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1. Projekt za  Ministerstwa Zdrowia nowelizacji ustawy 

refundacyjnej 
 
 

 Jedn  z najwa niejszych zmian w ustawie refundacyjnej by o wprowadzenie od 
pierwszego stycznia 2012r. jednakowych cen i odp atno ci za wydawane leki refundowane w 
ka dej polskiej aptece. Niestety, wprowadzeniu tego tak bardzo oczekiwanego przez 
rodowisko aptekarskie zapisu towarzyszy o wej cie w ycie nowego, bardzo niekorzystnego 

dla aptek, systemu naliczania mar  aptecznych tylko do limitu refundacji.  Poniewa  tego typu 
system naliczania mar  aptecznych nie jest stosowany w adnym kraju europejskim, w 
Dolno skiej Izbie Aptekarskiej przeprowadzone zosta y ju  w po owie 2011r. wnikliwe 
symulacje konsekwencji wej cia w ycie nowego systemu naliczania mar  aptecznych, które 
by y oparte na podstawie realnych danych przekazanych przez kilkadziesi t dolno skich 
aptek. Alarmuj ce wyniki tych symulacji zosta y opublikowane na stronie internetowej DIA 
we wrze niu oraz w pa dzierniku 2011r.. Dok adne obliczenia pokaza y, e miesi czny 
spadek przychodu wynikaj cego z wydanych leków refundowanych w przeci tnej 
dolno skiej aptece b dzie wynosi  oko o 4-5 tysi cy z otych, a rednia mar a apteczna na 
leki refundowane spadnie do bardzo niskiego poziomu oko o 14%. Kolejne symulacje 
wykonane w Dolno skiej Izbie aptekarskiej w drugiej po owie 2011r. oraz na pocz tku 
2012r. potwierdzi y nasze obawy, e nowy system naliczania mar  aptecznych b dzie mia  
bardzo niekorzystny wp yw na kondycj  ekonomiczn  polskich aptek. 
 Po opublikowaniu wyników oblicze  wykonanych w DIA w roku 2011 wielu cz onków 
naszego samorz du ignorowa o nasze ostrze enia. Cz sto spotykali my si  te  z zarzutami, e 
musieli my si  pomyli  i bezpodstawnie straszymy rodowisko aptekarskie. Jednak dzisiaj 
mo na ju  stwierdzi  jednoznacznie, e wykonane z najwi ksz  staranno ci  symulacje w 
Dolno skiej Izbie Aptekarskiej by y wyj tkowo dok adne, a poprawno  naszych oblicze  
dopiero po up ywie roku potwierdzili analitycy IMS Health, informuj c, e rednia mar a 
apteczna na leki refundowane w Polsce w roku 2012 spad a do poziomu 13,5%. 

 W dniu 29 kwietnia 2013r. Ministerstwo Zdrowia opublikowa o projekt za  do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, rodków spo ywczych specjalnego 
przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw z dnia 



19.04.2013r. Niestety, w opublikowanym projekcie nie ma adnych propozycji zmiany 
systemu naliczania mar  aptecznych. 

W punkcie 1.1.2 wy ej wymienionego projektu jako jeden z celów ustawy 
refundacyjnej wskazane zosta o zapewnienie stabilno ci finansowej systemu, a autorzy tego 
dokumentu stwierdzili, e cel ten zosta  ju  osi gni ty. Nie mo emy zgodzi  si  z tym 
stwierdzeniem, poniewa  apteki s  bardzo wa nym elementem systemu dystrybucji 
produktów leczniczych w Polsce i wprowadzenie bardzo niekorzystnego systemu naliczania 
mar  aptecznych od 1 stycznia 2012r., którego efektem by o drastyczne obni enie redniej 
mar y aptecznej na leki refundowane, spowodowa o bardzo powa ne trudno ci finansowe w 
wi kszo ci polskich aptek. Wed ug danych hurtowni farmaceutycznych oraz IMS Health 
kilka tysi cy aptek znalaz o si  na skraju upad ci. 
 
