
Przedmowa
Autorzy niniejszego komentarza oddają do rąk Czytelników jedno z pierwszych

na polskim rynku wydawniczym opracowań poświęconych przyjętemu w Polsce
modelowi refundacji produktów leczniczych. W chwili obecnej, system refundacji
produktów leczniczych w Polsce oparty jest o regulację zapisaną w ustawie
z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 122, poz. 696 ze zm.), jak
również w aktach podustawowych. Nowa regulacja zastąpiła w praktyce dwie
regulacje prawne wcześniej obowiązujące w tym zakresie – ustawę z 27.8.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
Nr 210, poz. 2135 ze zm.), która obejmowała kwestię refundacji produktów
leczniczych oraz regulację zawartą w ustawie z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97,
poz. 1050 ze zm.), stosowaną w zakresie ustalania cen produktów leczniczych.

Obecnie obowiązująca ustawa o refundacji określa zasady, warunki oraz tryb
podejmowania decyzji o objęciu refundacją produktu leczniczego oraz uchylenia
tej decyzji. W ustawie znajduje się szczegółowa regulacja zasad finansowania
produktów refundowanych, w tym kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup
limitowych produktów, kryteria ustalania urzędowych cen zbytu, wysokość urzędo-
wych marż hurtowych i detalicznych. Ponadto, ustawa wskazuje obowiązki aptek
wynikające z obrotu produktami refundowanymi, a także zasady kontroli tych aptek
oraz obowiązki osób uprawnionych do wystawiania recept na produkty lecznicze.
Nowa regulacja prawna ma w swoim założeniu likwidować dotychczasowe problemy
i niedoskonałości istniejącego systemu refundacji produktów leczniczych w Polsce,
a co jest z tym związane, wpłynąć na spójność oraz podnieść jakość systemu
refundacji i powiązanego z nim problemu cen produktów leczniczych. Celem nowej
regulacji prawnej w tym zakresie jest takie przekształcenie systemu refundacji,
aby w ramach dostępnych publicznych środków finansowych odpowiadał w moż-
liwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie
zaopatrzenia m.in. na produkty lecznicze, w sposób jednoznaczny regulował relacje
pomiędzy podmiotami gospodarczymi tworzącymi rynek krajowy w tym zakresie
i jednocześnie całkowicie odpowiadał wymogom Dyrektywy Przejrzystości.

Zamierzeniem Autorów niniejszego komentarza była prezentacja wszystkich pod-
stawowych instytucji prawnych właściwych dla realizacji refundacji leków poprzez
pryzmat praktyki ich stosowania. Nie uchylają się oni przed próbą odpowiedzi na
najtrudniejsze problemy związane z interpretacją przepisów ustawy o refundacji.
Ich wiedza oraz wieloletnie doświadczenie związane ze stosowaniem ustawy, jak
i praktycznym rozumieniem szeregu innych regulacji prawa administracyjnego
pozwoliło spojrzeć na komentowaną regulację w możliwie najszerszy, szczegółowy,
a jednocześnie najprzystępniejszy dla Czytelnika sposób. Stało się to możliwe dzięki
udziałowi w gronie autorskim zarówno byłych pracowników organów administracji
tworzących i stosujących te regulacje, a także praktyków reprezentujących czołowe
kancelarie prawnicze, jak również przedstawicieli nauki prawa. Pozwoliło to
w możliwie najpełniejszy sposób omówić praktykę stosowania przepisów ustawy
o refundacji przez Ministerstwo Zdrowia, jak i inne podmioty administracji odpo-
wiedzialne za realizację komentowanego aktu normatywnego. Daje to również moż-
liwość klarownego ukazania najbardziej znamiennych i najczęstszych problemów,
przed jakimi stoją pełnomocnicy koncernów farmaceutycznych uczestniczących
w postępowaniach refundacyjnych.
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Wskazują oni również potencjalne kierunki zmian regulacji ustawowych. Zamie-
rzeniem postawionym przed niniejszym komentarzem jest jednocześnie systemowe
ujęcie szeregu regulacji instytucjonalnych.
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