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Szanowna Pani Dyrektor,
w imieniu przedsiębiorców skupionych w Federacji Przedsiębiorców Polskich, w związku z opublikowaniem na
stronie internetowej NFZ projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, uprzejmie przedstawiam
następujące uwagi.
Projektowana nowelizacja zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018
r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy
lekowe – zgodnie z uzasadnieniem – podyktowana jest koniecznością dostosowania do przepisu art. 107 ust. 5 pkt
26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W myśl tego przepisu, do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:
„monitorowanie prowadzonych przez świadczeniodawców na obszarze właściwości danego oddziału
wojewódzkiego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup refundowanych ze środków
publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, w celu oceny zasadności zastosowania środków ochrony prawnej, o których mowa w art. 102
ust. 5a, oraz przekazywanie Prezesowi Funduszu informacji w tym zakresie”.
Przepis art. 102 ust. 5a wyposaża Prezesa NFZ w uprawnienie do wnoszenia środków odwoławczych w
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.1 Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
do których odsyła ustawa o świadczeniach, odwołanie i skarga do sądu okręgowego „przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy”.2
O ile projektowany przepis art. § 28a mieści w zakresie normy przepis art. 107 ust. 5 ustawy o świadczeniach, tego
samego nie można powiedzieć o § 28b,

Prezesowi Funduszu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w art. 180–198g ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), w prowadzonych przez świadczeniodawców
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup refundowanych ze środków publicznych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
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Art. 180 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP).

Zgodnie z przepisem projektowanego § 28b ust. 1 pkt 1, dyrektor oddziału Funduszu ma być zobowiązany do
monitorowania średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych u poszczególnych świadczeniodawców.
Co więcej, na podstawie projektowanego § 28b ust. 1 pkt 2 mają mają „weryfikować” koszty rozliczenia substancji
objętych refundacją „względem średniego rozliczenia w kraju”.
Cel tego działania wskazuje przepis pkt 3, zgodnie z którym dyrektor NFZ ma uwzględniać weryfikację przy
określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie
odpowiedniego programu lekowego
Powyższe uprawnienia w żaden sposób nie wynikają z art. 107 ust. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach, który
zobowiązuje dyrektorów to monitorowania postepowań o udzielenie zamówień publicznych tylko „w celu oceny
zasadności zastosowania środków ochrony prawnej” przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, czyli w razie
naruszenia reguł udzielania zamówień publicznych. Ustawowy obowiązek monitorowania postepowań jest więc
wyraźnie i precyzyjnie ukierunkowany. Przepis ustawowy nie stwarza podstawy do „weryfikowania” kosztów. Nie
sposób zatem uznać, że przepis § 28b ust. 1 pkt 2 znajduje uzasadnienia w treści przepisu art. 107 ust. 5 pkt 26
ustawy o świadczeniach.
Obowiązek tzw. weryfikacji ma służyć zgromadzeniu danych, które będą wykorzystane przy „określaniu wysokości
kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie odpowiedniego
programu lekowego”. Weryfikacja, w kształcie przewidzianym w ust. 2 pkt 2, ma skupiać się na porównaniu
uzyskanych cen ze średnim kosztem rozliczenia danej substancji czynnej na terenie kraju. Innymi słowy, owe
uśrednione dane dotyczą – jak należy rozumieć – cen uzyskiwanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego.3
Biorąc pod uwagę, że weryfikacją mają być objęte wszystkie programy lekowe,4 wprowadzenie mechanizmu, który
– w odniesieniu do każdego rodzaju leku – skupia się na uśrednionych kosztach, może spowodować faktyczne
ograniczenie finansowania leków, nawet gdy przemawiają za tym względy medyczne, czyli interes pacjentów.
Projektowane zarządzenie tym samym zmusi świadczeniodawców do stosowania leków, które nabyli po cenach
zbliżonych do średnich cen na obszarze całego kraju w poprzednich okresach. Jednocześnie jednak nie wprowadza
się żadnego mechanizmu, który udostępniałby im informacje o tych danych. W rezultacie, świadomość, że nieznane
historyczne dane statystyczne będą przesądzały o „wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec danego
świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie odpowiedniego programu lekowego” (tak przewiduje projektowany
§ 28b ust. 1 pkt 3) będzie głównym motywem świadczeniodawców przy nabywaniu leków.
Należy ponadto podkreślić, że projektowane rozwiązanie w żaden sposób nie przewiduje dostosowania „kwot
zobowiązania Funduszu”, gdy dane historyczne będą nieaktualne. To tylko potęguje ryzyka dla świadczeniodawców.
Dane o uśrednionych cenach nie powinny decydować o "określaniu wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec
danego świadczeniodawcy na kolejny okres w zakresie odpowiedniego programu lekowego." Projektowany przepis
§ 28b ust. 1 pkt 3 oznacza, że wynik poprawnie przeprowadzonego postępowania może być ex post
zakwestionowany przez NFZ na podstawie historycznych danych statystycznych dla całego kraju, gdy sytuacja może
być już zupełnie inna niż wcześniej. Przyczyny zmian poziomu cen mogą być bardzo różne i niezależne od

Art. 86 ust. 3 PZP: "3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia."
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świadczeniodawców, jak np. wzmożony popyt albo ograniczone dostawy na rynku europejskim lub różnica cen
między lekiem wycofanym a zastępującym go lekiem nowym. Bardzo poważnym ryzykiem w polskich realiach jest
ryzyku zmiany kursów walut.
Określenie kwot zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawców powinno uwzględniać możliwości zmian poziomu
cen, co powinno zostać wyraźnie wypowiedziane w jego treści. Zdecydowanie nie jest wystarczające posłużenie się
niejednoznacznym słowem „uwzględnia”.
Innym ryzykiem przyjętego rozwiązania jest dezintegracja systemu zaopatrzenia w leki. Z jednej bowiem strony
określony lek – z powodów medycznych – może zostać objęty programem refundacji, ale jednoczenie – z uwagi na
sposób wykorzystania danych o cenach przez NFZ – może de facto być refundacji pozbawiony.
Efektem projektowanego rozwiązania będzie „efekt mrożący”. Podmioty lecznicze będą bowiem wystawione na
ryzyko, że uzyskane ceny w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie zostaną pokryte
finansowaniem NFZ. Projektowane rozwiązanie to w istocie nic innego niż zastawianie pułapki niepewności na
świadczeniodawców, która będzie skutkować znacznym ograniczeniem dostępności do leków dla pacjentów. Już
obecnie można zaobserwować odwoływanie przetargów przez świadczeniodawców.
W związku z powyższym, przepisy § 28b. 1 pkt 2 i 3 powinny zostać skreślone. Jeżeli dane z postępowań o udzielenie
zamówień mają być wykorzystywane do określania poziomów finansowania programów leczniczych, to powinny być
powszechnie dostępne (tak dla podmiotów leczniczych jak i dostawców), a nadto powinien być przewidziany
mechanizm uwzględniający zmiany cen na rynku.
W naszej ocenie dopiero taki system będzie racjonalny i zapewni należyty dostęp do leków dla pacjentów.
Łączę wyrazy szacunku,

Marek Kowalski
Przewodniczący FPP
Do wiadomości
Pan Łukasz Szmulski
Dyrektor, Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Ministerstwo Zdrowia
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