
Alokacja finansowa dla komponentu D3.2 

Mając na uwadze, że wprowadzenie jednego nowego technologicznego rozwiązania produkcyjnego będzie wymagało inwestycji rzędu ok. 250 mln zł

(ok. 57 mln euro), a członkowie PZPPF deklarują co najmniej kilkadziesiąt takich projektów, a także:

o że założenia Komponentu KPO „D3.1.1. Kompleksowy rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zakładane jest

„wsparcie w różnych formach sektora biomedycznego dla nowych i już funkcjonujących firm sektora B+R (..)” przewidują

ok. 80 projektów,

o planowane działania Włoch - alokacja ok. 1,4 mld euro w ramach równoważnego komponentu wsparcia,

o że założenia Nowej Polityki Przemysłowej wskazują na konieczność „posiadania silnego sektora przemysłowego budującego strategiczną

autonomię i wpływającego na bezpieczeństwo gospodarcze (np. w dostępie do żywności i leków)”,

o deklarowanego przez decydentów znaczenia krajowego przemysłu farmaceutycznego i jego roli w budowie bezpieczeństwa lekowego

Polski, które miałomiejsce podczas prezentacji Krajowego Planu Odbudowy,

konieczne jest zwiększenie alokacji środków finansowych w celu faktycznego zrealizowania celu komponentu i nadania impulsu wsparcia

krajowego przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego w budowie bezpieczeństwa lekowego Polski oraz jego siły na rynkach europejskich

i światowych.

Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych



Uwagi do projektowanych reform komponentu D3.2.: 

o Mając na uwadze konieczność zachowania spójności wewnętrznej komponentu Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora

leków i wyrobów medycznych i wskazanej reformy poprzez powołanie zespołu ds. aktywnych substancji czynnych, konieczne jest

rozszerzenie zadań Zespołu ds. aktywnych substancji czynnych powołanego 26 lutego 2021 r. Zarządzeniem p. Jarosława Gowina,

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii również o zadania z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przemysłu

farmaceutycznego oraz biotechnologicznego w Polsce. Po wprowadzeniu rzeczonej zmiany przewidywana reforma będzie spójna ze

strategicznym celem komponentu.

o W celu wykorzystania synergii projektów skierowanych na rozwój krajowej branży farmaceutycznej i biotechnologicznej konieczne jest

uwzględnienie w ramach projektowanych reform działań podejmowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie prac

nad m.in. Nową Polityką Przemysłową Polski i wskazanej w tym dokumencie strategicznej roli krajowego przemysłu farmaceutycznego dla

bezpieczeństwa Polski.

o Zakładając, iż strategicznym celem Komponentu jest budowa bezpieczeństwa lekowego Polski i wsparcia krajowych firm

farmaceutycznych, koniecznym jest wprowadzenie zmian strukturalnych w postrzeganiu przez administrację publiczną wykorzystywania już

dostępnych środków finansowych mogących wspierać działania zawarte w Komponencie. Przede wszystkim konieczne jest, aby środki

przeznaczane na refundację stymulowały i doceniały zaangażowanie podmiotów krajowych w budowę bezpieczeństwa lekowego Polski.

o W zakresie „inwestycji” ujętych w p. D3.2.1. obok kamienia milowego dot. udzielone wsparcie w zakresie produkcji API spójność

prezentowanych informacji uzasadnia dodanie efektu końcowego dotyczącego leków generycznych i biopodobnych.



• Pkt A2.1 – str. 66 W zakresie transformacji strukturalnej polskiej gospodarki KPO wskazuje, iż opierać się ma ona przede wszystkim

na wsparciu dużych przedsiębiorstw będących Spółkami Skarbu Państwa. Spółki te oraz powiązane z nimi MŚP miałyby mieć

decydujący wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Pominięto przy tym całkowicie rolę dużych przedsiębiorstw będących własnością

prywatną. Przedsiębiorstwa te funkcjonują w otoczeniu dużo bardziej konkurencyjnym niż Spółki Skarbu Państwa wytwarzając

produkty już teraz zaawansowane technologicznie, które również współpracują z całym szeregiem mniejszych podmiotów

stanowiących ich źródło dostaw i outsourcingu usług. Konieczne jest więc położenie większego nacisku również na tą część

gospodarki i wykorzystanie jej potencjału zarówno ekonomicznego jak i innowacyjnego.

• Pkt A2.1.1 – str. 67 Jednym z wymienionych w tym punkcie elementów wsparcia jest infrastruktura krytyczna jednak konstrukcja

opisu inwestycji może powodować wykluczenie inwestycji np. w branże farmaceutyczną. Należało by doprecyzować opis w sposób

umożliwiający branżom przystąpienie do konkursów organizowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wydaje się

konieczne rozszerzenie zapisów punktu o Przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Uwagi ogólne


