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Warszawa, 16 maja 2017 r.

Pan
Konstanty Radzwilt
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiqzaniu do toczqcych sic prac Iegislacyjnych nad rzqdowym projektem ustawy o
zmianie ustawy 0 wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodków publicznych
oraz niektorych innych ustaw (,,Ustawa”), chcieIibymy przedstawiO stanowisko
Amerykañskiej Izby Handlowej w Poisce (,,AmCham”) do Ustawy.

AmCham zrzesza filmy amerykanskie dziaTajqce w Poisce, które tworzq ponad 200,000
miejsc pracy w Poisce i zainwestowaly w Poisce ponad 120 mId z{otych.Te Iiczby od 25-ciu
at nieustannie rosnq I zale±y nam, aby ulepszaá klimat inwestycyjny w Polsce i stwarzaO jak
najlepsze warunki do inwestowania w naszym kraju. W tym celu tworzymy platformç do
debaty o otoczeniu prawnym i biznesowym, wspOlpracujemy z sektorem publicznym i
organizacjami biznesowymi, monitorujemy i analizujemy poiskie oraz europejskie przepisy
prawne, a take uczestniczymy w procesie Iegislacyjnym. Jako przedstawiciele wiçkszoci
inwestorOw zagranicznych w Poisce, ktOrzy od lat inwestujq oraz tworzq tu miejsca pracy,
reprezentujemy miçdzy innymi podmioty, ktorych procedowana Ustawa bezporednio
dotyczy. W zwiqzku z powy2szym liczymy, 2e przedstawione przez nas uwagi zostanq
wziçte pod rozwagç w dalszych pracach nad projektem Ustawy.

Nasze zastrze±enia dotyczq przede wszystkim zaproponowanej zmiany przepisu art. 11 ust.
3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekOw, SrodkOw spoywczych specjalnego
przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobOw medycznych (,,ustawa refundacyjna”), a w
konsekwencji zmiany zasad bçdqcych podstawq do podjçcia decyzji o diugoSci okresu, na
jaki wydawane sq decyzje refundacyjne. Wedlug projektu Ustawy decyzja refundacyjna
mi&aby bya wydawana na czas okreSlony do 5 lat, przy uwzglçdnieniu wyniku negocjacji z
Komisjq Ekonomicznq, informacji a wszczçtych postçpowaniach w sprawie dopuszczenia do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych panstwach czlonkowskich UnH
Europejskiej lub panstwach czonkowskich Europejskiego Porozumienia a Wolnym Handlu,
informacji o prowadzonych badaniach klinicznych we wnioskowanym wskazaniu oraz okresu
wylqcznoSci rynkowej, przy czym okres obowiqzywania decyzji nie bçdzie môgt przekraczaO
terminu wygaSniçcia okresu wy{qcznoSci rynkowej.

Rezultatem wejScia w 2ycie przepisu art. 11 ust. 3 ustawy refundacyjnej w proponowanym
brzmieniu moe byO destabilizacja systemu Swiadczeñ gwarantowanych w zakresie IekOw
refundowanych. Brak ustawowego okreSlenia chociatby minimalnego okresu, na jaki mo2e
zostaO wydana decyzja refundacyjna wprowadza niepewnoSO, Co do dostçpnoSci leku.
Bçdzie to wysoce niekorzystna sytuacja dia wnioskodawcOw, ale przede wszystkim dla
Iekarzy I ich pacjentow.

Zgodnie z zaproponowanq w projekcie Ustawy zmianq przepisu art. 11 ust. 3 ustawy
refundacyjnej decyzja o czasie trwania decyzji refundacyjnej bçdzie podejmowana p0
zlo±eniu wniosku refundacyjnego oraz P0 negocjacjach z Komisjq Ekonomicznq, Co oznacza,
±e ustalenie okresu decyzji refundacyjnej bçdzie poza procesem negocjacji z wnioskodawcq.
Wnioskodawca a± do wydania decyzji refundacyjnej nie bçdzie mi& pewnoSci co do okresu,
na jaki decyzja refundacyjna ma byO wydana. Takie rozwiqzanie jest wysoce niekorzystne
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dia wnioskodawcOw, poniewa± okres obowizywania decyzji ma zasadnicze znaczenie dia
okreIenia warunkOw cenowych. Rodzi to ryzyko nieprecyzyjnoáci i diugotrwaIoci procesu
negocjacji refundacyjnych.

