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W piątek 4 listopada 2016 roku odbyło się w Sejmie RP drugie posiedzenie zespołu 
parlamentarnego d.s. regulacji rynku farmaceutycznego. Proponowane zmiany dotyczą m.in. 
wprowadzenia zapisów regulujących rynek apteczny na poziomie geografii (3000 mieszkańców) i 
demografii (1000 metrów) oraz obligatoryjnego posiadania wykształcenia farmaceutycznego dla 
osoby ubiegającej się o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie apteki. Projekt jest 
projektem poselskim a nie rządowym. 

Ze strony Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej aktywny udział w pracach zespołu brali udział: 

mgr Alina Górecka - prezes Wlkp. Okręgowej Rady Aptekarskiej  

mgr Jarosław Konrad Janusik - członek Okręgowej Rady Aptekarskiej 

dr Wojciech Musiał - członek Prezydium Wlkp. Okręgowej Rady Aptekarskiej  

W pracach uczestniczyli przedstawiciele samorządu aptekarskiego oraz osoby reprezentujące 
interesy sieci aptecznych w tym głównie prawnicy i właściciele sieci m.in. Ziko. 

Założeniem spotkania było omówienie uwag wniesionych do projektu. W praktyce jednak 
spotkanie przerodziło się w burzliwą, często daleką od merytoryki, dyskusję.  

Bezwzględnie należy zwrócić uwagę na fakt konsekwentnego stanowiska przedstawicieli sieci 
mającego przedstawić nas, aptekarzy jako środowiska pazernego, dążącego do monopolizacji 
rynku leków i ustanowienia swoistych dynastii dziedziczących apteki, nieliczących się z dobrem 
pacjenta i niedbających o jego bezpieczeństwo w zakresie farmakoterapii. 

Zaznaczyć należy bardzo agresywne zachowanie obecnych na posiedzeniu przedstawicieli sieci 
aptek, podających głównie populistyczne argumenty mające dowieść zasadności dalszej 
monopolizacji rynku detalicznego przez te podmioty. Główną linią obrony przedstawicieli sieci na 
argumenty podawane przez przedstawicieli Izb Aptekarskich był krzyk, buczenie oraz śmiech a 
raczej rechot . 

W trwającej ponad 2 godziny dyskusji poruszono wiele tematów. Do najważniejszych należały: 

1. kwestia dziedziczenia praw do prowadzenia apteki przez niefarmaceutów.  

Był to jeden z głównych punktów spornych, gdyż nakłada konieczność posiadania wykształcenia 
farmaceutycznego. Poważnie zagraża interesem biznesowym sieci i potencjalnego ich zbycia 
zagranicznemu inwestorowi gdyż znacząco spadnie ich wartość. 

Przedstawiciele sieci przytaczali argumenty dowodzące swego rodzaju katastrofy na rynku aptek 
która miałaby być konsekwencją wprowadzenia tej zmiany. Podano m.in. przykład z Francji gdzie 
właścicielka sieci nie mogąc zbyć aptek popełniła samobójstwo. Kontrargument że w Polsce 
popełniają samobójstwa aptekarze nie mogący poradzić sobie z nieuczciwą konkurencja ze 



strony sieci próbowano zbyć pytaniem czy aptekarze zostawili list pożegnalny z podaniem 
przyczyny samobójstwa. 

Przytoczony przez nas argument dotyczący nie przechodzenia na zstępnych kancelarii 
adwokackich czy indywidualnych praktyk lekarskich spotkał się z odpowiedzią że nie można tych 
dziedzin porównywać. 

Kolejnym stawianym przez sieci argumentem przeciw proponowanym zapisom był argument o 
rzekomo niskim zainteresowaniu aptekarzy nabyciem apteki.  Skutkować to ma jakoby 
niemożnością zbycia aptek przez sieć, gdyż nie będzie chętnych do ich nabycia. Tu pojawiło się 
miedzy innymi kilka cen apteki zaczynając od kilku milionów euro, później miliona złotych by 
wreszcie zejść do poziomu pół miliona złotych. Ten argument nie był przez nas polemizowany 
natomiast przedstawione dane ankietowe co do znikomego (kilkunastoprocentowego) 
zainteresowania aptekarzy w tym naszych najmłodszych kolegów i koleżanek spotkały się ze 
zdecydowaną ripostą. Prowadzący spotkanie co bardzo ważne, sam uznał że w obecnej sytuacji 
na rynku aptek nawet wynik 12 % aptekarzy deklarujących chęć otworzenia apteki jest wynikiem 
bardzo dobrym a osobom tym należy się szacunek za chęć podjęcia ryzyka. 

