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Konflikt interesów 

Autorzy nie mieli innego rodzaju konfliktu interesów. Firma MAHTA przygotowała 

opracowanie bez dodatkowych, zewnętrznych, dedykowanych źródeł finansowania. 

 

Wersja analizy 

Analiza została zakończona w maju 2015 roku. Dane użyte do analizy obejmują wszystkie 

opublikowane przez NFZ komunikaty Departamentu Ekonomiczno-Finansowego za pełny 

rok 2014. 
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1. Wstęp 

Celem opracowania jest wskazanie zmian w wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia 

przeznaczanych na refundację leków1 po wejściu w życie Ustawy o refundacji leków środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej 

dalej Ustawą o refundacji).  

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych uchwalona została 12 maja 2011. W myśl postanowień tej 

Ustawy od stycznia 2012 r. obowiązywać zaczął nowy sposób refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. [1]  

2. Metody 

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia 

(NFZ) na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne przed (2011 rok) i po (lata 2012 – 2014) wejściu w życie Ustawy o refundacji. 

Brano pod uwagę następujące kategorie dostępności refundacyjnej: 

 lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 

dostępny w aptece na receptę (apteka), 

 lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowany w 

ramach programu lekowego (program lekowy), 

 lek stosowany w ramach chemioterapii (chemioterapia). 

Do obliczeń posługiwano się danymi z Komunikatów Departamentu Ekonomiczno-

Finansowego (DEF) Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 2011-2014, w których 

opublikowano koszty refundacji leków [2, 3, 4, 5]. W latach 2011-2012 uwzględniono dane z 

okresu styczeń – grudzień. W latach 2013-2014, z uwagi na brak danych w okresie styczeń – 

grudzień, dla leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii 

wykorzystano dane z okresu styczeń – listopad oraz dokonano liniowej prognozy wydatków 

na okres styczeń – grudzień. Dodatkowo, w przypadku oszacowania wydatków na leki 

                                                
1 Zgodnie z zapisami Ustawy o refundacji całkowity budżet na refundację jest rozumiany jako 
wysokość środków publicznych przeznaczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu 
Zdrowia, o którym mowa w art. 118 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na refundowane leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 
16-18 oraz objęte programami lekowymi, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 tej ustawy. 
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dostępne w aptece na receptę, posłużono się danymi wskazanymi w uchwale Narodowego 

Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności 

Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kwartał 2014 r. [10, 11]. W obliczeniach posłużono się 

również danymi dotyczącymi wydatków NFZ, wskazanymi w Sprawozdaniach NFZ za lata 

2011-2013 [6, 7].  

3. Wyniki 

Sumaryczne wydatki NFZ na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego (śsspż) oraz wyroby medyczne oraz wydatki dla poszczególnych kategorii 

dostępności refundacyjnej przedstawiono na poniższym wykresie.  

Rysunek 1.  
Wydatki NFZ na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyroby medyczne w latach 2011-2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów DEF, sprawozdań z działalności NFZ z lat 

2011-2013 i uchwały NFZ [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11] 

Kwota refundacji leków, śsspż i wyrobów medycznych we wszystkich wskazanych 

kategoriach dostępności refundacyjnej wyniosła w 2011 r. 10,9 mld PLN, w 2012 r.  

9,1 mld PLN, w 2013 r. 9,5 mld PLN, zaś w 2014 r. 10,2 mld PLN. Po wejściu w życie 

zapisów Ustawy o refundacji, wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na leki, śsspż i wyroby 

medyczne ogółem uległy zatem obniżeniu względem roku 2011 o 17%, 13% i 6% 

odpowiednio w latach 2012 -2014.  
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W poniższej tabeli wskazano zmianę wydatków NFZ na leki, śsspż i wyroby medyczne 

ogółem i dla poszczególnych kategorii dostępności refundacyjnej po wejściu w życie zapisów 

