduje, że podmiot odpowiedzialny, który uzyskał decyzję administracyjną o objęciu 

refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub 

sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania niepożądane.  

44.2 Uwagi PZPPF 

Art. 40 ust. 1 przewiduje możliwość objęcia refundacją leku poza wskazaniami z urzędu, bez wniosku 

wnioskodawcy. W tej sytuacji uznajemy za niezasadne ponoszenie odpowiedzialności za działania 

niepożądane danego leku w zakresie zastosowań off-label. Podmioty odpowiedzialne nie powinny 

ponosić odpowiedzialności w sytuacjach, gdy świadomie zastosowano produkt niezgodnie z 

zaleceniami do stosowania.  

Warto przy tym wskazać, że pierwotnie uchwalona ustawa nie przewidywała możliwości refundacji off 

label, a dopiero nowelizacja z 9 lutego 2012 r. dodała regulację zgodnie z którą, refundacja takich leków 

poza wskazaniami jest dopuszczalna. Nowelizacja powstała jako odpowiedź na postulaty środowiska 

lekarskiego, które zgłaszało ograniczenia w stosowaniu leków refundowanych wynikające z ChPL.  

Jak wynika ze Stanowiska Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 7 grudnia 2015 r. jedną z propozycji było 
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wprowadzenie przepisów umożliwiających ustalenie kategorii dostępności refundacyjnych leków w 

całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń. Postulowano o rezygnację z referowania do 

Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) i ograniczenia refundacji leków dostępnych w aptece oraz 

katalogu chemioterapii wyłącznie do zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Rząd uznał za wysoce 

zasadną zmianę obecnie obowiązujących zasad dotyczących ustalania kategorii dostępności 

refundacyjne. Warto przypomnieć, że zmiana w tym zakresie była również postulowana w rządowym 

„Sprawozdaniu z wykonania ustawy refundacyjnej” z 2017 oraz była poparta stanowiskiem środowiska 

profesjonalistów klinicznych (NRL). 

Należy pamiętać, że objęcie refundacją poza wskazaniami następuje z urzędu przez Ministra Zdrowia. 

Biorąc pod uwagę dążenia Ministerstwa do wprowadzenia regulacji dot. refundacji „off-label” 

stanowczo sprzeciwiamy się wprowadzaniu zasady ponoszenia odpowiedzialności za działania 

niepożądane w przypadku zastosowania produktu leczniczego poza wskazaniami. Wprowadzenie 

niniejszej regulacji przeczy istocie prowadzenia badań klinicznych i procedurze dopuszczenia leku do 

obrotu w oparciu o Charakterystykę Produktu Leczniczego. Warto podkreślić, że w ww. dokumencie 

przedstawiono analizę, z której wynika, że zastosowanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi, w 

pediatrii dotyczy nawet 90% przypadków. Tym samym, obciążanie podmiotów odpowiedzialnych 

kosztami działań niepożądanych z tytułu stosowania produktu poza wskazaniami naraża firmy na 

ogromne koszty związane z ewentualnym pokryciem działań niepożądanych.  

44.3 Propozycje PZPPF 

Postulujemy usunięcie z Projektu art. 40 ust. 1b. 

45 Pozostałe uwagi  

Związek pragnie także zwrócić uwagę na następujące kwestie wymagające doprecyzowania  

w Projekcie: 

• w art. 7 ust. 1 – wydaje się, że właściwym jest dodanie po słowach: „zaś dla leków” słów 

„środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”; 

• w art. 9 ust. 1a – wskazujemy, że w przepisie pojawił się błąd redakcyjny, który niewłaściwie 

odsyła do ust. 3a zamiast do ust. 3; 
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• w art. 11 ust. 3a – celem uniknięcia wątpliwości postulujemy o dodanie po słowach „okresu 

wyłączności rynkowe” sformułowania „dla leku objętego tą decyzją”; 

• w art. 13 ust. 6 pkt 2 lit. b) - postulujemy o zmianę: „najtańszego odpowiednika” na: 

„odpowiednika, który dopełnia 15% obrotu ilościowego liczonego według DDD, zrealizowanego 

w danej grupie limitowej i dla danej substancji czynnej w miesiącu poprzedzającym o 3 miesiące 

ogłoszenie obwieszczenia”. Dodatkowo wskazujemy, że we wszystkich innych miejscach w 

przypadku grup limitowych ustawa posługuje się formułą „lek z inną substancją czynną”. Czy 

zamierzeniem Projektodawcy było odejście od tego sformułowania? Powyższa zmiana tworzy 

niespójność z pozostałymi przepisami ustawy, w których w przypadku tego rodzaju grup 

limitowych używa się formuły „lek z inną substancją czynną”. Postulujemy odejście od 

projektowanej zmiany; 

• w art. 13a ust. 1 pkt 7 – wskazujemy, że Projektodawca w sposób błędny odsyła do ust. 2 

zamiast do ust. 2a; 