Wracając do kwoty należy zaznaczyć że w ankiecie zapytanie dotyczyło odkupienia apteki 
wycenionej na kwotę podaną przez sieci sięgającą miliona złotych. Za bezwzględnie istotne 
należy uznać konieczność rzetelnej wyceny wartości apteki i podanie jej wartości 
odsprzedażowej do wiadomości naszych członków. Wprowadzanie w błąd co do rzeczywistej 
ceny i konieczności posiadania milionowego kapitału jest celowym działaniem mającym 
zniechęcić aptekarzy do nabywania aptek. 

2. wynikająca z obecnie obowiązującego prawa konieczność utylizacji leków w 
przypadku wygaszenia zezwolenia na prowadzenie apteki. Aktualnie złożona jest w 
Sejmie petycja sygnalizująca ten problem i mamy zapewnienie że ma być on 
przedmiotem prac . 

3. rola apteki w systemie ochrony zdrowia 

Obowiązki apteki w zakresie farmakoterapii i fachowego doradztwa, próbowano zdyskredytować 
argumentami pozamerytorycznymi. Pojawiły się ze strony przedstawicieli sieci tak kuriozalne 
argumenty jak istotność dla pacjenta wyłącznie ceny zakupu a nie fachowości personelu oraz 
podważanie zasadności świadczenia usług czy opieki farmaceutycznej. Jeden z właścicieli sieci 
wręcz deklarował że w jego aptekach takich rzeczy jak porada nie ma. 

4. dostępność i ceny leków  

Podnoszono argument że wprowadzenie proponowanych zmian wpłynie na podwyższenie cen 
leków a otwieranie kolejnych aptek sieciowych znacznie poprawia dostępność do leków dla 
pacjentów oraz przyczynia się do obniżenia ich cen z korzyścią dla klienta (nie pacjenta). 

Na ten zarzut ze strony naszego samorządu podano argumenty dotyczące reglamentowania 
leków dla aptek prywatnych, stałych cen urzędowych na kluczowe dla terapii leki oraz struktury 
sprzedaży z której jednoznacznie wynika że statystyczny pacjent zostawia w aptece aptekarza 
kwotę ok. 40 złotych podczas gdy w aptece sieciowej kwota ta sięga około 60 złotych. 

5. rola aptekarza w aptece 



Strona przeciwna usilnie forsowała pogląd jakoby wykształcony farmaceuta nie miał ochoty 
realizować roli jaka została mu powierzona. Dodatkowo apteki prywatnych aptekarzy są 
sklepikami i to właśnie apteki sieciowe dbają o prestiż zatrudnionych farmaceutów, komfort ich 
pracy i dobro pacjenta. Doszło do zabawnej gdyby nie była ona tragiczna sceny, w której głos 
zabrał nasz kolega farmaceuta pracujący w sieci Gemini. W swej wypowiedzi przedstawił swoistą 
gehennę w pracy u indywidualnego aptekarza. Oddech przyniosła mu praca w sieci w której od 
lat się realizuje i rozwija zawodowo dzięki wyrozumiałości i dobroci właściciela. Należy zaznaczyć, 
jak później się dowiedzieliśmy, że ten Pan piastuje funkcję koordynatora. Było to swoiste 
uzupełnienie do wcześniejszej wypowiedzi właściciela Sieci Ziko przedstawiającego swą firmę 
jako szanującą prestiż zawodu aptekarza, dbającą o rozwój zawodowy zatrudnionych 
farmaceutów z których większość kończy specjalizację, wielu robi doktoraty a niektórzy sięgają 
nawet po habilitacje. Tu podaliśmy kontrargument w postaci wpisów internetowych magistrów 
farmacji zatrudnionych w tej sieci co do rzeczywistych warunków pracy, prezentów dla lekarzy, 
planów sprzedażowych. Nie został on podany do końca gdyż nasi adwersarze zaczęli głośno się 
śmiać i krzyczeć.  

6. bezrobocie które grozi farmaceutom po wprowadzeniu proponowanych zapisów 

Argumenty ze strony NIA co do aktualnej struktury zatrudnienia w której na jedną aptekę 
przypada statystycznie już teraz mniej niż 1,5 magistra farmacji pozostał bez odpowiedzi. Rocznie 
nasz Kraj opuszcza 150 farmaceutów co stanowi ponad jeden rocznik absolwentów wydziału 
farmaceutycznego w Poznaniu. Już w tym roku zaobserwowano niezrealizowanie naboru na 
farmację. W Bydgoszczy studia podjęło 100 osób przy 130 oferowanych miejscach. 

