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Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. ds. Badań Naukowych  
i Innowacji w Ochronie Zdrowia 

 

 

W dniu 19 lipca 2021 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia, poświęcone roli państwa 

w rozwoju medycyny, badaniom klinicznym i innowacyjności w ochronie zdrowia na tle 

państw Europy oraz próbie odpowiedzi na pytanie, czy procedowany projekt nowelizacji 

ustawy o Agencji Badań Medycznych to słuszny i wystarczający kierunek dla rozwoju 

polskiej ochrony zdrowia w okresie okołopandemicznym. 

Przewodnicząca Zespołu, senator Agnieszka Gorgoń-Komor zwróciła uwagę na 

nadprogramową liczbę zgonów Polaków w okresie okołopandemicznym. W Polsce ten 

odsetek zgonów wynosi 65%, w tym 43% z powodu COVID-19, resztę stanowią tzw. ciche 

ofiary koronawirusa. W jej przekonaniu to właśnie teraz jest czas na wdrożenie innowacji 

pozwalających na odbudowanie systemu ochrony zdrowia i zmniejszenie umieralności 

Polaków, a parlamentarzyści powinni wspierać grupy badawcze ukierunkowane na rozwój 

badań naukowych, których efektem będzie wydłużenie okresu życia Polaków i 

zminimalizowanie przedwczesnej umieralności.   

Pan Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców 

Przemysłu Farmaceutycznego, ekspert w dziedzinie sektora farmaceutycznego oraz 

europejskiego prawa regulującego produkcję leków Unii Europejskiej wskazał jak ważna 

jest współpraca pomiędzy przedstawicielami biznesu a środowiskiem naukowym, bez której 

nie byłoby przemysłu farmaceutycznego. Ta współpraca jest wielopłaszczyznowa, podobnie 

jak wielopłaszczyznowe jest wsparcie i pomoc, które dotyczą naukowych projektów 

badawczych, ale także edukacji. Pan Grzegorz Rychwalski zwrócił uwagę, że obecnie 

wszystkie fundusze odbudowy Unii Europejskiej, które nie są funduszami pomocowymi, 

mają na celu przebudowę gospodarki europejskiej. Pandemia sprawiła, że dostrzeżono 

potrzebę dofinansowania sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, dlatego w 



Krajowym Planie Odbudowy zostały przewidziane środki na rozwój nauki i przemysłu w tym 

zakresie. W Krajowym Planie Odbudowy dostrzeżono również problemy odbudowy systemu 

ochrony zdrowia. Żeby móc konkurować z innymi krajami europejskimi, fundusze na ten cel 

powinny zostać uruchomione jeszcze w tym roku. Jeśli uda się w pełni wdrożyć programy i 

wykorzystać środki, polska nauka zostanie wzmocniona, ale przede wszystkim zwiększy się 

bezpieczeństwo polskiego pacjenta.  

Senator Alicja Chybicka podkreśliła, że środki z Unii Europejskiej, które dotrą do 

Polski, jak również pieniądze w ramach Nowego Ładu muszą być podzielone sprawiedliwie. 

W opinii Pani senator działalność Agencji Badań Medycznych nie jest potrzebna, bowiem 

instytucje, które dotychczas finansowały badania, robiły to dobrze, w sposób klarowny, 

przejrzysty i sprawiedliwy. Ponadto samo funkcjonowanie Agencji pochłaniać będzie środki, 

które można byłoby przeznaczyć na badania medyczne. Kluczową sprawą jest uczciwy i 

sprawiedliwy rozdział środków przyznawanych na badania, poprzez dobór odpowiednich 

recenzentów, hierarchizację zgłoszonych grantów i wybór tych najlepszych do 

dofinansowania. Senator Alicja Chybicka przypomniała, że w żadnej dziedzinie życia nie ma 

odpowiedniego postępu i rozwoju bez innowacji, a w medycynie przekłada się to 

bezpośrednio na ludzkie życie. 

Prof. Agnieszka Dobrzyń – dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. 