• w art. 15 ust. 11 – w naszej ocenie wyznaczenie podstawy limitu przez odwołanie się do 

średniej ceny, bez uwzględnienia wolumenu sprzedaży poszczególnych produktów, może 

doprowadzić do nieakceptowalnych skutków. Postulujemy uwzględnienie w przepisie średniej 

ważonej; 

• art. 25d ust. 1 – w świetle zasad postępowania administracyjnego przepis powinien wskazywać 

obligatoryjne elementy decyzji przenoszącej prawa i obowiązki na inny podmiot. Należy 

uzupełnić przepis w tym zakresie oraz na wzór art. 32 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, 

który przewiduje, że w przypadku zmiany podmiotu odpowiedzialnego zmianie nie ulegają 

pozostałe elementy decyzji; 

• art. 25d ust. 2 pkt 2 – w przepisie zamiast wskazania: „prawomocna decyzja” właściwym jest 

sformułowanie: „ostateczna decyzja”. Analogiczny zapis wskazany jest m.in. w art. 37 ust. 1 

ustawy o refundacji; 

• w art. 30b ust. 2 - należy uzupełnić katalog osób, które objęte są tajemnicą refundacyjną. 

Aktualnie przewidziany w Projekcie katalog pomija m.in. podsekretarzy stanu oraz osoby 

zatrudnione na podstawie powołania, wyboru i mianowania. Przemyślenia wymaga również 

ustalenie zakresu danych objętych tajemnicą refundacyjną, w taki sposób, aby nie doszło do 

naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, ale również, aby w sposób istotny nie ograniczyć 

dostępu do innych dokumentów np. publikacji AOTMiT; 
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• w art. 31 ust. 7b – po słowie „produktów” należy doprecyzować, że chodzi o produkty „tego 

wnioskodawcy”; 

• w art. 36a ust. 3 i 4 – w przepisie błędnie zastosowano odesłanie do ust. 2 lit. a i b. Nie 

przewidziano takich jednostek redakcyjnych w Projekcie; 

• w art. 44 ust. 1 i 2a, art. 44a ust. 1, art. 44b ust. 1 – postulujemy odstąpienie od projektowanej 

zmiany lub pozostawienie w przepisach słowa „wskazanie”, bez jego dookreślania. Obecnie 

obowiązek informowania pacjenta i obowiązek zamiennictwa powstaje również w sytuacjach, 

gdy na recepcie lekarz zaordynuje lek nierefundowany, a więc taki który nie ma „wskazań 

refundacyjnych”. Wprowadzenie projektowanej zmiany może skutkować ograniczeniem 

obowiązku informacyjnego i zamiennictwa wyłącznie w obrębie produktów refundowanych. 

• w art. 46 ust. 9 – proponujemy przywrócenie publikacji danych przynajmniej o ilości 

zrefundowanych opakowań jednostkowych produktów objętych refundacją. 

 

 

Analizy i uzupełnienie treści Oceny Skutków Regulacji przekazanej wraz z projektem: 
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Obliczenia MZ ujęte w OSR (nieuwzględniające wpływu wszystkich propozycji zmian w ustawie) 

ZYSK PACJENTA STRATA PACJENA 

 Wzrost dopłat wynikający ze zmiany ryczałtu (3,2 PLN na 5,6 PLN ok. 

475 mln PLN rocznie (OSR i symulacje PEX) 

408 mln PLN rocznie mniejsze dopłaty (dla tych 

którzy dziś z własnej woli dopłacają) (dane z 

OSR) 

Korytarze cenowe grożą utratą refundacji: 

- co drugiego leku z grupy leków wpływających na układ renina–

angiotensyna–aldosteron (antagoniści receptora angiotensyny II,  

inhibitory konwertazy angiotensyny), zmniejszającej stężenie lipidów, 

β-adrenolityczne (stosowane przy niewydolności serca), stosowanych 

w nadmiernej kwasowości soku żołądkowego, w tarczycy; 

- co trzecie opakowanie leku moczopędnego, przeciwłuszczycowego, 

w niedokrwistości;  

- co czwarty lek w cukrzycy, przeciwzapalny i przeciwreumatyczny, 

przeciwhistaminowy, psycholeptyczny, bloker kanału wapniowego 

(nadciśnienie i zaburzenia rytmu serca)  

320 mln PLN rocznie zmniejszenie odpłatności 

za polskie leki w związku z instrumentem 

Bezpieczeństwa Lekowego Polski (dane MZ z 

OSR) 

 

9,6 mln PLN rocznie zmniejszenie odpłatności 

wz z nowymi zasadami obliczeń cen leków 

wieloskładnikowych (dane MZ z OSR) 
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Ministerstwo w OSR oblicza pomijając np. zmiany w zakresie leków mających odpowiedniki OTC lub 

kwestię zmian kategorii odpłatności. W OSR napisano o corocznych aktualizacjach odpłatności i o 

uchyleniu decyzji leków, które mają odpowiedniki OTC, ale nie oszacowano ich wpływu na 

pacjentów i rynek: 