Ustawy o refundacji, tj. wydatki NFZ w latach 2012-2014 względem roku 2011. 
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Tabela 1. 
Wydatki NFZ na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w latach 2011-2014 i 
wykazane oszczędności względem roku 2011 (tys. PLN) 

 Dane historyczne Wydatki względem roku 2011 Wydatki skumulowane  
(2012-2014 vs 2011) 

 2011 2012 2013 2014 2012 vs 2011 2013 vs 2011 2014 vs 2011 

Kwota refundacji 
na leki* ogółem 10 901 083 9 062 446 9 474 243 10 215 572 -1 838 637 -1 426 840 -685 511 -3 954 247 

Programy lekowe 1 407 828 1 730 897 1 888 869 2 185 062,83 323 069 481 041 777 234 1 581 344 

Chemioterapia 661 386 468 478 401 599 482 653,55 -192 908 -259 788 -178 733 -631 428 

Apteka 8 831 868 6 863 071 7 183 774 7 547 855 -1 968 797 -1 648 094 -1 284 013 -4 904 162 

* leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów DEF, sprawozdań z działalności NFZ z lat 2011-2013 i uchwały NFZ [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11] 
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Jak wynika z powyższej tabeli, w 2012 roku NFZ zaoszczędził względem roku 2011 na 

refundacji leków śsspż i wyrobów medycznych ogółem ok. 1,8 mld PLN. Oszczędności w 

zakresie refundacji aptecznej wyniosły ok. 2,0 mld PLN, w zakresie chemioterapii ok.  

193 mln PLN. Wzrost wydatków w wysokości 323 mln PLN odnotowano jedynie w zakresie 

refundacji leków w programach lekowych. Może to wynikać z faktu, że większość 

nowoczesnych (oraz kosztownych) terapii, objętych refundacją po wejściu w życie Ustawy o 

refundacji, refundowanych jest w ramach programów lekowych. 

W 2013 na refundacji leków, śsspż i wyrobów medycznych ogółem zaoszczędzono 

względem 2011 roku 1,4 mld PLN, przy czym na refundacji leków, śsspż i wyrobów 

medycznych wydawanych w aptece na receptę 1,7 mld PLN, zaś w przypadku leków 

stosowanych w chemioterapii 260 mln PLN. Względem roku 2011 wykazać można wzrost 

wydatków NFZ w wysokości 481 mln PLN jedynie w zakresie programów lekowych. 

Analogicznie wnioskować można dla roku 2014. Na refundacji leków, śsspż i wyrobów 

medycznych ogółem zaoszczędzono w roku 2014 względem 2011 roku 0,7 mld PLN, w tym 

na refundacji leków wydawanych w aptece na receptę 1,3 mld PLN, zaś na refundacji leków 

stosowanych w chemioterapii 179 mln PLN. Wzrost wydatków nastąpił wyłącznie w 

przypadku programów lekowych - wzrost o ok. 777 mln PLN względem roku 2011. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych publikowanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia wnioskować można, że w czasie trzech lat od wprowadzenia Ustawy o refundacji, w 

budżecie płatnika publicznego odnotowano w zakresie refundacji leków, śsspż i wyrobów 

medycznych oszczędności w kwocie ok. 4,0 mld PLN względem roku 2011. Oszczędności w 

przypadku leków stosowanych w aptece na receptę wyniosły natomiast 4,9 mld PLN.  

Zaznaczyć należy, że w materiałach źródłowych, którymi posłużono się w powyższych 

obliczeniach brak jest informacji, czy uwzględniają one zwroty i obniżki wydatków NFZ 

związane z obowiązywaniem instrumentów dzielenia ryzyka (RSS). Można przypuszczać, że 

są tu uwzględnione RSS w postaci obniżki cen leku, jednak brak jest podstaw do 

wnioskowania, czy wartości te uwzględniają kwoty z RSS w formie kwot zwrotu (pay-back). 

