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1. Brak szczególnej regulacji dla leków 

biologicznych - podlegają tym samym 

regulacjom refundacyjnym, co inne leki 
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2. Cena leku refundowanego jest ustalona 

przez Ministra Zdrowia / jest ograniczona 

– to cena urzędowa 

 

 
 

• Cena sztywna dla leków aptecznych 

• Cena maksymalna dla leków szpitalnych 
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3. Koszt leku to nie tylko cena urzędowa  

 

 
 

• Poufne instrumenty dzielenia ryzyka 

• Przetargi – leki szpitalne 

• Limit finansowania  
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4. Limit finansowania – poziom, do 

którego płaci NFZ  

 

 

 

• Dla leków aptecznych ten poziom wyznacza zakres 

współpłacenia przez pacjentów, dla leków szpitalnych 

wyznacza dostępność terapii (problematyczność 

współpłacenia) 
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Limit finansowania - sekwencja  

czasowa (1) 
 

• Odpowiednik - lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te 

same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic postaci 

farmaceutycznej  

    kwestia ceny i analiz HTA 

 

• Grupa limitowa - lek posiadający tę samą nazwę międzynarodową albo 

inne nazwy międzynarodowe, ale podobne działanie terapeutyczne i 

zbliżony mechanizm działania (…) oraz: 1) te same wskazania, w których 

są refundowane; 2) podobna skuteczność 

     

    kwestia tego samego limitu finansowania 
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Limit finansowania - sekwencja  

czasowa (2) 

 

 Pierwszy lek na 

wykazie (UCZ1) 

Drugi lek na 

wykazie 

(UCZ=UCZ1-25%)  

Każdy kolejny lek 

na wykazie (UCZ = 

limit finansowania) 

Poziom 

UCZ 

Wspólny dla 

wszystkich leków, 

stale się obniżający 

limit finansowania 
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Zakup przez szpital – funkcja limitu (1)  

Zarządzenie Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 

dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i 

realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy 

zdrowotne (lekowe) 
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Zakup przez szpital – funkcja limitu (2)  

§ 15.  

1. Jednostką rozliczeniową jest punkt. 

2. Warunki rozliczania świadczeń określone są w  Ogólnych warunkach umów oraz w umowie. 

3. Należność za świadczenia stanowi sumę iloczynów: 

1) liczby udzielonych świadczeń, ich wartości punktowych określonych w katalogu świadczeń, katalogu ryczałtów i ceny 

punktu, oraz 

2) ilości substancji czynnych podanych świadczeniobiorcom w powiązaniu z lekami identyfikowalnymi poprzez kod EAN 

lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, wagi punktowej jednostki miary leków określonych w katalogu leków, ceny 

punktu i taryfy dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN określonej według wzoru: 

gdzie: 

T – taryfa, 

L – cena z faktury zakupu leku dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, nie wyższa niż 

wysokość limitu finansowania zgodna z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, 

publikowanym w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 

refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku, 

I – liczba jednostek miary (jednostka miary zgodna z załącznikiem nr 1m do zarządzenia) w opakowaniu dla danego 

kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN. 
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Art. 9. 1. Świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń 

gwarantowanych jest obowiązany nabywać leki (…) po cenie nie 

wyższej niż urzędowa cena zbytu (…)  

2. Lek (…) świadczeniodawca jest obowiązany nabywać po cenie nie 

wyższej niż urzędowa cena zbytu leku (…) stanowiącego podstawę 

limitu (…) [ustawa o refundacji] 

 

 

 

 

 

Zakup przez szpital – funkcja limitu (3)  
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4. Limit finansowania – podsumowanie 

 

 
Nie ma powodów, by NFZ / MZ ograniczał dostępność 

leków, które mieszczą się w limicie finansowania – w 

ramach limitu powinna decydować konkurencja przy 

poszanowaniu aktualnego stanu wiedzy medycznej i 

praw pacjenta 

 



12 
5 grudnia 2017 r. 

5. „Pod” limitem odbywają się przetargi 

publiczne 

 

 • Kluczowe właściwe sformułowanie przedmiotu zamówienia - to 

szpital określa przedmiot zamówienia – powinien on odzwierciedlać 

rzeczywiste potrzeby szpitala 

„Przy opisie przedmiotu zamówienia istotne znaczenie mają  

w sposób obiektywny uzasadnione potrzeby zamawiającego. 

To zamawiający jako gospodarz postępowania ma prawo 

określić zakres i istotne elementy przedmiotu zamówienia, tak 

aby uzyskać świadczenie, które jest mu niezbędne z punktu 

widzenia prowadzonej działalności, wykonywania konkretnych 

zadań, czy czynności, czy też pełnienia określonej misji.” [Wyrok 

KIO z dnia 15.11.2013 r., sygn. KIO 2455/13;  

KIO 2460/13] 
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 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (zawierająca 

opis przedmiotu zamówienia) powinna być efektem wspólnej 

pracy lekarzy i farmaceutów szpitalnych – aby opis przedmiotu 

zamówienia odzwierciedlał rzeczywiste zapotrzebowanie na leki 

konieczne do leczenia pacjentów tego szpitala   

 Wyroki KIO pokazują, iż w sprawach, w których SIWZ 

szczegółowo, obiektywnie i z użyciem wiarygodnej 

argumentacji uzasadniał rzeczywiste zapotrzebowanie szpitala, 

nie kwestionowano prawa szpitala do zakupu konkretnego leku 
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6. Niewykorzystane okazje?  

 

 
 

• Rejestry! – skuteczność / koszt terapii w dłuższej 

perspektywie 

• Bardziej finezyjne instrumenty dzielenia ryzyka  

• Współpłacenie?  
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7. Problemy?  

 

 • Braki definicyjne  

• Dostęp do leczenia biologicznego – zawężony zakres 

refundacji 

• Zmienność zasad – limitów finansowania, cen itp. 

• Pisma „nakazowe” – MZ, NFZ 

• Brak świadomości szczególnego charakteru leków 

biologicznych – np. nowe zarządzenie ws. programów 

lekowych  
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