
 
 
 
 
 

Warszawa, 20 lutego 2023r. 
 

Sz. P.  
Adam Niedzielski  
Minister Zdrowia 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

z olbrzymim zaskoczeniem i zdumieniem przeczytaliśmy wywiad opublikowany przez portal 

medyczny Rynek Zdrowia - „Adam Niedzielski o pozycji politycznej, planach po wyborach, 

twitterowych inbach i Mamie Ginekolog”, w którym Minister Zdrowia stwierdza, że „firmy 

farmaceutyczne nie mają do mnie dostępu, bo ja nie jestem sprzedawcą leków”. 

 

Pragniemy zaznaczyć, że nie oblegamy gabinetu Ministra Zdrowia i nie stosujemy żadnej 

presji, która uzasadniałaby tak wyraźną niechęć do branży farmaceutycznej. Pan Minister 

doskonale wie, że spotkania z branżą służą głównie wypracowaniu rozwiązań systemowych 

zapewnianiających chorym dostęp do terapii lekowych zgodnie z najnowszą wiedzą  

i oczekiwaniami środowisk medycznych i pacjentów. 

 

Kwestia zagwarantowania dostaw leków nie jest handlowaniem z domokrążcami usiłującymi 

sprzedać, a może raczej „wcisnąć” nikomu niepotrzebne rzeczy.  

 

Do tej pory byliśmy przekonani, że resort zdrowia – podobnie jak polski Rząd, o czym 

zapewniał niejednokrotnie premier  Mateusz Morawiecki - traktuje naszą branżę jako partnerów 

nie tylko gospodarczych, ale przede wszystkich tych, dzięki którym  zagwarantowane jest 

bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów. W sytuacjach kryzysowych nie raz 

udowodniliśmy, że jesteśmy solidnym sojusznikiem Rządu gotowym wspólnie odpowiadać  

na wyzwania rzeczywistości. 

 

Pragniemy przypomnieć, że dostęp do farmakoterapii jest jednym z podstawowych praw 

pacjenta, a Pan Minister w wywiadzie wyraźnie podkreślił, iż w dyskusjach nad zmianami  

w systemie ochrony zdrowia” środowisko pacjentów nigdy nie było bardziej istotne niż jest 

teraz” , a dalej – „i jestem dumny z tego, że to pacjent jest dziś ważniejszy niż tzw. farma”. 



 
 
 
 
 

Tymczasem bez branży farmaceutycznej trudno zaspokajać zdrowotne potrzeby pacjentów.   

 

Produkujemy bezpieczne i skuteczne leki, prowadzimy badania naukowe i kliniczne mające  

na celu zapewnienie bardziej skutecznej farmakoterapii, bierzemy aktywny udział  

i finansujemy różnego rodzaje akcje edukacyjne i kampanie profilaktyki prozdrowotnej – 

jesteśmy dla pacjenta i działamy w trosce o jego zdrowie. 

 

Zagwarantowanie dostępu to leków to element długofalowej i skomplikowanej polityki lekowej 

i obowiązek każdego Rządu.  

 

Pozostaje nam więc nadzieja, że deklarowana troska o dobro pacjenta pomoże Panu Ministrowi 

zweryfikować jego stosunek do nas – partnerów, będących istotnym elementem systemu 

ochrony zdrowia w Polsce.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Grzegorz Rychwalski,  
Wiceprezes PZPPF  

Krajowi Producenci Leków 

 Irena Rej,  
Prezes Izba Gospodarcza  

„Farmacja Polska” 

Paulina Skowrońska, 
Dyrektor POLFARMED 

 

 

 

 
Do wiadomości: 

Sz. P. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów  
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