Ponadto, w ostatnim akapicie punktu 1.1 znalaz o si  stwierdzenie, e zmniejszenie wydatków 
na refundacj  w 2012r. w porównaniu do roku poprzedzaj cego to wynik obni enia cen 
leków, w konsekwencji równie  limitów finansowania. Nale y podkre li , e w ogromnej 
cz ci obni ki te zosta y spowodowane wprowadzeniem bardzo niskich mar  aptecznych na 
leki refundowane, które dla wielu leków s  nawet ni sze ni  mar a hurtowa. 
 

Przedstawiony projekt nowelizacji powinien zawiera  zmiany systemu naliczania 
mar  aptecznych, aby rednia mar a apteczna na leki refundowane w Polsce by a 
porównywalna ze redni  mar  apteczn  w krajach Unii Europejskiej (czyli oko o 20% - 
25%). Batalia samorz du aptekarskiego o wzrost mar  aptecznych b dzie wyj tkowo trudna 
w obecnej sytuacji bud etowej Polski i musimy wykorzysta  wszystkie mo liwe argumenty 
dla poparcia naszego stanowiska. 

Wa nym argumentem b dzie porównanie redniej mar y aptecznej na leki 
refundowane w Polsce z analogicznymi poziomami mar  w krajach Unii Europejskiej. W 
roku 2012 po wi ci em wiele miesi cy intensywnej pracy w ramach Grupy Farmaceutycznej 
Unii Europejskiej (PGEU), aby opracowa  jak najbardziej dok adn  baz  danych dotycz  
systemów naliczania mar  aptecznych w poszczególnych krajach europejskich i przedstawi  
cz onkom naszego samorz du wnikliw  i najbardziej aktualn  informacj  w tym zakresie. 
Aby zachowa  jak najwi ksz  przejrzysto  i u yteczno  tego opracowania w staraniach 
naszego samorz du o zwi kszenie mar  aptecznych w Polsce wybra em do analizy 
najbardziej  reprezentatywne  kraje  zarówno  z  obszaru  tzw.  „Starej  Unii”   -  Austria,  Belgia,  
Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, 

ochy, Wielka Brytania - lub krajów z obszaru wolnego handlu w Europie – Szwajcaria i 
Norwegia - jak i najbardziej reprezentatywne nowe kraje cz onkowskie Unii Europejskiej – 
Bu garia,  Czechy,  Estonia,  Litwa,  Rumunia,  W gry.  W  sumie  analiza  zosta a  wykonana  na  
podstawie danych z 21 krajów europejskich. Dla zachowania przejrzysto ci analizy pomini te 
zosta y bardzo specyficzne systemy naliczania mar  aptecznych w niektórych bardzo ma ych 
krajach europejskich takich jak np. Luksemburg czy Malta oraz w krajach tzw. by ej 
Jugos awii – Chorwacji, S owenii i Macedonii. 

 
 
 
2. Mar e apteczne na leki refundowane w krajach UE oraz EFTA 
 
 
 W wi kszo ci krajów europejskich podstawowym ród em przychodów apteki jest 
mar a detaliczna, któr  apteka realizuje przy wydawaniu leków. Do tych krajów nale : 
Austria, Bu garia, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Portugalia, 



