
STANOWISKO Nr VI/4/2012 
z dnia 21 l istopada 2012r. 

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 
 

w  spraw ie konieczności pilnej zmiany sposobu liczenia oraz w ysokości 

urzędow ych marż detalicznych na refundow ane leki, środki spożyw cze 

specjalnego przeznaczenia żyw ieniow ego oraz w yrobów  medycznych. 

 
Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9, art. 39 ust. 1 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 
136, poz. 856, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące 
stanowisko: 
 

1. Naczelna Rada Aptekarska stanowczo stwierdza, że sposób liczenia oraz 
wysokość urzędowych marż detalicznych, zastosowane w ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 
696, z późn. zm.), powodują drastyczne i szybkie pogarszanie sytuacji 
ekonomicznej polskich aptek ogólnodostępnych. 

 
2. Negowany przez Naczelną Radę Aptekarską sposób liczenia urzędowej marży 

detalicznej (od ceny hurtowej stanowiącej podstawę limitu w danej grupie 
limitowej) prowadzi do katastrofalnej sytuacji finansowej polskiego 
aptekarstwa.  

 
3. Stosowane obecnie zgodnie z ustawą refundacyjną urzędowe marże detaliczne, 

oderwane od ceny hurtowej na dany produkt, nie gwarantują pokrycia 
nakładów i kosztów związanych z prowadzeniem apteki (np. w przypadku 
droższych leków nabywanych w ramach kredytu marża nie pokrywa nawet 
odsetek kredytowych), co w konsekwencji prowadzi do likwidowania dużej 
liczby aptek oraz wegetacji pozostałych. 

 
4. Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że zdecydowaną większość 

likwidowanych aptek stanowią niezależne apteki rodzinne, położone na 
terenach wiejskich oraz w małych miastach. Apteki niezależne, które przed 
wejściem w życie ustawy refundacyjnej znajdowały się w dobrej kondycji 
finansowej zostały bardzo poważnie osłabione. 

 
5. Obowiązujące przepisy dotyczące marż detalicznych dyskryminują apteki w 

stosunku do hurtowni farmaceutycznych, które otrzymują stałą marżę 
procentową. Apteki będące placówkami ochrony zdrowia publicznego mają 
dużo szerszy zakres zadań niż hurtownie farmaceutyczne i muszą posiadać 
środki finansowe, aby móc prowadzić swoją dodatkową misję.  

 
6. Naczelna Rada Aptekarska apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie pilnych prac 

legislacyjnych zmierzających do podniesienia wysokości urzędowych marż 
detalicznych określanych na podstawie ustawy refundacyjnej. 

 
7. Brak pilnej reakcji Ministra Zdrowia spowoduje, że w nieodległej przyszłości 

żadne reformy i nowelizacje nie będą potrzebne, ponieważ nie będzie już 
niezależnych, indywidualnych aptek. 
 

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Sekretarz NRA      Prezes NRA 

 

dr n. farm. Tadeusz BĄBELEK                            dr Grzegorz KUCHAREWICZ 

 