Nenckiego PAN w Warszawie przekazała, że w Polsce jest kilka agencji, które finansują 

badania naukowe. Agencja Badań Medycznych finansuje głównie badania kliniczne, a warto 

byłoby to finansowanie rozszerzyć o badania translacyjne, które mają na celu przeniesienie 

wyników z laboratoriów naukowych do klinik i badania podstawowe, które w przyszłości 

doprowadzą do opisania nowych terapii czy nowych narzędzi diagnostycznych. Takie badania 

warto wspierać. Gdyby udało się wydzielić w Krajowym Planie Odbudowy środki na badania 

translacyjne w zakresie biomedycyny i medycyny, to mogłoby to przynieść wiele korzyści.  

W Krajowym Planie Odbudowy z możliwości skorzystania ze środków unijnych na 

badania będzie mogła ubiegać się Sieć Badawcza Łukasiewicza. Zostały z niej wyłączone 

uniwersytety, poza medycznymi, i instytuty PAN. Prof. Agnieszka Dobrzyń apelowała o ich 

uwzględnienie w dofinansowywaniu badań.  

Prof. Maciej Banach, kardiolog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego 

w  Łodzi i Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził opinię, że dostęp do środków powinien 

być równy dla wszystkich, ale pieniądze powinny otrzymać tylko najlepsze jednostki 

badawcze.  Środki powinny być przyznawane w sposób merytoryczny, grantowy, a do oceny 

projektów powinni być wyznaczani najlepsi eksperci. Profesor zwrócił uwagę na kompletny 



brak komunikacji i brak współpracy pomiędzy instytutami naukowymi a Polską Akademią 

Nauk. Według niego zbyt często bardzo interesujące badania translacyjne kończą się z 

powodu braku elementu walidacyjnego pod postacią badań ludzkich, nie ma też następnie 

elementu wdrożeniowego w zakresie współpracy z przemysłem. Zdaniem profesora, firmy 

farmaceutyczne i medyczne powinny bardziej zaangażować się w udzielanie wsparcia 

finansowego polskim grupom badawczym, aby efekty ich pracy mogły pozostać w naszym 

kraju. Postulował też wyodrębnienie priorytetowych obszarów w badaniach naukowych i 

finasowanie dobrze ocenionych projektów naukowych. Profesor Maciej Banach przedstawił 

również pokrótce stan prac nad prowadzonymi przez niego we współpracy z polsko-irańskimi 

naukowcami badaniami nad szczepionką przeciw miażdżycy. 

Prof. Marcin Drąg, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki 

Politechniki Wrocławskiej, laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odniósł 

się do tematyki badań translacyjnych. Według niego jednym z podstawowych problemów jest 

obecnie w całym systemie finansowania brak możliwości pozwalających przenieść efekty 

badań podstawowych do pierwszej fazy, tzw. przedprzemysłowej. Granty z Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju czy Agencji Badań Medycznych są zazwyczaj ukierunkowane na 

duże firmy. Chcąc prowadzić badania często trzeba podjąć współpracę z dużą firmą polską 

lub zagraniczną, w efekcie to ona zostaje później uznana za wynalazcę. Profesor wspomniał, 

że warto, przykładem innych krajów, pozwolić uczelniom i małym firmom badawczym 

aplikować o mniejsze środki, tak, by potem ich pomysły można było przygotować do 

wdrożenia. Dzięki temu to wynalazca będzie mógł wybierać z kim zechce współpracować. 

Wspomniał również o problemie własności intelektualnej w Polsce, która  jest słabo 

zarządzana przez uczelnie oraz o potrzebie przyspieszenia ścieżki patentowania na 

uczelniach, tak, by nie ograniczała ona naukowców. 

Przewodnicząca Zespołu, senator Agnieszka Gorgoń-Komor, odnosząc się do 

wypowiedzi prof. Marcina Drąga, podkreśliła, że wkład własny naukowców powinien być 

zauważony i doceniony, a nie - jak to się dzieje - wchłaniany przez współpracującą firmę, a 

ochrona patentu powinna być oczywista. Bez odgórnego wsparcia finansowego wiele 

ciekawych projektów nie będzie mogło się rozwinąć. Potrzebna jest transparentność w 

dostępności do środków, a nie uznaniowość przy ich przyznawaniu, ważna jest też właściwa 

ocena tego, co jest priorytetowe w związku ze zwiększoną w Polsce umieralnością. Pani 

senator podkreśliła, że bez wątpienia potrzebne są teraz zmiany systemowe. 