Zaznaczyć należy że głównym adwersarzem forsującym problem bezrobocia był przedstawiciel 
stowarzyszenia techników farmaceutycznych. 

7. niemożność otwarcia własnej apteki przez naszych kolegów i koleżanki 

Troskę nad losem aptekarzy przedstawiciele sieci wyrażali sygnalizując że jedynym miejscem po 
wprowadzeniu demo i geo –grafii dla apteki aptekarza będzie las a w najlepszym przypadku wieś. 

Ze strony samorządy podaliśmy argument że już teraz aptekarz nie ma szans na przetrwanie w 
dużym mieście, mieszkańcy małych miasteczek powinni mieć dostęp do leków taki sam jak 
mieszkańcy dużych miast. Z kolei sieci otwierając kolejne apteki kierują się nie dobrem pacjenta 
ale lokalizują kolejne apteki w miejscach o potencjalnej wysokiej rentowności. 

8. odwrócony łańcuch dystrybucji 

Przedstawiciele sieci reprezentują pogląd, że to głównie indywidualni aptekarze są 
odpowiedzialni za ten proceder. 

Strona samorządowa przytoczyła fakty dotyczące ilości postępowań toczących się względem sieci 
za odwrócony łańcuch. Tylko w tym roku toczy się takich postępowań 142 względem sieci a 
względem aptekarzy 42. 

Podsumowując 

Ze strony Parlamentarzystów przygotowujących ten projekt istnieje wola aby jak najszybciej 
wdrożyć go na ścieżkę legislacyjną. 



Uwagi. 

Analizując sposób argumentowania swoich racji przez sieci, podawanie nieprawdziwych i 
wybiórczych informacji w mediach można stwierdzić, że firmy i podmioty skupiające sieci aptek 
intensywnie manipulują informacjami. Cel jest oczywisty skłócenie naszego środowiska 
zawodowego i skierować przeciw samorządowi zawodowemu i Izbom Aptekarskim członków 
naszego samorządu. Jest to zrozumiałe gdyż daleko idące konsekwencje proponowanych zmian 
naruszą newralgiczne cele finansowe kapitału skupiającego sieci apteczne. 

Niezbędne jest w tej chwili  

1. Nasilenie przekazu medialnego ze strony Izb Aptekarskich do członków samorządu 
aptekarskiego z podaniem faktów oraz rzetelną informacją co do aktualnego stanu na rynku 
aptek jak i konsekwencjami proponowanych zmian dla aptekarzy (pozytywne) i dla sieci 
(negatywne) 

2. Wyraźne podanie konsekwencji związanych odpowiedzialnością zawodową. Każdy 
członek naszego samorządu musi mieć świadomość że za prawidłowe funkcjonowanie apteki 
tylko i wyłącznie On ponosi odpowiedzialność. Nasi członkowie muszą zrozumieć że w sytuacji 
łamania obowiązującego prawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani właściciel ani 
koordynator.  

3. Dotarcie z przekazem do jak największej liczby naszych członków. Należy podkreślić że 
informacje przekazywane w mediach nie są śledzone przez ogromną rzeszę aptekarzy. 
Sugerowana droga dotarcia do jak największej liczby naszych członków to mail lub Poczta 
Polska 

4. Zgromadzenie jak największej liczby dowodów, argumentów i danych uzasadniających 
konieczność wprowadzenie proponowanych zmian. To powinno być priorytetem dla członków 
rady i naszego samorządu. Ogromna rola leży po stronie aptekarzy którzy pracowali lub 
pracują w aptekach sieciowych – tylko oni mogą podać fakty dotyczące warunków i zasad 
pracy (niedozwolona reklama, prezenty dla lekarzy, plany sprzedażowe, wydawanie leków Rx 
bez recepty itd.). Należy wypracować metodę w której aptekarze znajdować będą samorząd 
aptekarski jako partnera a nie wroga, jako jednostkę która będzie ich wspierała. Tylko 
wyeliminowanie strachu przed koordynatorem czy właścicielem może sprawić że aptekarz, 
mając wsparcie swojej Izby i rzeczywistą rzetelną wiedzę co do konsekwencji proponowanych 
zmian  poinformuje samorząd zawodowy o nieprawidłowościach. 

 

   Opracował 

dr Wojciech Musiał 


