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Warszawa, 6 listopada 2020 r. 

Pan 

Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

W pełni zrozumienia dla koncentracji działań Rządu oraz Ministerstwa Zdrowia na rzecz 

walki z pandemią COVID-19, w imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) 

oraz jej firm członkowskich zrzeszonych w Komitecie Farmaceutycznym, pragniemy 

przedstawić Panu Ministrowi nasze rekomendacje dot. ochrony zdrowia w Polsce oraz 

postulaty, które w naszej ocenie są i będą szczególnie istotne wraz z zakończeniem 

pandemii, a także mogą przyczynić się do dalszego rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.  

 

Komitet Farmaceutyczny AmCham (KF AmCham) jest platformą zrzeszającą kluczowe firmy 

rynku farmaceutycznego w Polsce. Jego celem jest dialog nakierowany na rozwój warunków 

środowiska biznesowego oraz inwestycji w branży farmaceutycznej ukierunkowanej na dobro 

pacjenta, stabilność regulacyjną i przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej 

poprzez zwiększenie przejrzystości w procesie legislacyjnym i podejmowanie decyzji w 

porozumieniu z partnerami publicznymi.  

 

AmCham, w ramach którego działa Komitet Farmaceutyczny, jest organizacją zrzeszającą 

ponad 340 firm amerykańskich działających w Polsce, reprezentujących jednocześnie jedną 

z największych grup inwestorów zagranicznych, którzy stworzyli w Polsce majątek o wartości 

ponad 236 mld złotych i kreują 309 tysięcy miejsc pracy. Od ponad 30 lat AmCham działa na 

rzecz rozwoju polsko-amerykańskich relacji gospodarczych, a misją organizacji jest 

wspieranie ekosystemu inwestycyjnego w Polsce i promocja naszego kraju na rynku 

amerykańskim. 

 

Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 stworzyła sytuację bez precedensu, narażając 

zdrowie i życie Polaków na niespotykaną wcześniej skalę. Z pełnym poparciem i 

zrozumieniem obserwujemy działania Rządu oraz całej administracji publicznej, które 

ukierunkowane są na zwalczanie oraz zarządzanie pandemią, aby polskie społeczeństwo 

oraz gospodarka mogły przejść kryzys wywołany epidemią możliwie najłagodniej.  

 

Wsparcie dla starań związanych z powstrzymaniem pandemii, wyrażają także firmy 

członkowskie AmCham poprzez szereg działań takich jak np. wspieranie podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, przekazywanie środków ochrony osobistej, 

prowadzanie szkoleń i webinariów oraz - co zdaje się kluczowe - pracując nad lekiem i 

szczepionką na SARS-CoV-2. Pragniemy także nadmienić, iż wartość przekazanych dotacji 

firm zrzeszonych w KF AmCham na rzecz walki z pandemią w Polsce wynosi już ponad 7 

mln zł. Ponadto do tej pory wszystkie firmy członkowskie AmCham w Polsce przekazały 

ponad 320 tyś masek ochronnych, sfinansowały ponad 2 mln posiłków i przeznaczyły 

równowartość 75 mln zł na zwalczanie pandemii.  

 

Zgodnie ze wstępem niniejszego pisma, pragniemy przekazać do rąk Pana Ministra nasze 

rekomendacje, które mogą po pandemii koronawirusa prowadzić do dalszego rozwoju 

postępującej ochrony zdrowia i polepszającemu się każdorocznie dobru pacjenta. 
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1. Podtrzymanie diagnostyki oraz leczenia innych chorób wpływających na 

zdrowie publiczne Polaków.  

 

Choć pandemia COVID-19 zdominowała w sposób zrozumiały potrzeby systemy ochrony 

zdrowia, z niepokojem dostrzegamy coraz bardziej pogłębiający się spadek w diagnostyce i 

leczeniu innych poważnych chorób jak np. chorób nowotworowych. Wraz z ograniczeniem 

możliwości dostępu do służby zdrowia, zaczynają nawarstwiać się inne problemy zdrowotne 

społeczeństwa, które wraz z końcem pandemii koronawirusa mogą uderzyć w służbę 

ochrony zdrowia, będąc niejako kolejną falą epidemii - tylko w tym przypadku konsekwencji 

zmniejszenia koncentracji na pozostałych obszarach zdrowia.  