Rumunia, Szwajcaria, W gry, W ochy. Najcz ciej jest to mar a degresywna, która poza 
Polsk  jest zawsze liczona na podstawie ceny hurtowej leku. Szczegó owa analiza tabel mar  
pokazuje, e w zdecydowanej wi kszo ci krajów europejskich rednia mar a apteczna na 
leki refundowane wynosi powy ej 20% i mar a ta jest wy sza równie  w krajach naszego 
obszaru geograficznego takich jak np. Czechy, W gry, Rumunia czy Bu garia.  
 W niektórych z wy ej wymienionych krajów – w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, 
Portugalii i Szwajcarii - do mar y degresywnej doliczana jest jeszcze niewielka op ata sta a, 
która mo e by  uzale niona od ceny hurtowej leku lub jest to np. op ata sta a za wydanie 
konkretnego preparatu w przypadku recepty zawieraj cej lek przepisany w postaci nazwy 
mi dzynarodowej. 
  te  kraje, w których apteki o du ym obrocie lekami refundowanymi zwracaj  
niewielk  cz  zrealizowanej mar y do funduszu ochrony zdrowia (claw-back). Jest to 
pewna forma rabatu dla ubezpieczyciela, dzi ki czemu mo liwe jest np. dofinansowanie aptek 
wiejskich lub w ma ych miejscowo ciach, które maj  znacznie mniejszy obrót, a z wielu 
kosztów nie mog  zrezygnowa . 
 Jednak  w  ci gu  ostatnich  lat  w  coraz  wi kszej  liczbie  krajów  europejskich  system  
aptecznej mar y degresywnej zast powany jest przez system op aty sta ej za wydawane leki 
refundowane. System ten funkcjonuje obecnie w Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii, 
Anglii. Wysoko  op aty sta ej doliczanej do mar y aptecznej odgrywa równie  bardzo du  
rol  w Szwecji i Norwegii. W wi kszo ci wy ej wymienionych krajów apteka otrzymuje 
op at  sta  za ka de wydane opakowanie leku i jej warto  najcz ciej mie ci si  w granicach 
od 3 do 6 Euro. Warto  tej op aty w konkretnych krajach uzale niona jest w du ym stopniu 
od rednich wielko ci wydawanych opakowa  leków. Do op aty sta ej za ka de wydane 
opakowanie leku doliczana jest te  niewielka mar a liniowa na poziomie kilku procent. 
Odgrywa ona du e znaczenie w przypadku leków o cenie hurtowej powy ej 100 Euro. 
 Jednak w niektórych krajach – w Holandii i w Anglii – apteka otrzymuje op at  sta  nie 
za ka de wydane opakowanie leku refundowanego, tylko za ka  zrealizowan  pozycj  na 
recepcie. Oznacza to, e niezale nie od ilo ci przepisanych opakowa  danego leku apteka 
otrzymuje za jego wydanie równowarto  jednej op aty sta ej. Ponadto system op aty sta ej w 
Anglii sk ada si  z wielu sk adowych, uzale nionych równie  od ilo ci zatrudnionego 
personelu fachowego. Wielka Brytania jest te  krajem, w którym funkcjonuj  ró ne systemy 
finansowania dystrybucji detalicznej leków przez apteki – inny system funkcjonuje w Anglii 
i Walii – a inny w Szkocji. 
  
 
 
2.1 System mar y degresywnej 
  
 
 W dalszej cz ci tego rozdzia u przedstawione zosta y tabele mar  degresywnych 
obowi zuj ce w nast puj cych krajach: Austria, Bu garia, Czechy, Estonia, Finlandia, 
Francja, Hiszpania, Litwa, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, W gry i W ochy. Dla u atwienia 
analizy tych tabel zaznaczone zosta y pozycje dotycz ce przedzia ów cenowych najcz ciej 
wydawanych leków refundowanych. 
  
 Nale y wzi  pod uwag  ró ne przedzia y cenowe w poszczególnych krajach 
europejskich poniewa  w krajach tzw. „Starej Unii” – czyli np. w Niemczech czy Francji 
rednia cena leku refundowanego wynosi oko o 20 Euro, a w nowych krajach cz onkowskich 

Unii Europejskiej – np. w Polsce, Czechach czy na W grzech – rednia cena leku 
refundowanego wynosi oko o 6 Euro. 



Austria 
 
 

 
UWAGA: 
 
W Austrii apteki, których obrót roczny lekami refundowanymi jest du o wi kszy od 
przeci tnej mog  by  zobowi zane przez fundusz ochrony zdrowia do zwrotu cz ci 
zrealizowanej mar y w formie rabatu dla funduszu w wysoko ci do 2,5%. 
  
 
Bu garia 
 
 
Cena hurt. w BGN  

0,01- 10,00 BGN 

B 

10,01 – 30,00 BGN 

C 

powy ej 30 BGN 
Mar a apteczna 20% 18% 16% ale nie wi cej 

ni  25 BGN 
 
W Bu garii kurs wymiany jest sztywny i wynosi: 1 Euro = 1,95583 BGN 
 

Cena hurt. od [ € ]     Cena hurt. do [ € ]                     Mar a % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 

do 



Czechy 
 
Mar e maksymalne okre lone w rozporz dzeniu zawieraj  w sobie zarówno mar  apteczn , 
jak i mar  hurtow . W tabeli poni ej zosta y podane mar e dla cen hurtowych leków 
przeliczonych w Euro. Mar a hurtowa wynosi rednio 4%. 
 
