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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA UTWORZENIE NOWEGO BIURA 
NADZORCZEGO, KTÓRE ZAJMIE SIĘ PROBLEMEM KOSZTÓW LEKÓW NA 

RECEPTĘ  
  

Nowe Biuro ds. Świadczeń Farmaceutycznych będzie nadzorować 
nieuregulowaną branżę firm administrujących refundacją leków   

  
Zobowiązanie Departamentu Usług Finansowych do ustanowienia standardów 

ochrony konsumentów i niezależnych małych przedsiębiorstw  
  

Podmioty administrujące refundację leków muszą zarejestrować się w nowym 
Biurze do 1 czerwca i do 1 lipca złożyć raport roczny  

  
Wytyczne dotyczące rejestracji i raportowania spółek administrujących 

refundacją leków są już dostępne na stronie internetowej DFS  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że jako pierwsza w kraju wprowadzi bardzo 
potrzebny nadzór nad podmiotami administrującymi refundacją leków (Pharmacy 
Benefit Managers, PBM), tworząc Biuro ds. Świadczeń Farmaceutycznych (Pharmacy 
Benefits Bureau) Departamentu Usług Finansowych (Department of Financial Services, 
DFS). Podmioty administrujące refundacją leków są kluczowymi pośrednikami w 
łańcuchu dostaw leków na receptę, które – bez nadzoru regulacyjnego – od dawna 
kontrolują ceny leków w ramach planów zdrowotnych i stawki refundacji dla aptek. 
Zadaniem nowego biura będzie licencjonowanie i nadzór nad branżą, a także 
obserwacja wpływu spółek administrujących refundacją leków na konsumentów i koszty 
opieki zdrowotnej.  
  
„Gdy wracamy do normalności po pandemii wirusa COVID-19 musimy wykorzystać 
każdą okazję, aby usprawnić system opieki zdrowotnej i obniżyć koszty ponoszone 
przez mieszkańców stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Ten ważny 
organ regulacyjny zapewni staranny nadzór w celu ochrony konsumentów przed 
drapieżnymi praktykami stosowanymi przez w dużej mierze nieuregulowaną branżę 
spółek administrujących refundacją leków. Moja administracja nadal dokłada wszelkich 
starań, aby zmniejszyć obciążenie mieszkańców stanu Nowy Jork kosztami 
ubezpieczenia zdrowotnego i leków na receptę”.  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20220503_notice_pbm_2902_2904
https://www.dfs.ny.gov/apps_and_licensing/pharmacy_benefit_managers


Na początku tego roku gubernator Kathy Hochul uchwaliła najbardziej kompleksowy w 
kraju system regulacyjny dotyczący spółek administrujących refundacją leków (PBM), 
przyznając Departamentowi Usług Finansowych nowe uprawnienia do licencjonowania i 
nadzorowania tej branży. DFS ma teraz prawo zająć się szeroko opisywanymi 
problematycznymi praktykami w branży PBM, co z kolei przyczyni się do obniżenia 
kosztów leków i ubezpieczeń zdrowotnych, ochrony mieszkańców stanu Nowy Jork 
mających dostęp do tych leków oraz wsparcia aptek, z których wiele działa jako 
niezależne, małe firmy.  
  
Ponadto, wraz z uchwaleniem budżetu stanowego na rok 2023, gubernator Hochul 
zapewniła środki w wysokości 5 mln USD na sfinansowanie nowego biura i zatrudnienie 
personelu. Wraz z rozwojem programu koszty administrowania tą inicjatywą będą 
kompensowane poprzez nakładanie opłat, ocen i kar bezpośrednio na branżę PBM, co 
zapewni, że koszty regulacji tej branży spadną na podmioty administrujące refundacją 
leków, a nie na podatników.  
  
Oprócz regulacji spółek administrujących refundacją leków, dotychczasowe uprawnienia 
DFS do prowadzenia dochodzeń w sprawie skoków cen leków podlegają teraz 
nadzorowi nowego Biura ds. Świadczeń Farmaceutycznych. DFS będzie kontynuować 
przegląd raportów, monitorować zachowanie rynku i zapewniać właściwe 
egzekwowanie ochrony konsumentów w stanie Nowy Jork.  
  
Dyrektor Departamentu Usług Finansowych, Adrienne A. Harris, powiedziała: 
„Zdrowie i kondycja mieszkańców stanu Nowy Jork zależy od dostępu do leków na 
receptę po uczciwych cenach. Dzięki nadzorowi regulacyjnemu nad branżą refundacji 
leków, DFS zwiększy przejrzystość i odpowiedzialność w całym sektorze, co 
ostatecznie sprawi, że więcej pieniędzy trafi zostanie w kieszeniach mieszkańców stanu 
Nowy Jork”.  
  
Komisarz Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork, Dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Rosnące ceny leków na receptę nie tylko zwiększają koszty opieki zdrowotnej dla 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, ale stanowią szczególne obciążenie dla 
osób starszych i pogłębiają systemowe nierówności w świadczeniu opieki zdrowotnej. 
DOH i DFS będą współpracować w celu promowania przejrzystości, zapewnienia 
dostępu i ograniczenia rosnących kosztów leków na receptę dla osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji”.  
  
Senator stanu, Neil D. Breslin, powiedział: „Branża PBM była już wystarczająco 
długo nieuregulowana. Podmioty PBM, zarówno tutaj w stanie Nowy Jork, jak i w całym 
kraju, wykorzystują brak przejrzystości kosztem dobra pacjentów. Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul, dyrektor Harris i komisarz Bassett za kontynuowanie procesu 
regulacyjnego, który ma zapewnić, że podmioty administrujące refundacją leków będą 
spełniać standardy doskonałości”.  
  
Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Podmioty PBM są 
powszechnie znane jako główni gracze przyczyniający się do wzrostu kosztów leków i 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-landmark-legislation-bringing-transparency-and-comprehensive-regulatory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd27b1d539baa48b1ed1908da336e8a82%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637878847110060985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZW%2BB2zaoAP04KYaAdUFXWNz8LfLIgPLj1A0JrCEvCUc%3D&reserved=0


czerpiący zyski kosztem pacjentów i farmaceutów. Stanowią one swego rodzaju 
działającą w ukryciu „czarną skrzynkę” oraz nie są regulowane przez skuteczne ramy 
prawne, a złe traktowanie niezależnych farmaceutów przez podmioty PBM jeszcze 
bardziej pogłębia ich sytuację w miarę wprowadzania planów zdrowotnych do aptek 
sieciowych. Ustawa ta zapewni skuteczną regulację tych podmiotów i wyrażam uznanie 
dla gubernator, komisarz Bassett i kurator Harris za terminowe wprowadzenie jej w 
życie”.  
  
DFS spotkał się z zewnętrznymi interesariuszami w ramach przygotowań do terminów 
rejestracji. DFS przypomina wszystkim podmiotom PBM o obowiązku rejestracji w 
Biurze do 1 czerwca 2022 r. oraz złożenia pierwszego rocznego raportu do 1 lipca 2022 
r. Biuro opublikowało wytyczne dotyczące zarówno rejestracji, jak i rocznego raportu na 
stronie internetowej DFS.  
  
DFS wkrótce wprowadzi zmiany w przepisach odzwierciedlające utworzenie tego 
Biura. Więcej informacji będzie można znaleźć w stanowym dzienniku prawnym).  
  

###  
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