 

W związku z powyższym, pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na ten problem i prosić o 

zapewnienie odpowiednich zasobów dla ochrony zdrowia, a także zapewnienie szerokiej 

diagnostyki co pozwoliłoby na zabezpieczenie znacznej części potrzeb medycznych 

pacjentów, którzy w obecnym czasie pandemii COVID-19 doświadczają utrudnień w 

możliwości dostępu do szpitali, specjalistów oraz zabiegów. 

 

2. Stabilizacja finansowania oraz wzrost całkowitego budżetu na refundacje.  

 

Mając na uwadze dobro wszystkich pacjentów, a także dalszy rozwój postępującej ochrony 

zdrowia w Polsce, po zwalczeniu pandemii ważne jest zapewnienie odpowiednich środków 

na refundację leków pozwalających pacjentom korzystać z najnowszych, innowacyjnych i 

efektywnych terapii. Naszym zdaniem wydatki w ochronie zdrowia stanowią długofalową 

inwestycję, a nie koszt - dlatego doceniamy działania podejmowane przez Rząd oraz 

Ministerstwo Zdrowia jak np. ustawa 6% PKB na ochronę zdrowia czy utworzenie funduszu 

medycznego i wierzymy, że niniejszy trend będzie kontynuowany w najbliższych latach.  

 

3. Jakość i otwartość procesu legislacyjnego. 

 

Stabilność regulacyjna, odpowiednia długość vacatio legis pozwalająca przygotować się 

przedsiębiorcom do zmian oraz prowadzenie konsultacji publicznych są jednymi z 

najważniejszych kwestii dla przedsiębiorców działających i tworzących miejsca pracy w 

Polsce, a także przesądzają o podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w danym kraju.  

 

Jesteśmy świadomi, że aktualna sytuacja wywołana pandemią i potrzeba zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego Polakom wywiera na sektorze publicznym w pełni zrozumiałą 

konieczność dynamicznego działania, w szczególności w zakresie legislacyjnym. Niemniej 

jednak w obszarach, które nie są związane bezpośrednio z epidemią COVID-19 istnieje 

potrzeba tworzenia regulacji z udziałem środowiska eksperckiego, poprzedzonych 

konsultacjami społecznymi, wdrażanych z poszanowaniem vacatio legis umożliwiającego 

dostosowanie się do nich, które będą także po pandemii tworzyć stabilny system prawny dla 

ochrony zdrowia publicznego. Wyrażamy nadzieję, że będziemy mogli kontynuować dialog 

ze stroną rządową oraz Panem Ministrem w zakresie rozwiązań prawnych służących 

ochronie zdrowia oraz służymy naszym eksperckim głosem na każdym etapie procesu 

legislacyjnego, by wypracować jak najlepsze rozwiązania dla ochrony zdrowia Polaków. 
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4. Wypracowanie nowych kryteriów oceny leków w chorobach rzadkich.  

 

W opinii firm członkowskich AmCham, bardzo ważnym zagadnieniem w przyszłości, będzie 

także praca nad nowymi kryteriami oceny leków w chorobach rzadkich, które powinny w 

szczególności szeroko angażować ekspertów medycznych w zakresie konkretnej rzadkiej 

choroby oraz brać pod uwagę kompleksową ocenę korzyści wynikających z terapii.  

 

Obecne kryteria oceny leków w chorobach rzadkich w znaczny sposób utrudniają 

zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii. Mając to na uwadze, KF 

AmCham wypracował stanowisko z szerokimi rekomendacjami, które ma zostać także 

przedstawione podczas konferencji „Choroby Rzadkie – Diagnostyka i leki dedykowane ich 

terapii - Wyzwania dla Polski 2021”, która odbędzie się online w dniach 16-19 listopada br. z 

potwierdzonym już udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.  

 

Mając na względzie wszystkie powyżej zaprezentowane rekomendacje, wyrażamy głęboką 

nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Panem Ministrem w niedalekiej przyszłości oraz 

wspólnie pracować na rzecz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Oferujemy przy tym nasze 

pełne wsparcie w aktualnej sytuacji, a także służymy wiedzą, doświadczeniem i pomocą na 

rzecz budowania innowacyjnej oraz wysokorozwiniętej Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony zdrowia Polaków. 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

 
Dorota Dąbrowska-Winterscheid 

Dyrektor Zarządzająca 

Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
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