Dodatkowo apteka otrzymuje za ka  zrealizowan  recept  sta  op at  w wysoko ci 
30 CZK (1,20 €). 
 
 

Poziom Cena leku (€)  Mar a (hurt. + detal.) 

1 0 – 6 37 % 

2 6 - 12  33 %  

3 12 - 20  24 %  

4 20 - 40  20 %  

5 40 - 100  17 %  

6 100 - 200  14 %  
7 200 - 400  6 %  
8 400 – 39 999  4 %  

 
 
 
Estonia 
 

 

 
W przypadku leków, których cena jest ni sza od 10,00 EEK oraz wy sza od 700,00 EEK 
apteka otrzymuje op at  sta  za ka de wydanie opakowanie leku. W przypadku leków o 
cenie hurtowej w zakresie od 10,01 EEK do 20,00 EEK apteka nalicza zarówno mar  
procentow  od ceny hurtowej, jak i otrzymuje niewielk  op at  sta  za ka de wydane 
opakowanie leku. 
 

Cena hurt. od … do w EEK / €  Mar a apteczna [%]  Op ata sta a w EEK / € 



Finlandia 
 
 
Cena hurt. [ € ]  Mar a apteczna + op ata sta a 

0,00 – 9,25  1,5 x cena hurt. + 0,50 € 

9,26 – 46,25  1,4 x cena hurt. + 1,43 € 

46,26 – 100,91 1,3 x wholesale price + 6,05 € 

100,92 – 420,47 1,2 x cena hurt. + 16,15 € 

420,47–  1,125 x cena hurt. + 47,68 € 

 
Za ka  zrealizowan  recept  apteka otrzymuje jeszcze dodatkow  op at  sta  w wysoko ci 
0,43 €. 
 
Powy sza tabela wskazuje, e mar e apteczne s  w Finlandii wysokie – dla leków o cenie 
hurtowej do 46,25 € wynosz  powy ej 40%. 
Jednak w Finlandii obowi zuje system zwrotu przez apteki o du ym obrocie lekami 
refundowanymi cz ci zrealizowanej mar y, której wysoko  jest uzale niona od warto ci 
rocznego obrotu produktów leczniczych w aptece. Cz  mar y zwracana przez du e apteki 
jest przekazywana przez fundusz ochrony zdrowia dla aptek o mniejszym obrocie 
funkcjonuj cych na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach. 
 
Nale y jednak zwróci  uwag  na fakt, e w przypadku aptek o miesi cznym obrocie do 
100 000,00 € warto  cz ci zwracanej mar y jest niewielka. W pozosta ych przypadkach 
wi kszych aptek rednia warto  zwracanej cz ci mar y wynosi oko o 7,5%. 
 
 Zasady funkcjonowania tego systemu przedstawione zosta y w tabeli poni ej: 
 
 
Roczny obrót apteki produktami 
leczniczymi [ € ]  

Zwrot cz ci mar y 
aptecznej do warto ci 
wskazanego limitu (€)  

% - op ata obrotu od 
jego cz ci powy ej 
limitu 

   850 140 –    991 356 0  6,00  
   991 356 – 1 274 739 8 473 7,00  
1 274 739 – 1 557 804 28 310 8,00  
1 557 804 – 1 983 973 50 955 9,00  
1 983 973 – 2 549 475 89 310 9,50  
2 549 475 – 3 116 550 143 033 10,00  
3 116 550 – 3 683 311 199 740 10,25  
3 683 311 – 4 675 613 257 833 10,50  
4 675 613 – 6 091 568 362 025 10,75  
ponad 6 091 568  514 240 11,00  

 
Z tego wzgl du rednia mar a apteczna na leki refundowane w Finlandii wynosi oko o 22%. 
 