Obliczenia wpływu proponowanych rozwiązań w projekcie ustawy 

ZYSK PACJENTA STRATA PACJENA 

 

 Wzrost dopłat wynikający ze zmiany ryczałtu (3,2 PLN 

na 5,6 PLN ok 475 mln PLN rocznie (dane MZ z OSR i 

symulacje PEX) 

Bez określenia kwoty w OSR MZ wskazuje, że 

Zniesienie NIE ZAMIENIAĆ -  

„zniesienia możliwości zaznaczana przez 

lekarza na recepcie znacznika „nie do zamiany” 

pozwoli pacjentom zdecydowanie mniej płacić 

za leki i dokonywać swobodnego wyboru 

zamiany leki na tańsze, co powinno realnie 

przełożyć się na zmniejszeni obciążeń w 

budżecie domowym, zwłaszcza pacjentom z 

wielochorobowością lub chorobami 

przewlekłymi.” (dane MZ z OSR) 

 

737,6 mln PLN rocznie 475 mln PLN rocznie 

Bilans 737,6 mln zł – 475 mln zł  = 262,6 mln zł rocznie (obliczenia nieuwzględniające wpływu wszystkich propozycji 

zmian w ustawie) 
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Wzrost dopłat pacjentów wynikający ze zmian kategorii 

opłatności  

ok. 632 mln PLN (symulacje PEX) 

Wzrost dopłat pacjentów wynikający z usunięcia leków 

zarejestrowanych także jako OTC 

210 mln PLN rocznie (symulacje PEX) 

408 mln PLN rocznie mniejsze dopłaty (dla tych, którzy dziś z 

własnej woli dopłacają) (dane z OSR) 

Korytarze cenowe grożą utratą refundacji: 

- co drugiego leku z grupy leków wpływających na układ 

renina–angiotensyna–aldosteron (antagoniści 

receptora angiotensyny II, inhibitory konwertazy 

angiotensyny), zmniejszającej stężenie lipidów, β-

adrenolityczne (stosowane przy niewydolności serca), 

stosowanych w nadmiernej kwasowości soku 

żołądkowego, w tarczycy; 

- co trzecie opakowanie leku moczopędnego, 

przeciwłuszczycowego, w niedokrwistości;  

- co czwarty lek w cukrzycy, przeciwzapalny i 

przeciwreumatyczny, przeciwhistaminowy, 

psycholeptyczny, bloker kanału wapniowego 

(nadciśnienie i zaburzenia rytmu serca) 

320 mln PLN rocznie zmniejszenie odpłatności za polskie leki w 

związku z instrumentem Bezpieczeństwa Lekowego Polski 

(dane MZ z OSR) 
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9,6 mln PLN rocznie zmniejszenie odpłatności wz z nowymi 

zasadami obliczeń cen leków wieloskładnikowych (dane MZ z 

OSR) 

 

Bez określenia kwoty w OSR MZ wskazuje, że Zniesienie NIE 

ZAMIENIAĆ - „zniesienia możliwości zaznaczana przez lekarza 

na recepcie znacznika „nie do zamiany” pozwoli pacjentom 

zdecydowanie mniej płacić za leki i dokonywać swobodnego 

wyboru zamiany leki na tańsze, co powinno realnie przełożyć się 

na zmniejszeni obciążeń w budżecie domowym, zwłaszcza 

pacjentom z wielochorobowością lub chorobami przewlekłymi.” 

(dane MZ z OSR) 

 

 Próg QALY dziś dotyczyłby 7 leków w ośmiu 

programach lekowych, m.in. leku na chorobę Gauchera 

czy SMA. W przyszłości nowych terapii. 

 Gdyby budżet refundacyjny stanowił 17 proc. środków 

przeznaczonych na finansowanie świadczeń w planie 

finansowym NFZ, dziś byłoby ich o ponad 4 mld zł 

więcej. 

 Referowanie w payacku do planu NFZ powoduje 

zmniejszenie budżetu (zawsze był zwiększany w ciągu 

roku) 
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 Payback spowoduje braki leków pod koniec roku, bo 

firmy będą ograniczać dostawy w obawie przed 

zwrotem zarobionych środków 

737,6 mln PLN  

 

1317 mln PLN  

 

plus nieokreślone w kwocie oszczędności z „nie zamieniać” (plus pozostałe straty wyliczalne i niepoliczalne) 

Bilans 1317 mln zł - 737,6 mln zł = - 579,4 mln zł 

 

Poniżej przedstawiamy możliwe efekty wprowadzenia mechanizmu korytarzy cenowych dla 

pacjentów, na podstawie analizy IKAR Pro: 

 

*** 

Związek wyraża nadzieję, że powyżej zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione przez Ministerstwo  

w dalszych pracach nad Projektem. 


