
Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej.  
Krajowy przemysł farmaceutyczny w „Planie Morawieckiego”  

 
Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 



§ 3.  Zadaniem Zespołu jest 
opracowanie projektu założeń, 
które umożliwią sporządzenie 
dokumentu „Polityka lekowa 

Rzeczypospolitej Polskiej”. 

§ 6. 1. Zespół jest obowiązany 
przedłożyć ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia 
projekt założeń, o których mowa 
w § 3, w terminie 3 miesięcy od 

dnia wejścia w życie zarządzenia. 

§ 9.  Zarządzenie wchodzi w życie 
w dniu następującym po dniu 
ogłoszenia.  (tj. 9 lutego br – 

MAJ) 
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Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 

Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. 

Co drugi lek na rynku pochodzi z krajowych fabryk. Lokalne firmy, jako 
jedyne, utrzymują w produkcji wiele nierentownych leków.  

Przyczynia się do wzrostu gospodarczego Polski. 

Rozwija innowacje.  

Największy udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 
produktowe lub procesowe wystąpił w następujących działach 

przemysłu: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (45,6%) (…) – 

komunikat GUS z 30.09.2015 r. 
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Wielkość zapotrzebowania na leki Rx w aptekach 
otwartych (mln opakowań) 

W latach 2013-2030 zapotrzebowanie na leki RX w Polsce rośnie o 29% ilościowo, co daje 
średnioroczny wzrost na poziomie ok. 1,7%.  

Istotne czynniki determinujące zapotrzebowanie na leki  - zmiany demograficzne: wzrost 
wielkości rynku z powodu zmiany struktury wiekowej pacjentów (znaczący wzrost udziału osób 
w wieku 66+) oraz prognozowane zmniejszenie populacji. .  

Najwyższy wzrost obserwujemy w przypadku chorób, których częstość występowania rośnie 
wraz wiekiem: choroba Alzheimera, osteoporoza, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe, cukrzyca. 



Zapotrzebowanie na leki będzie rosło ze względu na starzenie się społeczeństwa 
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Przeciętna ROCZNA kwota wydatków  na preparaty Rx  

na osobę w danym wieku (PLN) 

+49% 

+17% +20% +19% +20% 

+23% 

+23% 

+23% 

Wzrost przeciętnych wydatków na leki na 1 mieszkańca wynika ze zwiększenia wydatków w poszczególnych 
grupach wiekowych, ale dodatkowo jest spowodowany zmianą struktury wiekowej populacji Polski. Znacząco 
wzrasta udział osób starszych, co przekłada się na większy wpływ tej grupy na wartość przeciętnych wydatków 
ogółem, a jest  to grupa o znacząco wyższej średniej kwocie wydatków na leki w porównaniu do młodszych 
roczników. 

Przeciętne wydatki na leki rosną we wszystkich grupach wiekowych, przy czym najwyższy wzrost (+23%) dotyczy 
grupy osób w wieku 50 lat i starszych 
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Łączny 
wkład  
w PKB: 

Źródło:  Obliczenia  na podstawie Bilansu przepływów międzygałęziowych  
GUS, 2010 r. W nawiasach kwadratowych podano wartości dla 2013 r.  

Krajowy przemysł przyczynia się do wytworzenia ok. 1% PKB 



Sektor farmaceutyczny a budżet państwa 

Źródło:  Obliczenia  na podstawie Bilansu przepływów międzygałęziowych  
GUS, 2010 r. W nawiasach podano wartości dla 2013 r.  



Sektor farmaceutyczny a rynek pracy 

Źródło:  Obliczenia  na podstawie Bilansu przepływów międzygałęziowych, GUS, 2010  i 2013 r. 



Wydatki refundacyjne a wpływy do budżetu 
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Międzyresortowa 
z zaangażowaniem 
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Polityka 
Przemysłowa 

nastawiona na 
rozwój Krajowego  

przemysłu 
farmaceutycznego 



Dziękuję za uwagę ! 

Krzysztof Kopeć 
Dyrektor ds. Prawnych i Refundacji Leków  
  
POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU 
FARMACEUTYCZNEGO 
ul. Wiśniowa 40b/4, 02-520 Warszawa 
tel. +48 22 542 40 80, fax +48 22 542 40 79 
e-mail: kkopec@pzppf.com.pl 
http://www.producencilekow.pl 
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