 



Francja 
 
 
Cena hurt. [ € ]  Mar a apteczna + op ata sta a 

0,00 – 22,90  26,1% x cena hurt. + 0,53 € 

22,91 – 150,00  26,1% x 22,90 € + 10% x (cena hurt. – 22,90 €) + 0,53 € 

150,01–  26,1% x 22,90 € + 10% x (150,00 € – 22,90 €) + 6% x (cena 
hurt. – 150,00 €) + 0,53 € 

Je li np. cena hurtowa leku refundowanego wynosi 100,00 €, to mar a apteczna liczona jest w 
nast puj cy sposób: 
 
26,1% x 22,90 € + 10% x (100,00 € – 22,90 €) + 0,53 €   =   14,22 € 
 
UWAGA: 
 
We Francji apteki realizuj  znacznie wy sz  mar  na leki refundowane generyczne, 
poniewa  apteki mog  otrzymywa  wysoki rabat na te leki od producentów. Wysoko  tego 
rabatu mo e wynosi  nawet 17%, a w przypadku leków oryginalnych rabat ten mo e wynosi  
do 2,5%. 
 
 
 

gry 
 
Do 31 lipca 2012r. obowi zywa a poni sza tabela mar  degresywnych: 
 
1 Euro ~ 280Ft 
 

Cena hurt. [ Ft ] Mar a apteczna [%, Ft] Cena det. [ Ft ] 
0-500 26% 0-630 
501-590 130 Ft 631-720 
591-1500 22% 721-1830 
1501-1737 330 Ft 1831-2067 
1738-3500 19% 2068-4165 
3501-3911 665 Ft 4166-4576 
3912-5000 17% 4577-5850 
5001- 850 Ft 5851- 

 
 
 
Zmiana w roku 2012 
 
Od 1 sierpnia 2012r. obowi zuj  wy sze mar e apteczne na leki refundowane. W tabeli 
poni ej przedstawione zosta o porównanie nowej i starej tabeli mar  aptecznych w 

gierskich aptekach. 
 



Od 1 sierpnia 2012r.   do 31 lipca 2012r. 
Cena 
hurt. 

Mar a 
apteczna  

wholesalers 
price  

pharmacy 
margin 

         
-500 27%  -500 26% 

501-590 136 Ft  501-590 130 Ft 
591-1500 23%  591-1500 22% 

1501-
1737 345 Ft  1501-1737 330 Ft 
1738-
3500 20%  1738-3500 19% 
3501-
3911 700 Ft  3501-3911 665 Ft 
3912-
5500 18%  3912-5000 17% 
5501- 990 Ft   5001- 850 Ft 

 
 

ochy 
 
a) tabela mar  degresywnych dla leków oryginalnych: 

 
*   roczny obrót lekami refundowanymi netto jest ni szy od 258.228,45 € 
** roczny obrót lekami refundowanymi netto jest ni szyod 387.342,67 € 
 

UWAGA: 
 
W powy szej tabeli przedstawione zosta y realne mar e apteczne po uwzgl dnieniu cz ci 
mar y zwracanej przez apteki o du ym obrocie lekami refundowanymi w systemie claw-back. 

Cena detaliczna 
(€) 

Mar a apteczna 
 
 

Mar a apteczna 
dla aptek o ma ym 

obrocie 
lekami refundowanymi* 

 

Mar a apteczna 
dla aptek na obszarach 

wiejskich 
o ma ym obrocie 

lekami 
refundowanymi** 

 
0-25.82 24.35 % 28.85 % 

25.83-51.65 22.10 % 27.95 % 

51.66-103.29 19.10 % 26.75 % 

103.3-154.94 15.60 % 25.35 % 

154.95- 9.10 % 22.75 % 

 
 
 
 

28.85 % 



b) Tabela mar  degresywnych dla leków generycznych: 
 

 
 

 
*  apteka i hurtownia powinny podzieli  si  dodatkow  mar  w wysoko ci  8 % 

 
 
Litwa 
 
Cena hurt.1 Mar a apteczna (maksymalna) 

