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SYSTEM REFUNDACJI

Izabela Obarska
Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji



CZYM JEST USTAWA REFUNDACYJNA?

Ustawa refundacyjna jest jedną z najistotniejszych regulacji w zakresie

zabezpieczenia społecznego w ostatnich latach.

Ustawa refundacyjna konstytuuje system refundacyjny, definiując jego cele,

normując podstawowe procesy oraz zapewniając jego ekonomiczną wydolność.

Interesariuszami ustawy refundacyjnej są wszyscy Polacy.

Lata 

1990 - 2000

Lata 

2000 - 2010

12 maja 2011



CELE USTAWY REFUNDACYJNEJ

• Zwiększenie dostępności do leków, w tym także do nowoczesnych i 

skutecznych technologii lekowych.

• Realizacja sprawiedliwych społecznie  i równych praw dostępu do leków dla 

wszystkich chorych.

• Zwiększenie kompleksowości oraz poprawy efektywności leczenia. 

• Usystematyzowanie decyzji terapeutycznych poprzez nadanie wskazań 

refundacyjnych.

• Kontrola wydatków publicznych na refundację

• Wprowadzenie zasad przejrzystości w mechanizmach decyzyjnych w zakresie 

alokacji publicznych środków i ich transferu do podmiotów prywatnych.



ZASADY OGÓLNE

Zgodnie z art. 10 ustawy refundacyjnej refundowany może być:

1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób

medyczny, który spełnia następujące wymagania:

• jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie;

• jest dostępny na rynku;

• posiada kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN.

2) lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie art. 4

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;

3) lek, o którym mowa w art. 40 ustawy refundacyjnej;

4) środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa

w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności

i żywienia.



ZASADY OGÓLNE

Refundowany nie może być:

1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

wyrób medyczny w stanach klinicznych, w których możliwe jest

skuteczne zastąpienie tego leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego poprzez zmianę

stylu życia pacjenta;

2) lek o kategorii dostępności Rp, który posiada swój

odpowiednik o kategorii dostępności OTC, chyba że wymaga

stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym;

3) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

ujęty w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie

art. 39 ust. 5 ustawy refundacyjnej.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Zgodnie z art. 11 ustawy refundacyjnej objęcie refundacją następuje w drodze

decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw zdrowia, która zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) nazwę leku;

3) kategorię dostępności refundacyjnej lub opis programu lekowego stanowiący

załącznik do decyzji;

4) poziom odpłatności;

5) urzędową cenę zbytu;

6) termin wejścia w życie decyzji oraz okres jej obowiązywania;

7) instrumenty dzielenia ryzyka;

8) określenie grupy limitowej.

Okres obowiązywania decyzji 

wynosi od 2 do 3 lat



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na uwadze uzyskanie jak największych

efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, wydaje decyzję

administracyjną o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu, przy

uwzględnieniu następujących 13 kryteriów:

1) stanowiska Komisji Ekonomicznej,

2) rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych,

3) istotności stanu klinicznego,

4) skuteczności klinicznej i praktycznej,

5) bezpieczeństwa stosowania,

6) relacji korzyści zdrowotnych do ryzyka stosowania,

7) stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych dotychczas

refundowanych leków w porównaniu z wnioskowanym,



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

8) konkurencyjności cenowej,

9) wpływu na budżet Płatnika,

10) istnienia alternatywnej technologii medycznej,

11) wiarygodności i precyzji oszacowań kryteriów,

12) priorytetów zdrowotnych,

13) wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego

o jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności PKB na jednego mieszkańca,

a w przypadku braku możliwości wyznaczenia tego kosztu – koszt uzyskania

dodatkowego roku życia – biorąc pod uwagę inne możliwe do zastosowania

w danym stanie klinicznym procedury medyczne, które mogą być zastąpione przez

wnioskowany lek.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Przy ministrze zdrowia tworzy się Komisję Ekonomiczną.

W skład Komisji wchodzi 17 członków:

1) dwunastu przedstawicieli ministra zdrowia;

2) pięciu przedstawicieli Prezesa Funduszu.

Członkiem Komisji może zostać osoba:

1) która:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

c) posiada wiedzę i doświadczenie, które dają rękojmię skutecznego prowadzenia

negocjacji;

2) wobec której nie zachodzą okoliczności określone w art. 20 ust. 1 i art. 21.

Członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Do zadań Komisji należy prowadzenie negocjacji z wnioskodawcą w zakresie:

1) ustalenia urzędowej ceny zbytu;

2) poziomu odpłatności;

3) wskazań, w których lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, wyrób medyczny ma być refundowany;

4) instrumentów dzielenia ryzyka,

5) monitorowanie realizacji całkowitego budżetu na refundację;

6) prowadzenie działań mających na celu racjonalizację wydatków związanych

z refundacją oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji

w tym zakresie.

Komisja na podstawie dokumentu stanowiącego wynik negocjacji, podpisanego przez

strony negocjacji, przyjmuje stanowisko w drodze uchwały i przedstawia je

niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

1. Wnioskodawca może złożyć do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek o:

a) objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

b) podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją;

c) obniżenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją;

d) ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego

specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

e) skrócenie okresu obowiązywania decyzji;



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.