W Sprawozdaniu finansowym za 2013 r. NFZ publikuje, że w 2012 roku przychody z tytułu 

kwot zwrotu wyniosły 124,2 mln PLN, zaś w 2013 roku 188,7 mln PLN – co daje łącznie 

kwotę 313,0 mln PLN [9]. Możliwe zatem, że wyliczoną wartość oszczędności NFZ z tytułu 

refundacji, równą 4,0 mld PLN można dodatkowo powiększyć o wskazane kwoty (przychody) 
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z instrumentów dzielenia ryzyka. W związku jednak z niepewnością oszacowania wynik ten 

należy traktować z ostrożnością.  

4. Wnioski 

Zgodnie z art. 74. Ustawy o refundacji, wysokość całkowitego budżetu na refundację w 

latach 2013 i 2014 ma być równa kwocie poniesionych przez NFZ wydatków związanych z 

finansowaniem świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14-18 

Ustawy o świadczeniach2, w roku 2011, czyli leków, a począwszy od roku 2015 nie może być 

niższa od tej kwoty. Budżet na refundację planowany jest więc w ustawowej wysokości, ale 

nie jest on realizowany. Art. 3. Ustawy o refundacji wskazuje, że kwotę środków 

finansowych, stanowiącą wzrost całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym w 

stosunku do całkowitego budżetu na refundację w roku poprzedzającym przeznacza się na: 

 finansowanie: 

 dotychczas nie objętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego 

odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, z zakresu, o którym mowa w art. 

15 ust. 2 pkt 14-16 Ustawy o świadczeniach, wobec których została wydana decyzja 

administracyjna o objęciu refundacją, 

 przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego 

ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki klinicznej; 

 refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 

pkt 14 Ustawy o świadczeniach. 

Kwota środków finansowych, o której mowa powyżej, stanowi rezerwę NFZ. Minister Zdrowia 

określa w drodze rozporządzenia podział tej kwoty, uwzględniając realizację refundacji, a 

także liczbę i rodzaj złożonych wniosków refundacyjnych (o których mowa w art. 24 ust. 1. 

Ustawy o refundacji) [12]. Jak dotąd rozporządzenie takie przez Ministra Zdrowia nie zostało 

                                                
2 Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dostępne 
w aptece na receptę; programy lekowe; leki stosowane w chemioterapii; leki nieposiadające 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzane 
z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), pod warunkiem że w stosunku do tych 
leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie Ustawy o refundacji; środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzone z zagranicy na warunkach i w trybie 
określone w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod 
warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie 
Ustawy o refundacji [12]. 
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wydane co sprawia, że rozdysponowanie powstałej nadwyżki środków na refundację nowych 

leków nie jest formalnie możliwe. 

Pojawiają się za to propozycje zmierzające do przeniesienia oszczędności wynikających z 

refundacji leków kosztów do obszaru finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 

(dofinansowanie szpitali) [13, 14]. Takie postępowanie obecnie jest jednak nieuprawnione i 

wymagałoby zmian w zapisach Ustawy o refundacji. Jakakolwiek zmiana Ustawy o refundacji 

w tym zakresie nie byłaby spójna z jednym z głównych celów tej Ustawy, jakim (m.in. według 

obecnego Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza) miało być zwiększenie dostępu chorych 

do nowoczesnych terapii [15, 16, 17]. Ewentualne przeniesienie oszczędności wynikających 

z refundacji leków na finansowanie świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego wydaje się 

być tym bardziej nieuzasadnione, że Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w 

Europie pod względem dostępu do nowoczesnych terapii [18].  

