
 

 

Warszawa, 5 września 2022 r. 

 

Sz. P. Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

 Szanowny Panie Premierze, 

dot. Nowelizacji ustawy refundacyjnej 

w związku ze skierowaniem projektu ustawy pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, 

wnosimy o znaczącą rewizję zakresu regulacji w terminie, który pozwoli na stosowne 

konsultacje. Prosimy również o niezwłoczne procedowanie w ramach procesu legislacyjnego 

wyłącznie zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego oraz stabilności 

obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, takich jak aktualizacja poziomu 

marż aptecznych i hurtowych oraz indeksacja cen produktów refundowanych.  

 Opublikowany w ubiegłym roku projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, jak wynika  

z obszernego raportu z konsultacji publicznych, wzbudził krytyczne uwagi wielu 

interesariuszy. Według przedstawionych opinii przyjęcie regulacji przyczyniłoby się  

do wzrostu poziomu dopłat pacjentów do leków refundowanych i wyrobów medycznych, 

ograniczenia dostępności refundowanych produktów leczniczych, zagrożenia dla zapewnienia 

ciągłości obrotu produktami refundowanymi oraz redukcji poziomu produkcji krajowej.  

Ufając w dialog społeczny liczyliśmy na znalezienie kompromisu. Bezprecedensowe 

wyzwanie dla zdrowia publicznego związane z pandemią COVID-19 i koniecznością spłaty 

długu zdrowotnego, wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz pojawienie się znacznej 

nieprzewidywalności otoczenia gospodarczego budowały naszą nadzieję na racjonalną 

legislację w dziedzinie o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Niestety, nowa 

wersja projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej nie uwzględnia znakomitej większości 

obiektywnych i konstruktywnych uwag, nie uwzględnia także aktualnej sytuacji 

geopolitycznej zarówno w treści proponowanych przepisów, jak i w ocenie skutków regulacji. 

Co więcej, proponowane przepisy w jeszcze większym stopniu zagrażają bezpieczeństwu 

lekowemu, możliwości zapewnienia dostępu do produktów refundowanych oraz zwiększaniu 

dostępu do skutecznych i bezpiecznych terapii.   

 



 

 

Liczymy na powrót do dialogu. Mamy nadzieję również na przeprowadzenie 

konferencji uzgodnieniowej w celu wypracowania nowej wersji projektu ustawy przed 

skierowaniem do dalszych prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Deklarujemy pełną 

otwartość na rozmowy. Pozostajemy do dyspozycji. 

  

 Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

Sygnatariusze: 

• American Chamber of Commerce,  

• Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, 

• Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, 

• Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, 

• Konfederacja Lewiatan, 

• Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, 

• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

• PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”,  

• Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, 

• Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED, 

• Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

 

 

Do wiadomości: 

− Sz. P. Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych, 

− Sz. P. Łukasz Schreiber, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów,  

− Sz. P. Adam Niedzielski, Minister Zdrowia, 

− Członkowie sejmowej Komisji Zdrowia, 

− Członkowie senackiej Komisji Zdrowia. 
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