• W pierwszej kolejności, w terminie 30 dni, rozpatrywane są wnioski

o obniżenie urzędowej ceny zbytu;

• Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku rozpatruje się

w terminie 180 dni;

• Wnioski o podwyższenie, ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu rozpatruje

się w terminie 90 dni;

W przypadku złożenia wniosków o podwyższenie urzędowej ceny zbytu

w liczbie przekraczającej o więcej niż 10% przeciętną liczbę wniosków, termin ich

rozpatrzenia może być jednorazowo przedłużony o 60 dni.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

W przypadku, gdy wniosek nie zawiera wymaganych danych, minister właściwy do

spraw zdrowia niezwłocznie informuje wnioskodawcę o konieczności jego

uzupełnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks

postępowania administracyjnego.

W przypadku konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia

wniosku, bieg tego terminu ulega zawieszeniu do dnia otrzymania uzupełnienia

danych albo do dnia upływu terminu uzupełnienia wniosku.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

W przypadku wniosku o objęcie refundacją oraz ustalenie urzędowej ceny zbytu dla

leku refundowanego w ramach programu lekowego termin 180 ulega zawieszeniu do

czasu uzgodnienia treści programu lekowego pomiędzy wnioskodawcą a

ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Uzgadnianie treści programu lekowego nie może trwać dłużej niż 60 dni.

W przypadku nieuzgodnienia treści programu lekowego, minister właściwy do spraw

zdrowia wydaje decyzję administracyjną o odmowie objęcia refundacją.

Wnioskodawca może przed złożeniem wniosku zwrócić się do ministra właściwego do

spraw zdrowia o wydanie wstępnej opinii dotyczącej projektu programu lekowego. Do

wydania wstępnej opinii nie stosuje się przepisów KPA.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia rocznej wielkości dostaw

W przypadku gdy zobowiązanie dotyczące rocznej wielkości dostaw lub ciągłości

dostaw, nie zostanie dotrzymane i nastąpi niezaspokojenie potrzeb

świadczeniobiorców, wnioskodawca, który otrzymał decyzję administracyjną

o objęciu refundacją jest obowiązany do zwrotu do Funduszu kwoty stanowiącej

iloczyn liczby niedostarczonych jednostkowych opakowań leku, środka

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo jednostkowych

wyrobów medycznych i ich urzędowej ceny zbytu netto, chyba że

niewykonywanie tego zobowiązania jest następstwem działania siły wyższej albo

potrzeby świadczeniobiorców zostały zaspokojone przez jego odpowiednik.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Minister właściwy do spraw zdrowia, wydając decyzję o objęciu refundacją, dokonuje

kwalifikacji do następujących odpłatności:

1) bezpłatnie – leku, wyrobu medycznego mającego udowodnioną skuteczność

w leczeniu nowotworu złośliwego, zaburzenia psychotycznego, upośledzenia

umysłowego lub zaburzenia rozwojowego albo choroby zakaźnej o szczególnym

zagrożeniu epidemicznym dla populacji, albo leku, środka spożywczego specjalnego

przeznaczenia żywieniowego stosowanego w ramach programu lekowego;



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

2) ryczałtowej – leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, wyrobu medycznego:

a) wymagającego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, stosowania dłużej niż 30

dni oraz którego miesięczny koszt stosowania dla świadczeniobiorcy przy

odpłatności 30% limitu finansowania przekraczałby 5% minimalnego

wynagrodzenia za pracę,

b) zakwalifikowanego na podstawie art. 72 lub jego odpowiednika, albo

c) wymagającego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, stosowania nie dłużej niż

30 dni oraz którego koszt stosowania dla świadczeniobiorcy przy odpłatności

50% limitu finansowania przekraczałby 30% minimalnego wynagrodzenia za

pracę,



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

3) 50% – leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

wyrobu medycznego, który wymaga, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

stosowania nie dłużej niż 30 dni;

4) 30% – leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

wyrobu medycznego, który nie został zakwalifikowany do poziomów odpłatności

określonych w pkt 1–3.

Kwalifikacji do odpowiedniej odpłatności dokonuje się przy założeniu 

stosowania jednej DDD dobowo. 

W przypadku braku DDD kwalifikacji dokonuje się w oparciu o koszt 

miesięcznej terapii.



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Minister zdrowia ogłasza raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym, w drodze

obwieszczenia, wykaz refundowanych leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-

ministra-zdrowia/



TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI

Ustala się kategorię dostępności refundacyjnej:

1) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny

dostępny w aptece na receptę:

a) w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń,

b) we wskazaniu określonym stanem klinicznym,

2) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany

w ramach programu lekowego,

3) lek stosowany w ramach chemioterapii,

4) lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany

w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych (grupy JGP)



GRUPY LIMITOWE

Minister właściwy do spraw zdrowia ustala grupy leków, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, w ramach których

wyznacza się podstawę limitu.