0- 8,19 Lt 30% 

8,204- 10 Lt 25% 
10,01-15,28 Lt 23% 
15,29-25 Lt 22% 
25,01-27,28 Lt 19% 
27,29-75 Lt 17% 
75,01-500 Lt 15% 
 >500  10% 
 
1 1 Euro = 3.45 Lt  
 
Portugalia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(*) Op ata sta a jest doliczana do ka dego wydanego opakowania leku  
                                                
 

Cena detaliczna 
(€) 

Mar a apteczna  
 

0-25.82 
25.83-51.65 
51.66-103.29 
103.3-154.94 

154.95- 

 
od 30.35 %  
do 38.35 %* 

Cena producenta Mar a 
detaliczna Op ata sta a (*) 

 5.00 € 27.9% - 

5.01 € a 7.00 € 25.7% 0.11 € 

7.01 € a 10.00 € 24.4% 0.20 € 

10.01 € a 20.00 € 21.9% 0.45 € 

20.01 € a 50.00 € 18.4% 1.15 € 

 50.00 € 10.35 € - 



Rumunia 
 

Cena hurt. w Ron (waluta w Rumunii) Mar a apteczna 
0-25,00 (  6 Eur) 24% 
25,00-50,00 (  12 Eur) 20% 
50,00-100,00 (  25 Eur) 16% 
100,00-300,00 (  70 Eur) 12% 
Ponad 300,00 35 Ron 8 Eur 

 
 
Hiszpania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla leków o cenie zbytu producenta wy szej od 91,63 € mar a apteczna ma charakter sta ej 
warto ci kwotowej. 
Dodatkowo apteki o wi kszym obrocie lekami refundowanymi musz  oddawa  cz  mar y 
aptecznej (claw-back) obliczanej na podstawie tabeli dedukcji. Wysoko  zwracanej cz ci 
mar y aptecznej obliczana jest na podstawie miesi cznego obrotu lekami refundowanymi o 
cenie detalicznej ni szej od 91,63 € (leki o wy szej cenie detalicznej s  wy czone z systemu 
claw-back). Kwota zwracanej mar y obliczana jest na podstawie poni szej tabeli:  
 

Skala dedukcji 

Obrót lekami 
refundowanymi 

w cenach 
det. do warto ci 

- 
Euro 

Zwracana 
kwota 

- 
Euro 

Reszta do 
- 

Euro 
Wspó czynnik 

procentowy 
0,00 0,00 37.500,00 0,00 

37.500,01 0,00 45.000,00 7,80 
45.000,01 585,00 58.345,61 9,10 
58.345,62 1.799,45 120.206,01 11,40 

120.206,02 8.851,53 208.075,90 13,60 
208.075,91 20.801,83 295.242,83 15,70 
295.242,83 34.487,04 382.409,76 17,20 
382.409,77 49.479,75 600.000,00 18,20 
600.000,01 89.081,17  20,00 

Cena producenta Mar a detaliczna 

 91,63 € 27,9% 

> 91,63 € 38,37 € 



Oznacza to, e apteka, której miesi czny obrót lekami refundowanymi o cenach detalicznych 
ni szych od 91,63 € wynosi np. 100.000,00 €: 
 
 sumaryczna mar a apteczna wynosi;    27.900,00 € 
 
 zwrot cz ci mar y (claw-back): 
 
  1.799,45 € + (11,40% x 20.206,01 €) =  4.102,93 € 
 
 
 wobec tego realna mar a apteczna wynosi:  23.797,07 € (23,8%) 
 
 
 
Szwajcaria 
 
 

Cena zbytu producenta Mar a procentowa Op ata sta a 

 < 5,00 CHF 12% 4,00 CHF 

od 5,00 CHF 12% 8,00 CHF 

od 11,00 CHF 12% 12,00 CHF 

od 15,00 CHF 12% 16,00 CHF 

od 880,00 CHF do 2569,00 CHF 7% 60,00 CHF 

powy ej 2570,00 CHF 0% 240,00CHF 

 
 
Op ata sta a doliczana jest do ka dego wydanego opakowania leku. 
 
