
Zapewnienie pacjentom dostępu do 
przystępnych cenowo leków oraz 
zaspokojenie aktualnych potrzeb 

medycznych 

Wspieranie konkurencyjności, 
innowacyjności i zrównoważonego 

charakteru przemysłu 
farmaceutycznego UE 

Sprzyjanie opracowywaniu 
bezpiecznych, skutecznych 
i bardziej przyjaznych dla 

środowiska leków wysokiej jakości
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Działania związane z 
odbudową i zwiększeniem 
odporności systemu ochrony 
zdrowia

Wprowadzeniu lepszych 
warunków dla rozwoju sektora 
leków i wyrobów medycznych

Stworzenie  w Polsce odpowiednich 
warunków dla przemysłu 

farmaceutycznego, zachęcających firmy do 
zainwestowania w produkcję substratów, 

substancji czynnych i gotowych leków, 
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Kluczowe problemy sektora farmaceutycznego:

• Uzależnienie krajowego przemysłu od dostaw substancji czynnych i
substratów z importu, głównie z krajów azjatyckich (80% surowców do
produkcji substancji czynnych) ograniczające bezpieczeństwo lekowe
obywateli

• Dostosowanie prawodawstwa farmaceutycznego umożliwiające
wytwórcom leków gotowych na szybką zmianę dostawcy substancji
czynnych

• Bardziej zrównoważona i ekologiczna produkcja leków

• Presja cenowa ministerstwa zdrowia skutkująca ograniczeniem rozwoju
branży

Stworzenie  w Polsce 
odpowiednich warunków 

dla przemysłu 
farmaceutycznego, 

zachęcających firmy do 
zainwestowania w 

produkcję substratów, 
substancji czynnych i 

gotowych leków
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KLUCZOWE PROBLEMY

• Niewystarczająca liczebność kadry naukowej z 
doświadczeniem w pracy i we współpracy z przemysłem

• Niewystarczające ukierunkowanie kształcenia na potrzeby 
przemysłu 

• Niewystarczające ukierunkowanie badań na potrzeby wdrożeń 
oraz system oceny pracowników nie promujący współpracy z 
przemysłem 

Wsparcie dla sektora farmaceutycznego ze strony 
ośrodków akademickich i instytutów badawczych

Konieczne jest zwiększenie
alokacji środków finansowych w 
celu faktycznego zrealizowania 
założeń KPO i nadania impulsu 
wsparcia krajowego przemysłu 

farmaceutycznego i 
biotechnologicznego w budowie 
bezpieczeństwa lekowego Polski 

oraz jego siły na rynkach 
europejskich i światowych


