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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Rok 2020 i epidemia COVID-19 przypomniały o niezwykle istotnym ze względu na zdrowie Polaków 

problemie bezpieczeństwa lekowego. Wcześniej, bo w 2018 i 2019 r. wystąpiły 2 poważne fale kryzysów 

lekowych na Dalekim Wschodzie, w wyniku których zaczęły pojawiać się braki w polskich aptekach. Polska 

bowiem, podobnie jak inne państwa europejskie, jest w dużej mierze zależna od dostaw leków i substancji 

czynnych z Chin i Indii. W czasie pandemii doszło do przerwania łańcucha dostaw z powodu m.in. reglamen-

tacji dostaw i zamykania granic. Takie sytuacje grożą brakiem leków na naszym rynku. 

Nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja związana z koronawirusem. Niemniej jednak z uwagi na ry-

zyko wybuchu kolejnych epidemii czy kryzysów w mojej ocenie należy podjąć działania zmierzające do sa-

modzielności lekowej. Podobnie zresztą zareagowała Komisja Europejska, która – świadoma zależności od 

dostaw leków z Azji – natychmiastowo podjęła prace nad odbudowaniem silnego przemysłu farmaceutycz-

nego w Europie (Europejska Strategia Farmaceutyczna). 

Nasz krajowy przemysł farmaceutyczny potrzebuje jednak wsparcia i decyzji rządu, gdyż jest on w stanie 

zapewnić Polakom bezpieczeństwo lekowe. Stanowi bowiem najbardziej innowacyjną branżę w Polsce i rok-

rocznie zapewnia budżetowi ok. 2,5 miliarda zł wpływów z tytułu CIT i VAT. Co najważniejsze jednak, kra-

jowi producenci są w stanie zapewnić wszystkie niezbędne i nowoczesne leki w przypadku zamknięcia granic 

czy przerwania łańcucha dostaw. 

Niestety, polityka lekowa ministerstwa zmierza zupełnie w odwrotnym kierunku. Przykładem są chociaż-

by proponowane korytarze cenowe w projekcie nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym, które zupeł-

nie uzależniły niektóre kraje od dostaw leków z Azji, jak np. Węgry czy Litwę. Do tego dochodzi niepewność 

decyzji refundacyjnych, prowadzenie polityki obniżania cen leków. 

Ta sytuacja jest dowodem na potrzebę zbudowania solidnej strategii bezpieczeństwa lekowego Polski 

w kooperacji z krajowym przemysłem farmaceutycznym i takiego strategicznego myślenia oczekuję od pol-

skiego rządu. Rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego wymaga wspólnych decyzji Ministerstwa 

Zdrowia oraz ministerstwa rozwoju, a także wypracowania takich instrumentów, które pozwolą na uniezależ-

nienie się od dostaw leków. W szczególności w czasie obecnej epidemii, a także w razie perspektywy kolej-

nych niebezpiecznych zjawisk zdrowotnych potrzebę własnego zabezpieczenia rynku farmaceutycznego 

uważam za niezbędną. 

Wiedząc, że trwały rozmowy pomiędzy ministerstwami, oczekuję informacji, na jakim etapie są wspólne 

prace. 

Z poważaniem 

Beata Małecka-Libera 

 
 


