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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Brejzę 

podczas 16. Posiedzenia Senatu w dniu 14 października 2020 r., w sprawie  programu 

Leki 75+, Minister Zdrowia uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych informacji.

Kwestie związane z uprawnieniem świadczeniobiorców po ukończeniu przez nich 

75. roku życia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz ze sposobem umieszczania 

w wykazie produktów dostępnych bezpłatnie dla powyższych osób reguluje 

art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn.zm.), zwanej 

dalej „ustawą o świadczeniach”.

Należy zaznaczyć, że w celu obecności danego leku w wykazie bezpłatnych leków 

dla pacjentów po ukończeniu przez nich 75. roku życia, w pierwszej kolejności lek ten 

musi być objęty refundacją.

Ubieganie się o refundację poszczególnych technologii lekowych określa ustawa z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.), zwana 

dalej „ustawą refundacyjną”.
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Zgodnie z ww. ustawą rozpoczęcie działań mających na celu objęcie refundacją 

i ustalenie urzędowej ceny zbytu danego leku w danym wskazaniu wymaga złożenia 

wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu. Zgodnie z art. 2 pkt 27 

ustawy o refundacji wnioskodawcą w tej sprawie może być podmiot odpowiedzialny, 

przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego lub podmiot uprawniony do importu 

równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Natomiast sposób umieszczania w wykazie produktów dostępnych bezpłatnie dla osób 

powyżej 75. roku życia określa art. 43a ust. 2 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którą 

to minister właściwy do spraw zdrowia spośród leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych 

w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych wskazuje produkty, które są wydawane 

bezpłatnie świadczeniobiorcom powyżej 75. roku życia uwzględniając:

1) zaspokojenie potrzeb zdrowotnych ww. świadczeniobiorców;

2) dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

3) roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;

4) stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu 

do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

objętych tym wykazem.

Od 1 września 2016 r., czyli od czasu kiedy  pacjenci po 75. roku życia mają dostęp 

do bezpłatnych leków następuje systematyczne zwiększanie ilości nowych substancji 

czynnych na liście Leki 75+. Ostatnie duże rozszerzenie o nowe technologie lekowe 

w wykazie 75+ miało miejsce w maju 2018 r. Natomiast od 1 września 2020 r. w ramach 

listy 75+ dostępna jest bezpłatnie szczepionka przeciw grypie.

Obecnie w resorcie prowadzone są prace dotyczące dalszej możliwości poszerzenia 

wykazu D. Mają one na celu udzielenie odpowiedzi czy ewentualne poszerzenie wykazu 

bezpłatnych leków dla seniorów 75+ jest możliwe w ramach przydzielonych na ten cel 

środków finansowych w budżecie oraz jeżeli istnieje taka możliwość finansowa, to które 

leki należy objąć tym wykazem.
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Aktualnie prace są na etapie oceny przez Agencję Technologii Medycznych i Taryfikacji 

grupy leków wskazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako najczęściej używanych 

przez Seniorów 75+ (na podstawie zlecenia Ministra Zdrowia).

Od 1 listopada 2020 r. obowiązuje obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 

refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych, w którym w zakładce D (w tzw. wykazie 75+) znajdują się 

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 

medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy 

o świadczeniach. Zawartych jest w nim 2051 produktów, co stanowi 50,64 % wszystkich 

leków refundowanych.

Dla porównania należy wskazać, że na pierwszej liście leków 75+ obowiązującej 

od 1 września 2016 r. znajdowało się 1129 leków, co stanowiło 28,90 % wszystkich 

refundowanych leków.

Limit dziesięcioletni (2015-2025) wydatków przeznaczonych na realizację programu  

„Leki 75+” wynosi 8 324,6 mln zł. W ciągu 4 lat realizacji  programu wydano 

2 472,54 mln zł. Z darmowych leków skorzystało już ponad 3 mln seniorów.

Poniżej tabela z danymi dotyczącymi realizacji Programu Leki 75+:

Rok 2016 (IX-XIII) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Budżet 75+ (zł)

125 mln 564 mln 693,3 mln 733,4 mln 836 mln 953,1 mln 1 010,3 mln 1070,9 mln 1 135,1 mln 1203,2 mln
Wydatkowano (zł)

83 mln 489 mln 685 mln 715,2 mln 500,34 mln(I-VIII)

Z powyższego wynika, że w kolejnych latach funkcjonowania Programu LEKI 75+ 

następuje wzrost wykorzystania środków na ten cel. Jest to wynikiem poszerzania 

katalogu produktów dostępnych bezpłatnie seniorom (co wiąże się ze zmniejszeniem 

kosztu leków refundowanych dla seniorów) oraz popularyzacji założeń Programu 

i działań informacyjnych prowadzonych przez Ministra Zdrowia.

Natomiast w opracowaniu GUS w sprawie sytuacji gospodarstw domowych w 2019 r. 

w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych wskazano, że w roku 

2019 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. 

Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i w porównaniu z rokiem poprzednim 

również nieco więcej wydawały. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na osobę był realnie wyższy o 5,0% od dochodu z roku 2018. 

We wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych wystąpił 
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w 2019 r. realny wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w stosunku 

do roku 2018 (od 2,5% w grupie emerytów do 4,4% w grupie rencistów).

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe miały, podobnie jak w latach poprzednich, 

najwyższy udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych – 25,1%. Drugą 

w kolejności istotną pozycję w wydatkach gospodarstw domowych stanowiły wydatki na 

użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Udział tego rodzaju wydatków 

w wydatkach ogółem wyniósł przeciętnie 18,0%. Najniższy był w gospodarstwach 

domowych rolników (13,9%), a najwyższy w gospodarstwach domowych rencistów 

(22,6%).

Z powyższego wynika, że wzrost wydatków obserwowany jest we wszystkich 

gospodarstwach domowych, w tym gospodarstwach domowych emerytów i rencistów ze 

względu na osiągane wyższe dochody.

Jednocześnie należy wskazać, że wydatki emerytów oprócz leków refundowanych mogą 

obejmować także np. leki i wyroby medyczne nierefundowane, suplementy diety, których 

ceny mogą się różnić, podlegają prawom wolnego rynku, a Minister Zdrowia, działając 

w ramach obowiązujących przepisów prawa, nie ma wpływu na ich wysokość.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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