Prof. Marek Gzik, przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej, 

kierownik katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej zwrócił uwagę, że współczesny 



system ochrony zdrowia to lekarze, ale też technologie farmaceutyczne i inżynieria 

biomedyczna, bez której dziś nie może odbyć się żaden zabieg. Pandemia pokazała, jak 

ważny jest cały system funkcjonowania opieki zdrowia, łączący medycynę i technikę. Nauce 

polskiej wciąż jednak brakuje środków na wdrażanie zaawansowanych technologii. 

Przeznaczane na polską naukę 0,6 % PKB powinno zostać zwiększone, jeśli nie ma takiej 

możliwości, trzeba się zastanowić nad zwiększeniem środków na badania nad techniką w 

medycynie kosztem innych, mniej w obecnym czasie istotnych badań. Profesor zwrócił 

uwagę na wciąż nie uregulowaną kwestię zawodu inżyniera medycznego w systemie ochrony 

zdrowia i potrzebę nadania mu właściwej rangi. 

Dr Marek Wleklik, dyrektor ds. operacyjnych public policy firmy doradczej, 

specjalizującej się w ochronie zdrowia, reprezentujący Federację Przedsiębiorców 

Polskich zwrócił uwagę, że obecnie żadna spójna polityka gospodarcza czy też strategia 

dotycząca ochrony zdrowia nie może być budowana w oderwaniu od biotechnologii. W ciągu 

ostatnich kilkunastu lat nastąpił ogromny postęp w tej dziedzinie, a w Polsce pracuje kilka 

tysięcy doskonale wyszkolonych i wykształconych specjalistów. Komercjalizacja wysiłków w 

dziedzinie biotechnologii to nadzieja na innowacyjny sektor gospodarki oraz budowanie 

wartości dodanej w kolejnych latach. Dr Marek Wleklik zwrócił też uwagę na potrzebę 

stworzenia odpowiedniego systemu, który będzie sprzyjał inwestycjom w biotechnologii. 

Instytucje, które obecnie działają, nie mogą tego robić oddzielnie, potrzebne są wspólne 

działania, inicjatywy i stałe źródło finansowania inwestycji. Konieczne jest też  zbudowanie 

efektywnego otoczenia służącego poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz 

zwiększeniu wydajności systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego, zanim zostaną podjęte 

kompleksowe decyzje, dr Marek Wleklik zwrócił się do parlamentarzystów z prośbą o udział 

w pracach poprzedzających prace parlamentarne dla kluczowych ustaw, takich jak ustawa 

refundacyjna czy ustawa o badaniach klinicznych. Zadeklarował jednocześnie udział 

Federacji Przedsiębiorców Polskich w tych pracach. 

Prof. Mariusz Gąsior, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, kierownik III 

katedry i oddziału klinicznego kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 

wspomniał, że działalność Agencji Badań Medycznych wypełniła lukę, jaką stanowiły 

badania niekomercyjne. W poprzednich latach pojawiały się trudności z pozyskiwaniem na 

nie dużych środków i trzeba było mieć dużego partnera komercyjnego, aby prace badawcze 

zakończyły się wdrożeniem. Wspomniał, że w chwili obecnej powstaje sieć Centrum 

Wsparcia Badań Klinicznych, dzięki której prawie każda uczelnia medyczna będzie posiadała 

takie centrum, z odpowiednią logistyką oraz pomocą administracji i ekonomistów. Jeśli 



chodzi o sprawy dotyczące pewnego ciągu technologicznego – od pomysłu, poprzez pierwszą 

i drugą fazę badań podstawowych, badania  przedkliniczne i kliniczne,  wyraził opinię, że 

powinien powstać w każdym badaniu plan obejmujący działania od początku do końca – od 

pomysłu do wdrożenia, tak aby mieć pewność, że w przypadku pozytywnych efektów 

naukowiec będzie miał szansę na ukończenie badania.  