Biorąc pod uwagę ograniczenia w dostępie chorych w Polsce do innowacyjnych leków, 

należy zadać pytanie, czy etycznym jest gromadzenie oszczędności z refundacji leków w 

rezerwie NFZ, podczas gdy wiele nowoczesnych terapii wciąż nie jest dostępnych dla 

chorych, a w już istniejących programach lekowych wprowadzone są ograniczenia czasowe 

bądź wiekowe w dostępie do refundowanego leczenia. Wprawdzie od wprowadzenia Ustawy 

o refundacji finansowaniem ze środków publicznych obejmowane są nowe leki, jednak 

potrzeby chorych, a także możliwości systemu (biorąc pod uwagę wskazane oszczędności) 

są znacznie większe.  

5. Podsumowanie 

Po wejściu w życie Ustawy o refundacji w 2012 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia w ciągu 

trzech lat (2012-2014) roku zanotował obniżenie kosztów refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych o kwotę 

łączną około 4,0 mld PLN, po uwzględnieniu wydatków poniesionych w tym samym okresie 

na nieliczne, nowe produkty lecznicze wprowadzone do refundacji, głównie w ramach 

programów lekowych. Zgodnie z zapisami prawa, jak i zgodnie ze składanymi przez osoby 

kierujące Ministerstwem Zdrowia deklaracjami, oszczędności te miały być przeznaczone na 

udostępnianie chorym nowych leków refundowanych. Zakładając, że Minister Zdrowia 

zamierza działać w tym zakresie zgodnie z prawem, a także wywiązać się ze składanych 

wcześniej deklaracji, należałoby oczekiwać pojawienia się nowych leków na listach 

refundacyjnych. Tymczasem liczba i warunki ostatnio zrefundowanych cząsteczek wciąż nie 
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do końca zaspokajają oczekiwania chorych i środowiska medycznego, budząc dodatkowo 

uzasadniony niepokój opinii publicznej co do losu wygenerowanych do tej chwili 

oszczędności w budżecie NFZ. Zgodnie z prawem NFZ powinien zarządzać swoim 

budżetem w taki sposób, żeby bilansował się on w horyzoncie rok do roku i nie wolno jest mu 

tworzyć oszczędności, które nie są przeznaczane na refundację leków. Dlatego rodzi się 

pytanie, jak środki zaoszczędzone w ciągu dwóch ostatnich lat zostały spożytkowane. 

Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą one być przeznaczone wyłącznie na 

leki, pytanie dodatkowe brzmi, dlaczego spożytkowano te pieniądze niezgodnie z prawem. 

Oczywiście można mieć nadzieję, że NFZ uczynił z tych oszczędności rezerwę 

przeznaczoną na finansowanie nowych leków, w tej sytuacji jednak należy zastanowić się, 

na ile etyczne jest utrzymywanie tak wielkiej i wciąż rosnącej rezerwy środków finansowych 

przeznaczonych na refundację leków w obliczu istnienia kolejek chorych cierpiących i 

umierających w oczekiwaniu na udostępnienie im tych nowoczesnych terapii.  
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6. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 rok 

7. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 rok 

8. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 rok 

9. Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 rok 

10. Uchwała Nr 5/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu 

Zdrowia za IV kwartał 2013 r. 
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11. Uchwała Nr 4/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu 

Zdrowia za IV kwartał 2014 r. 

12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=4&artnr=1036  

13. Interpelacja nr 12454 do Ministra Zdrowia w sprawie szybkiej nowelizacji tzw. ustawy 

refundacyjnej, 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=42A46B27  

14. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - 

na interpelację nr 12454 w sprawie szybkiej nowelizacji tzw. ustawy refundacyjnej , 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4A98AC96&view=null 

15. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/leki-maja-byc-tansze-lepsze-i-

dostepne,195655.html 

16. http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Arlukowicz-pracujemy-nad-tym-by-

refundowane-byly-nowoczesne-leki,117456,14.html 

17. http://www.wprost.pl/ar/308402/Arlukowicz-chce-refundacji-nowoczesnych-lekow/ 

18. http://www.medexpress.pl/system/budzet-na-refundacje-jest-sprzeczny-z-

ustawa/18272/ 

19. http://www.mp.pl/kurier/94532 

 

 