Do grupy limitowej kwalifikuje się lek posiadający tę samą nazwę międzynarodową

albo inne nazwy międzynarodowe, ale podobne działanie terapeutyczne i

zbliżony mechanizm działania.

System grup limitowych sprzyja rywalizacji cenowej oraz ogranicza wydatki NFZ

na „te same” leki.

Grupa 
limitowa

Lek 
A

Lek 
B

Lek 
C

Lek 
D



GRUPY LIMITOWE

Podstawę limitu w danej grupie limitowej leków stanowi najwyższa spośród

najniższych cen hurtowych za DDD leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego,

liczonego według DDD, zrealizowanego w tej grupie limitowej w miesiącu

poprzedzającym o 3 miesiące ogłoszenie obwieszczenia.

Ponadto obowiązująca ustawa refundacyjna stawia wymóg, by pierwszy

odpowiednik wchodzący na wykaz refundacyjny obniżył cenę o 25% względem leku

referencyjnego. Staje się on wtedy podstawą limitu.



GRUPY LIMITOWE

Podstawę limitu w danej grupie limitowej leków stosowanych w ramach programów

lekowych stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD leku, który

według deklaracji złożonej we wniosku o objęcie refundacją dopełnia 110% obrotu

ilościowego, liczonego według DDD, zrealizowanego w tej grupie limitowej w roku

poprzedzającym rok ustalenia podstawy albo 100% szacowanego zapotrzebowania w

przypadku leku, dla którego zostanie utworzona nowa grupa limitowa.



Urzędowa cena zbytu

Urzędowe ceny zbytu mają charakter cen sztywnych.

Świadczeniodawca w celu realizacji świadczeń gwarantowanych jest obowiązany

nabywać leki po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o

marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa, a w przypadku nabywania od

podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy

Prawo farmaceutyczne – po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.



PROGRAMY LEKOWE

Program lekowy - program zdrowotny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, obejmujący technologię lekową, w której substancja czynna w

danym wskazaniu oraz dla danej populacji nie jest składową kosztową innych

świadczeń gwarantowanych lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia

żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych świadczeń

gwarantowanych w rozumieniu ustawy refundacyjnej.

Zgodnie z art. 48 ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej programy lekowe 

opracowuje minister właściwy do spraw zdrowia, a wdraża, realizuje, finansuje, 

monitoruje, nadzoruje i kontroluje Fundusz



PROGRAMY LEKOWE

Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej Prezes Narodowego

Funduszu Zdrowia określił na mocy Zarządzenia warunki zawierania i realizacji

umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).



PROGRAMY LEKOWE

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy

zdrowotne (lekowe), a także warunki wymagane od świadczeniodawców

zainteresowanych zawarciem tych umów oraz warunki dodatkowe oceniane

w trakcie postępowania prowadzonego podczas jej zawarcia.

Kryteria dotyczące świadczeniobiorców, schematów dawkowania leków

w programie oraz badań diagnostycznych wykonywanych w ramach programu są

określone w obwieszczeniach ministra właściwego do spraw zdrowia.



PROGRAMY LEKOWE

1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B;

2. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;

3. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST);

4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego;

5. Leczenie raka wątrobowokomórkowego;

6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca;

7. Leczenie mięsaków tkanek miękkich;

8. Leczenie raka piersi;

9. Leczenie raka nerki;

10. Leczenie chłoniaków złośliwych;

11. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej;

12. Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B;

13. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci;



PROGRAMY LEKOWE

14. Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci;

15. Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki;

16. Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1;

17. Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii;

18. Leczenie choroby Pompego;

19. Leczenie choroby Gaucher'a;

20. Leczenie choroby Hurler;

….

63. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z

wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3);

64. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią

bezinterferonową (ICD-10 B 18.2);



PROGRAMY LEKOWE

65. Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem (ICD-10 C 43);

66. Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31);

67. Leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH)

(ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26);

68. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub

mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)

(ICD-10 M31.3, M 31.8);

69. Leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) (ICD-10 E70.2);

70. Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba

Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T).

…..

74. LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA

NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA,

RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10 C56, 57, 48);



PROGRAMY LEKOWE

75. LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ

W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ

I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ (ICD-10 D47.1);

76. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ

POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN

RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M 46.8);

77. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU

Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A (ICD-10 I61, I63, I69);

78. LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD

PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH

O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH

Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ

DELECJI 5q (D46);

79. LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM

TRZUSTKI (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C

25.9)



PROGRAMY LEKOWE

80. LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH (ICD-10 E85,

R50.9, D89.8, D89.9);

81. LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC (ICD-10 J84.1);

82. LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA

PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM (ICD-10 C44);

83. LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z

NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI

PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA) ICD-10 Q85.1;

84. LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ

CHOROBY PARKINSONA (ICD-10 G.20)

85. LECZENIE RYTUKSYMABEM CIĘŻKIEJ PĘCHERZYCY OPORNEJ NA

IMMUNOSUPRESJĘ (ICD-10 L 10)

86. IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ

LIMFOCYTOWĄ (ICD 10: C91.1)

87. PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH (ICD-10 C83, C85)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