Prof. Krzysztof Milewski, ordynator oddziału kardiologicznego Polsko-

Amerykańskiej Kliniki Serca w Bielsku-Białej, Dyrektor Generalny Centrum 

Badawczo-Rozwojowego AHP wskazał na istniejący problem z przemysłem produkującym 

wyroby medyczne w Polsce. Brak jest sprzężenia i wsparcia pomiędzy tym, co robi się w 

badaniach translacyjnych a tym, co można wdrożyć do praktyki klinicznej. Większość 

testowanych rozwiązań innowacyjnych prowadzonych w Polsce służy europejskim czy 

bliskowschodnim firmom innowacyjnym. Wynika to z tego, że polskim firmom  brakuje 

systemu wsparcia. Problemem jest również brak możliwości przejścia do fazy wdrożenia, 

spowodowany aspektami prawnymi czy patentowymi. Profesor Milewski zasugerował 

konieczność silniejszego zaangażowanie się w produkcję polskich wyrobów medycznych. 

Wspomniał również o konieczności zwrócenia większej uwagi na recenzje i jakość 

ocenianych wniosków oraz potrzebę wyróżnienia wśród wniosków naukowych, tych 

kluczowych, uwzględniających obecną epidemiologię i statystykę. 

Prof. Marcin Drąg, podkreślając rolę ośrodków badawczych i uczelni w rozwoju 

innowacji w kontekście walki z pandemią wspomniał, że szczepionki przeciw COVID-19 to 

szczepionki, które powstały na uczelniach. Szczepionka Pfizera została wynaleziona przez 

Biontech, firmę powstałą na uczelni, która uzyskała wsparcie państwa niemieckiego. Z kolei 

szczepionka Astra Zeneca jest szczepionką Uniwersytetu Oksfordzkiego, na którym została 

opracowana, szczepionka Moderna powstała zaś dzięki grupie naukowców i maleńkiej firmie, 

która uwierzyła w powodzenie badań. W Polsce na uczelniach również rodzi się bardzo wiele 

znakomitych pomysłów, które mogą prowadzić do powstania świetnych produktów, tyle, że 

nie mają one szansy przebić się z ich wprowadzeniem na rynek. Dlatego tak ważne jest  

stworzenie właściwego systemu dla rozwoju innowacji, zwłaszcza, gdy pojawiają się 

konkretne wyzwania. 

W opinii prof. Sebastiana Giebla, specjalisty chorób wewnętrznych, hematologii, 

transplantologii klinicznej, kierownika kliniki transplantacji szpiku i onkohematologii 

Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach w hematologii, w zakresie niekomercyjnych 

badań klinicznych niemożliwe jest prowadzenie badań tylko w jednym ośrodku, dlatego 

zdecydowano się na szeroką współpracę wszystkich hematologicznych ośrodków 



akademickich z większych szpitali specjalistycznych. Niektóre z przeprowadzonych badań 

już wpłynęły na standardy leczenia np. chorych na ostrą białaczkę szpikową. Wraz z 

wprowadzeniem odpowiednich dyrektyw europejskich oraz polskiego prawa 

farmaceutycznego prowadzenie takich badań stało się bardzo trudne bez odpowiedniego 

wsparcia finansowego i logistycznego. Po utworzeniu Agencji Badań Medycznych jednak 

liczba badań uległa podwojeniu. Jej powołanie, m.in. w celu finansowania niekomercyjnych 

badań klinicznych zostało w środowisku Pana Profesora uznane za przełomowe. Nawet jeśli 

w niektórych aspektach pracy Agencji potrzebna jest optymalizacja, to i tak stanowi ona 

ogromne wsparcie.  