Zgodnie z powy sz  tabel , je li cena zbytu leku wynosi: 
 
a) 50,00 CHF, to mar a apteczna wynosi: (12% x 50,00 CHF) + 16,00 CHF = 22,00 CHF 

 
wówczas realna mar a apteczna wynosi 44% 
 

b) 100,00 CHF, to mar a apteczna wynosi: (12% x 100,00 CHF) + 16,00 CHF = 28,00 CHF 
 
Wówczas realna mar a apteczna wynosi 28% 

 
 
 
 



2.2 System op aty sta ej za wydawane leki refundowane 
 
 
W systemie tym w przypadku najcz ciej wydawanych leków refundowanych o cenie od 
kilku do kilkudziesi ciu Euro g ównym elementem przychodów apteki jest op ata sta a – 
najcz ciej naliczana za ka de wydane opakowanie leku. Niewielka mar a liniowa odgrywa 
istotn  rol  dopiero w przypadku dro szych leków o cenie powy ej 100 Euro. 
 
Taki system wprowadza du  niezale no  przychodów apteki od cen leków. Ponadto jednym 
z najwa niejszych argumentów wykorzystywanych przy wprowadzaniu tego systemu w 
poszczególnych krajach by o kompleksowe podej cie do zagadnienia finansowania 
dystrybucji detalicznej produktów leczniczych – bardzo wa nego elementu systemu ochrony 
zdrowia. Op ata sta a stanowi nie tylko wynagrodzenie dla apteki za wydany lek pacjentowi, 
ale równie  obejmuje wynagrodzenie za wszystkie pozosta e czynno ci fachowe, które s  
zwi zane z wydaniem leku. 
 
We wszystkich krajach, w których zosta  wprowadzony system op aty sta ej, spotka  si  on z 
akceptacj  zarówno aptekarzy, jak i ministerstw zdrowia i instytucji zarz dzaj cych bud etem 
systemu ochrony zdrowia.  W adnym z  tych  krajów nie  jest  rozwa any powrót  do  systemu 
degresywnej mar y aptecznej. 
 
Obecnie  system  ten  funkcjonuje  ju  w  Belgii,  Danii,  Niemczech,  Irlandii,  Holandii,  Anglii,  
Szwecji i Norwegii. Ponadto bardzo powa nie rozwa ane jest wprowadzenie systemu op aty 
sta ej w najbli szych latach we W oszech oraz we Francji. We wszystkich krajach, w których 
funkcjonuje system op aty sta ej za wydawane leki refundowane, op ata ta jest przekazywana 
do apteki przez bud ety systemu ochrony zdrowia na podstawie odpowiednich zestawie . 
 
Dla u atwienia porównania wysoko ci przychodów aptek funkcjonuj cych w systemie op aty 
sta ej z aptekami funkcjonuj cymi w systemie mar y degresywnej – wprowadzi em 
dodatkowe tabele, w których dla leków o cenach 10,00 €, 20,00 €, 50,00 € i 100,00 €  
obliczy em równie  warto ci realnych mar  procentowych. 
 
 
 
Belgia 
 
System degresywnej mar y aptecznej zosta  zast piony w Belgii przez system op aty sta ej za 
ka de wydane opakowanie leku od dnia 1 kwietnia 2012r. Do op aty sta ej doliczana jest 
równie  niewielka mar a liniowa. 
 
Zgodnie z tym systemem za ka de wydane opakowanie leku refundowanego apteka 
otrzymuje: 
  
op at  sta  w wysoko ci:   4,11 € 
  
mar  liniow  w wysoko ci 6,04% ceny producenta – je li cena ta jest  60,00 € 
lub 
mar  w wysoko ci (6,04% x 60,00 €) + 2% x (cena producenta - 60,00 €) – je li cena ta jest 
> 60,00 € 
 



Zgodnie z tym systemem op ata dla apteki za wydanie leku refundowanego o cenie 
producenta 10,00 €, 20,00 €, 50,00 € i 100,00 €  wynosi: 
 

 
Cena zbytu producenta Op ata sta a + 

niewielka mar a realna mar a 

10,00 € 4,71 € 47,1 % 
20,00 € 5,32 € 26,6 % 

50,00 € 7,13 € 14,2 % 

100,00 € 8,53 € 8,5 % 
 
W przypadku recept z przepisanymi lekami w postaci nazw mi dzynarodowych – apteka 
otrzymuje jeszcze dodatkowo 1,26 € za realizacj  takiej recepty. 
 