Ponadto, mo±IiwoO wydawania decyzji z rOtnymi okresami obowiqzywania, przy braku
transparentnych przeslanek, mo2e spowodowaá zaklOcenie konkurencji miçdzy
wnioskodawcami oraz nierOwnamierne traktowanie podmiotOw prowadzcych dzi&aInoO
gospodarcz w Poisce. Wydaje sic to szczegolnie istotne w kontekcie przyczyny przyjçcia
ustawy refundacyjnej, ktOr4 byb zakwestionowanie przez Komisjç Europejsk w opinii z dnia
29 czerwca 2007 r. nieprawidlowego wdro±enia przepisOw dyrektywy przejrzystoci do
poiskiego systemu prawnego poprzez, w szczegOInoci, brak weryfikowalnych krytedOw
dotyczqcych rozstrzygniçO refundacyjnych, brak uzasadniania rozstrzygniçO cenowych, czy
zbytni ogaInoá kryteriow. W ocenie Komisji Europejskiej brak obiektywnych I moIiwych do
sprawdzenia kryteñOw rozstrzygniçO stanowi naruszenie przepisu art. 28 Traktatu
ustanawiajqcego Wspólnotç Europejsk, co zostalo wyra±nie wskazane w uzasadnieniu do
projektu ustawy refundacyjnej z dnia 12 maja 2011 r.

Pragniemy równie zwrOciO uwagç na propozycjç zmiany art. 11 ustawy refundacyjnej, ktôry
znajduje sic w ministerialnym projekcie ustawy z dnia 3 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o
refundacji lekOw, rodkOw spo2ywczych specjalnego przeznaczenia ±ywieniowego oraz
wyrobów medycznych oraz niektOrych innych ustaw, czyli tzw. du2ej nowelizacji ustawy
refundacyjnej (,,DNUR”). Zgodnie z tym projektem na podstawie art. 11 ust. 12 minister
wIaciwy do spraw zdrowia bçdzie mOgt, w okreIonych przypadkach, z urzçdu wszczqO
postçpowanie w sprawie zmiany decyzji administracyjnej 0 objçciu refundacjq oraz ustaleniu
urzçdowej ceny zbytu dia produktu refundowanego. Powy2szy zapis budzi wtpIiwothci, Co do
jego zgodnoãci z zasadq tiwaToci decyzji administracyjnej. Sytuacje, w ktorych minister
bçdzie mágl podjqO takq decyzjç, a ktôre zostaly wymienione w projekcie s okre&one
nieprecyzyjne i charakteryzujq sic wysokq uznaniowociq, Co — jak i w przypadku
proponowanej zmiany art. 11 ust. 3 ustawy refundacyjnej — mo2e prowadziá do nierOwnego
traktowania wnioskodawców oraz destabilizacji systemu wiadczeñ gwarantowanych.
Kolejny raz cheemy podkre&iO, ze stabiInoã i przewidywalnoáá systemu refundacyjnego jest
kluczowa dia wszystkich podmiotOw, ktore w nim uczestniczq — w szczegOlnofti dia Iekarzy i
ci, pacjentáw, a tak2e dia wnioskodawcow.

