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Agencja Badań Medycznych – zakres działania

Niekomercyjne
badania kliniczne1.

Działalność 
analityczna

2.

Przyznawanie 
grantów naukowych

3.



Dotychczasowe ograniczenia 

w rozwoju badań medycznych w Polsce

Ograniczenia 
instytucjonalne 

Długi czas 
oczekiwania na 
rejestrację NBK

Bariery finansowe Ograniczenia 
biurokratyczne



Korzyści z funkcjonowania 

Agencji Badań Medycznych
Poprawa dostępności do 

nowych metod leczenia 

Rozwój nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu w Polsce

Wzrost potencjału 
badawczego polskich 

ośrodków naukowych 

Rozwój rynku badań 
klinicznych w Polsce 3.

2.
1.

4.



Badania naukowe w ramach ABM

Badania w trybie ad hoc inicjowane przez ABM lub MZ 
odpowiadające na aktualne potrzeby systemu ochrony zdrowia

Programy strategiczne
oparte na rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia np. Program 
Rozwoju Badań Klinicznych w Polsce

Badania własne ABM

1.

2.

3.



ABM – działalność analityczna

Rekomendacje dla 
Ministerstwa Zdrowia 
w ramach programów 
terapeutycznych

• pilotaże systemowe,

• niezależne badania

systemowe

• analizy

Wsparcie 
kształtowania polityki 
zdrowotnej i rozwoju 
systemu ochrony 
zdrowia, finansowanie 
badań klinicznych

Typ działań Fundusz badawczyOśrodek badawczy
Ośrodek wiedzy 
o efektywnym leczeniu



Granty naukowe 

możliwość zakończenia badania 
w związku brakiem spodziewanych efektów

konkursy i programy 
zgodne z potrzebami 

systemu

projekty inicjowane 
przez badaczy 

badania własne
inicjowane przez ABM 

beneficjenci: 
instytuty, uniwersytety, konsorcja

1.

2.

3.



ABM – budżet
Szacunkowe koszty Agencji finansowane z odpisu NFZ oraz budżetu państwa 

z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia lata 2019-2028
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ABM – partner dla światowych instytucji 

Wspólne badania kliniczne 
i populacyjne

Międzynarodowe 
projekty badawcze

Rozwój współpracy w zakresie rozwoju 
bio-tech w obrębie Unii Europejskiej

Wymiana wiedzy MD Anderson
Cancer Center



Agencja Badań Medycznych 

- zintegrowany model nowoczesnego systemu 

ochrony zdrowia  w Polsce

Granty

Poprawa dostępności nowoczesnych terapii 
Rekomendacje dla rozwiązań systemowych 
- kierunki rozwoju polityki zdrowotnej w oparciu 
o usystematyzowane dane i efektywniejsza opieka zdrowotna

Jednostka dynamizująca polski rynek 
biotechnologiczny

Wsparcie  dla badań klinicznych



Dziękuję za uwagę