Prof. Tomasz Rutkowski – Zastępca dyrektora oddziału ds. naukowych 

Narodowego Instytutu Onkologii, specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii 

klinicznej pozytywnie ocenił powołanie Agencji Badań Medycznych, której zadaniem jest  

finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych. Zwrócił uwagę na rolę recenzentów oraz 

potrzebę stworzenia możliwości występowania do Agencji Badań Medycznych z kluczowymi 

projektami, niekoniecznie  odpowiadającym wezwaniom ABM do konkursu. 

Senator Agnieszka Gorgoń-Komor przekazała, że z punktu widzenia grup 

badawczych czy uczelni działalność Agencji jest potrzebna, bowiem jakiekolwiek 

finansowanie badań niekomercyjnych jest potrzebne. Kontrowersje budzi jednak wybieranie  

ekspertów medycznych w drodze zamówień publicznych oraz alokacja środków z funduszu 

zdrowia, który jest płatnikiem procedur medycznych. Finansowanie badań medycznych ze 

składek Polaków może budzić sprzeciw. 

Senator Beata Małecka-Libera również odniosła się do nowelizowanej ustawy o 

Agencji Badań Medycznych. Wyraziła zrozumienie dla stanowiska świata naukowego, który 

czeka na nowe możliwości pozyskiwania środków na badania naukowe. Wskazała jednak na 

rolę polityków, którzy powinni przyglądać się temu w jaki sposób, skąd  i do kogo pieniądze 

są dystrybuowane. Wątpliwości, wg Pani senator, budzi tworzenie nowej Agencji, podczas, 

gdy instytucje, które dotychczas finansowały badania, robiły to dobrze. Zastrzeżenia budzi 

także finansowanie  działalności ABM z Narodowego Funduszu Zdrowia, którego zadaniem 

powinno być finansowanie świadczeń zdrowotnych Polaków. Środki unijne z Krajowego 

Funduszu Odbudowy powinny być przeznaczone na odbudowę systemu ochrony zdrowia 

poprzez innowacje. Powinny jednak być wskazane priorytetowe obszary takich inwestycji. 

Nie można przeznaczać środków na różne badania, z których większość nie będzie miała 

dalszego ciągu i nie będą one przekładać się na leczenie.  



W opinii senator Ewy Mateckiej, dyskusja na posiedzeniu Zespołu udowodniła, że 

polska nauka stoi przed ogromnym wyzwaniem w zakresie ochrony zdrowia, pokazała też jak 

ważne są wszystkie działania, mające skutkować innowacyjnością, której ostatecznym 

beneficjentem jest pacjent. Pani senator zwróciła się z prośbą o udostępnienie raportu, który 

zobrazuje jak wyglądają innowacyjne badania w Europie Zachodniej w porównaniu do 

możliwości polskich naukowców w kraju. Raport powinien też pokazać, jakie są efekty tych 

badań, jak są one wdrażane w Europie Zachodniej, jaka jest dostępność do innowacyjnych 

terapii i leczenia oraz zapobiegania i szybkiego diagnozowania dla pacjentów w Europie 

Zachodniej, a jaka w Polsce. Według Pani senator, wady w finansowaniu badań i 

rozproszenie środków  dają niestabilny grunt w polskiej nauce w zakresie ochrony zdrowia. 

Potencjał polskich naukowców jest olbrzymi, natomiast wprowadzenie innowacyjnych badań 

w okresie po pandemii i późniejsze ich wdrożenie do polskiej medycyny jest nierówny w 

stosunku do wszystkich możliwości i potencjału, jakimi dysponują naukowcy z Europy 

Zachodniej.  

Podsumowując spotkanie, Przewodnicząca Zespołu senator Agnieszka Gorgoń-

Komor przekazała, że rolą parlamentarzystów jest poprawianie niedoskonałości prawa, a 

spotkania z ekspertami pozwalają zapoznać się z opiniami specjalistów.  Dodała także, że 

finansowanie badań naukowych w medycynie powinno według niej odbywać się z budżetu 

przeznaczonego na naukę. Zapowiedziała też kolejne spotkania, dotyczące tematu innowacji 

w medycynie, prowadzących do zmniejszenia liczby zgonów pacjentów. 
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