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O ROLI USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW 

 Ustawa o refundacji leków - kluczowy akt prawny systemu ochrony 
zdrowia regulujący szereg kwestii: 

o Zasady refundacji leków ze środków publicznych 

o Kryteria włączenia produktów leczniczych w system 
finansowania 

o Metodykę ustalania cen i marż  

o Racjonalizacja gospodarki finansowej NFZ. 

 
 

 Kompleksowy charakter legislacji skłonił ustawodawcę do 
monitorowania jej wpływu na system ochrony zdrowia - na mocy 
art. 84 ustawy Rada Ministrów zobowiązana jest do przedstawienia 
Sejmowi sprawozdania z wykonania Ustawy po dwóch latach jej 
funkcjonowania.  

 



PERSPEKTYWA PŁATNIKA PUBLICZNEGO 

 Celem ustawy była racjonalizacja wydatków budżetowych przy 
zagwarantowaniu dostępu do świadczeń, m.in. poprzez: 

o Ustalenie limitu wydatków na refundację na poziomie do 
17% budżetu NFZ 

o Zamrożenie wydatków na poziomie 2011 na lata 2012-2013 

o Przeznaczenie rezerwy wydatków na innowacyjne terapie. 

      

 W latach 2012-2013 realizacja budżetu przyniosła ponad 3 mld zł 
oszczędności i dodatkowo 313 mln przychodu od firm 
farmaceutycznych z instrumentów dzielenia ryzyka – środki te  

nie zostały w pełni przeznaczone na innowacyjne terapie. 

 

 Oszczędności płatnika publicznego zostały w dużej mierze 
sfinansowane przez pacjentów: 

o Wzrost liczby wypisywanych recept pełnopłatnych 

o Częstsze przepisywanie leków nierefundowanych. 

 



BARIERY PACJENTÓW DOSTĘPIE DO LEKÓW 

 Ustawa w sposób pośredni generuje bariery w dostępie pacjentów 
do leków - dzieje się tak w wyniku: 

o Nałożenia nowych obowiązków administracyjnych na lekarzy 

o Identyfikowania racjonalizacji budżetu z realizacją polityki 
oszczędności. 

 

 Funkcjonowanie ustawy, wbrew jej celom, nie usuwa również 
istniejących ograniczeń: 

o Brak dodatkowych środków oraz skutecznych mechanizmów 
finansowania innowacyjnych terapii 

o Utrzymujący się wysoki poziom współpłacenia pacjentów za 
leki  

o Nielegalny wywóz leków i brak dostępu pacjentów do 
niektórych leków ratujących życie. 



INNOWACJE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA 

 Promowanie innowacyjnych technologii medycznych 
miało stanowić jeden z głównych celów ustawy. 

 

 Do szybszego wprowadzenia innowacji przyczynić się miały nowe 
kryteria wydawania decyzji: skuteczność kliniczna, stosunek 
korzyści terapeutycznych do ryzyka oraz kosztów do osiągniętego 
efektu zdrowotnego. 

 

 Wśród kluczowych barier administracyjnych wskazać można: 
zasady tworzenia grup limitowych, ustalenie wysokości progu 
kosztu uzyskania dodatkowego roku życia - QALY (brak 
możliwości realizacji kryterium dla niektórych terapii, np. chorób 
rzadkich). 

 

 Praktyka stosowania ustawy wskazuje na nieskuteczność lub brak 
woli realizacji zwiększania dostępu do nowych terapii: 

o 36 nowych substancji czynnych zrefundowanych w ciągu 2,5 
roku 

o wydatki na innowacje poniżej 1,5 % całego budżetu NFZ. 



PRZEJRZYSTOŚĆ PROCESU REFUNDACJI 

 Proces refundacji i ustalania ceny leku, jako kluczowy element 
zagwarantowania pacjentom dostępu do skutecznych i 
bezpiecznych leków rodzi wątpliwości interpretacyjne. 

 

 Ustawodawca nie uwzględnia w procesie refundacji wielu 
elementów znanych z postępowania administracyjnego: 

o Brak możliwości zmiany wnioskodawcy (przeniesienia statusu 
podmiotu odpowiedzialnego), co grozi nagłym ograniczeniem 
dostępności refundowanych leków 

o Brak możliwości zmiany wniosku refundacyjnego na etapie 
postępowania administracyjnego. 

 

 Wątpliwości budzi również model współpracy w ramach Komisji 
Ekonomicznej: 

o Negocjacje dotyczą wyłącznie ceny, która przyjmowana jest  
jako główne kryterium, natomiast  Art. 18 i 19 ustawy 
uwzględniają szersze kryteria  

o Brak możliwości wglądu w protokoły obrad Komisji. 

 



REKOMENDOWANE KIERUNKI ZMIAN 

I. Praktyka stosowania ustawa refundacyjnej powinna w większym stopniu uwzględniać trzy elementy: 
większą przewidywalność stosowanego prawa i  pełniejszą realizacje celów ustawy. 

 

II. Zwiększenie dostępności leków dla pacjentów przez: 

 obniżenie realnego kosztu farmakoterapii dla pacjenta, zmniejszenie stopnia nierówności w    
dostępie do leków, zwłaszcza w przypadku chorujących przewlekle 

 zwiększenie liczby refundowanych nowych terapii oraz liczby pacjentów, którzy maja do nich 
realny dostęp 

 zapewnienie faktycznej dostępności leku w aptece i szpitalu przez systemowe i proporcjonalne 
regulacje prawne dotyczące dystrybucji leków. 

        

III. Uproszczenie działania systemu refundacji leków dla lekarzy i farmaceutów.  

 

IV. Zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego dotyczącego refundacji leków. 
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