Jako organizacji zrzeszajacej najwiçkszych inwestorów zagranicznych dzialajcych w Poisce
zaIey nam przede wszystkim nad wspOlnq prac nad utrzymaniem dobrego wizerunku
Poiski, jako kraju przewidywalnego biznesowo oraz wzmocnieniem polityki stabiInoci w
Poisce. Zaproponowana zmiana przepisu art. 11 ust. 3 ustawy refundacyjnej niestety
powa2nie zakfOca stabiInoO procesu refundacyjnego i wprowadza niepewnoá zarôwno w
obszarze dzialalnofti wnioskodawcOw, jak i dostçpnoèci Iekow dia pacjentow. Takie
rozwiqzanie nie koresponduje z postulatem wzmacniania polityki stabiInoci w Poisce, ktara
jest kluczowa dia przyciqgania do Poiski nowych inwestycji i utrzymania dotychczasowych.
Diatego te2 chcieIibymy apelowaO do Pana Ministra o wsparcie naszego postulatu
niezmieniania aktualnego brzmienia przepisu art. 11 ust. 3 ustawy refundacyjnej,
ewentualnie a skrócenie maksymalnego okresu obowizywania decyzji bez dodawania do
ustawy dyskrecjonainych kryteriow, na podstawie ktorych wyznaczane bçdq ramy czasowe
decyzji. StabiInoO prowadzenia dziaIaInoci gospodarczej jest kluczowa dia
wnioskodawcow ze wzglçdu na rozwôj biznesowy i planowanie produkcji oraz dostaw Iekow.
StabiInoO ta jest tak2e kluczowa dla pacjentów ze wzglçdu na koniecznoO utrzymania
ciqgloci terapii i zapewnienia stalego dostçpu do Iekôw w Poisce.
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W razie potrzeby jestemy gotowi na dalszy dialog w celu wypracowania optymalnych
rozw4zah prawnych, umoliwiajacych dalszy rozwój firm poiskich i zagranicznych
dziaajqcych w Poisce.

ToAyi-iusi
Przewodniczcy Rady DyrektorOw
Amerykanskiej lzby Handlowej w Poisce

Do wiadomoci:
- P. Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady MinistrOw, Minister Rozwoju I Finansaw
- P. Bartosz Arlukowicz, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczqcy Komisji Zdrowia

AmerykaOska Izba Handlowa w Paisce (Amcham) jako organizacja zlzeszajqca inwestorOw amerykanskich w Peisce,
reprezentujejednoczeniejednq z najwiçkszych gmp zagranicznych inwestorow w Polsca Nasz misjq jest poprawa kilmatu

inwestytyjnego w Poisce, wrod wszystkich inwestordw, nie bAke amerykanskich, gdy wzmst inwestycji jest rowneznaczny ze
wzmstem gospcdarczym, a tym samym pcpraw waninkow 2ycia spoteczeflstwa poiskiego.



Pan
Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Rady Ministrow
Minister Rozwoju i Finansow

Szanowny Panie Wicepremleize,
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W zalczeniu przekazujç, do Panskiej wiadomoci, stanowisko Amerykañskiej Izby
Handlowej na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodkow publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazane do
Ministra Zdrowia, Pana Konstantego Radziwilla.
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Tàny-WIsñ
PrzØftdniczqcy Rady Dyrektorow
Antjikanskiej Izby Handlowej w Poisce

Amerykanska Izba Handlowa w Poisce (AmCham) jako organizacja zrzeszajqca inwestorow amerykanskich w
Polsce, reprezentuje jednoczenie jednq z nejwiçkszych grup zagranicinych inwestorOw w Poisce, Naszq misj

jest poprawa klimatu in we stycyjnego w Poisce, wrOd wszystkich inwestorow, ole tylko amenjkañskich, gdy±
wzrost in westycfl jest rOwnoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawq warunkOw ±ycia

spoleczenstwa poiskiego.



Pan
Bartosz Arlukowicz
Pose! na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pnewodniczqcy Komisji Zdrowia

Szanowny Panie Przewodniczcy,
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Warszawa, 16 maja 2017 r.

W z&czeniu przekazujç, do Pahskiej wiadomoci, stanowisko Amerykañskiej Izby
Handlowej na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze rodkôw publicznych oraz niektOrych innych ustaw, przekazane do
Ministra Zdrowia, Pans Konstantego Radziwifla.

Przewodniczqcy Rady DyrektorOw
Amerykanskiej Izby Handlowej w Poisce

Amerykanska Izba Handlowa w Poisce (AmCham) jako crganizacja zrzeszajqca inwestorow amenjkanskich w
Poisce, reprezentuje jednoczenie jednq z najwiçkszych ywp zagranicinych inwestorOw w Polsce. Nasz misj

jest poprawa kilmatu inwestycyjnego w Poisce, wkód wszystkich inwestorow, ole tylko amerykahskich, gdy2
wzrost in westycfl jest rownoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a tym samym popraw warunkow 2ycia

spoleczeñstwa potskiego.


