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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z zaniepokojeniem obserwuję sytuację wokół rynku leków, którego wartość wynosi w tej chwili 

32 miliardy zł. Konsekwencją zaprezentowanych zmian zawartych w projekcie nowelizacji prawa farmaceu-

tycznego z dnia 20 października 2016 r. będzie nie tylko zamrożenie rynku, na którym przez długie lata może 

nie otworzyć się żadna nowa apteka, ale również wzrost cen leków w aptekach już istniejących, które nagle 

pozbawione konkurencji przestaną w ogóle liczyć się z możliwościami finansowymi pacjentów. Czy to nie 

oni powinni być najważniejsi? 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie informacji, czy kwestia, o której 

mowa, jest Panu Ministrowi znana, a jeśli tak, to czy w ministerstwie są prowadzone prace mające na celu 

zaniechanie wprowadzenia tych restrykcyjnych regulacji, które niezaprzeczalnie godzą w ochronę konkuren-

cji, a co za tym idzie w interes wszystkich obywateli. 

W Polsce mamy łącznie 390 sieci aptecznych, z czego tylko 5 to podmioty z kapitałem zagranicznym – to 

zaledwie 4% rynku. Kolejne 5–7 dużych sieci to sieci z polskim kapitałem należące do dużych krajowych 

podmiotów. Znakomitą większość pozostałych sieci tworzą małe i średnie podmioty gospodarcze, firmy ro-

dzinne, często będące własnością farmaceutów, które mają w swoich rękach od pięciu do kilkudziesięciu 

aptek. Z raportu „Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce” przygotowanego przez Fundację Republi-

kańską wynika, że w Polsce działa ponad 14,7 tysiąca aptek i punktów aptecznych. 

Jedna z ważniejszych zmian proponowanych przez Parlamentarny Zespół do spraw regulacji rynku farma-

ceutycznego dotyczy kwestii własności aptek. W rękach jednego właściciela będą mogły się znaleźć najwyżej 

4 apteki. Jednak jak pokazuje praktyka, pacjenci wybierają apteki sieciowe, gdyż mogą tam liczyć na niższe 

ceny, szeroki asortyment produktów oraz wysoką jakość obsługi. Farmaceuta w aptece sieciowej zwolniony 

jest bowiem z wielu czynności administracyjno-zarządczych, które wykonuje za niego centrala, i może 

w 100% skupić się na kontakcie z pacjentem. 

Kolejną kwestią jest zapis, który mówi, że przy tworzeniu nowych placówek uwzględniana będzie liczba 

tych już działających w danej miejscowości. Zgody na otworzenie nowych punktów wydawane będą wyłącz-

nie tam, gdzie jedna apteka przypada na więcej niż 3 tysiące osób. Stąd już tylko krok do reglamentowania 

liczby sklepów warzywnych, spożywczych, kiosków z gazetami na osiedlach. W mojej opinii jest to jawne 

ograniczenie wolności wyboru, gdyż wyłącznie przedsiębiorca powinien decydować o tym, czy chce zaryzy-

kować i otworzyć piątą aptekę na danej ulicy, czy nie. 

Zacytuję polski tygodnik społeczno-polityczny „wSieci”: „Trudno zrozumieć, jak to możliwe, że w czasie, 

gdy rząd premier Beaty Szydło za wszelką cenę próbuje rozkręcić gospodarkę, gdy wicepremier Mateusz 

Morawiecki dwoi się i troi, by zachęcić polskie firmy do inwestowania, w Sejmie w niejasnych okoliczno-

ściach intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które mają ważny i wyjątkowo wciąż rodzimy segment rynku 

zadusić, oddać niemieckim sieciom handlowym i cofnąć do 1990 r”. Dlatego warto zadać sobie pytanie, kto 

tak naprawdę stoi za przygotowaniem nowelizacji prawa farmaceutycznego, na którą nie godzi się środowi-

sko farmaceutów. 

Według polskiej organizacji pozarządowej Forum Obywatelskiego Rozwoju proponowane regulacje idą 

w przeciwnym kierunku do potrzeb polskich pacjentów, polskiej gospodarki i młodych farmaceutów. Jedyną 

grupą, która skorzysta na proponowanej regulacji, będą farmaceuci posiadający apteki. Na nich jednak zmia-

ny również mogą odbić się negatywnie, jeżeli nie będą mogli w razie potrzeby zmienić lokalizacji apteki (np. 

po skokowym wzroście czynszu), wartość ich apteki spadnie (bo kupić ją będą mogli tylko farmaceuci z pra-

wem wykonywania zawodu), czy zmiany utrwalą ich słabszą pozycję wobec aptek sieciowych (nie będą mo-

gli otworzyć kolejnych aptek). Proponowane regulacje nie są możliwe do zrozumienia także na gruncie ra-

chunku ekonomicznego. Philipsen i Faure (2002) spekulują, że regulacja rynku aptek w Belgii i Holandii 

może być tłumaczona klasyczną literaturą wyboru publicznego, w której obecni na rynku farmaceuci wyko-

rzystują wpływy polityczne do czerpania ponadprzeciętnych zysków (Becker, 1983; Stigler, 1971). 

 



Mam wrażenie, że rynek farmaceutyczny w Polsce ma potencjalnie duże możliwości rozwoju, lecz 

w przypadku tak dynamicznych zmian, jakie przedstawiają założenia projektu nowelizacji prawa farmaceu-

tycznego, rynek ten w większym stopniu narażony będzie na sytuacje negatywne. Dlatego uważam, iż nie-

zmiernie istotna jest w obecnym momencie identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających ze skutków 

regulacji, systematyczne monitorowanie rynku w tym zakresie oraz całkowite odrzucenie projektu noweliza-

cji prawa farmaceutycznego. 

Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się o zajęcie stanowiska 

w przedstawionej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Tomasz Grodzki 
 

 