Ponadto apteka otrzymuje rocznie w formie rycza tu 500,00 € za oferowanie us ugi 
farmaceutycznej polegaj cej na szczególnej pomocy pacjentom, którym dane leki zosta y 
przepisane po raz pierwszy (first delivery accompaniment). 
 
Wy ej wymienione op aty sta e s  ka dego roku automatycznie indeksowane o wska nik 
inflacji. 
 
 
 
Dania 
 
Apteka otrzymuje za realizacj  ka dej recepty op at  sta  w wysoko ci 8,00 DKK 
 
Ponadto za ka de wydane opakowanie leku refundowanego apteka otrzymuje: 
  
op at  sta  w wysoko ci:   8,61 DKK 
  
oraz mar  liniow  w wysoko ci 8,8 % ceny hurtowej leku 
 
1 € ~ 7,50 DKK 
 
Zgodnie z tym systemem op ata dla apteki za wydanie leku refundowanego o cenie hurtowej 
75,00 DKK, 150,00 DKK, 375,00 DKK i 750,00 DKK wynosi: 
 
 

 
Cena hurtowa Op ata sta a + 

niewielka mar a realna mar a 

 75,00 DKK  (10,00 €) 23,21 DKK 30,9 % 

150,00 DKK  (20,00 €) 29,81 DKK 19,9 % 
375,00 DKK  (50,00 €) 49,61 DKK 13,2 % 

750,00 DKK  (100,00 €) 82,61 DKK 11,0 % 



UWAGA: 
 
Apteki o bardzo du ym obrocie lekami refundowanymi zobowi zane s  do zwrotu cz ci 
zrealizowanej mar y w wysoko ci 1,72% (claw-back) do ogólnokrajowego funduszu, który 

y do wsparcia mniejszych aptek – g ównie na terenach wiejskich. Nie jest to jednak du e 
obci enie, poniewa  apteki te otrzymuj  równocze nie rabat od hurtowni na zbli onym lub 
wy szym poziomie. Ponadto rednia ilo  pacjentów przypadaj ca na statystyczn  aptek  w 
Danii jest najwy sza w Europie i wynosi oko o 12 tysi cy. 
 
 
 
Niemcy 
 
System degresywnej mar y aptecznej zosta  zast piony w Niemczech przez system op aty 
sta ej za ka de wydane opakowanie leku od roku 2004. Do op aty sta ej doliczana jest 
równie  niewielka mar a liniowa. 
 
Zgodnie z tym systemem za ka de wydane opakowanie leku refundowanego w roku 2013 
apteka otrzymuje: 
 
op at  sta  w wysoko ci:   8,35 € 
  
mar  liniow  w wysoko ci 3,0 % ceny hurtowej leku 
 
UWAGA: 
 
W Niemczech funkcjonuje znaczna liczba kas chorych, jednak g ówn  rol  w systemie 
ochrony zdrowia odgrywaj  ustawowe kasy chorych (gesetzliche Krankenkassen), które 
wynegocjowa y  rabat  (Kassenabschlag) w przypadku realizacji recept przez pacjentów 
ubezpieczonych w tych kasach. W roku 2013 rabat ten wynosi 1,75 €. Oznacza to, e 
wysoko  realnej op aty sta ej za ka de wydane opakowanie leku pacjentom ubezpieczonym 
w ustawowych kasach chorych w roku 2013 wynosi 6,60 €. 
 
 
Zgodnie z tym systemem op ata dla apteki za wydanie leku refundowanego pacjentom 
ubezpieczonym w ustawowych kasach chorych o cenie hurtowej 10,00 €, 20,00 €, 50,00 € i 
100,00 € wynosi: 
 
 

 
Cena hurtowa Op ata sta a + 

niewielka mar a realna mar a 

10,00 € 6,90 € 69,0 % 

20,00 € 7,20 € 36,0 % 
50,00 € 8,10 € 16,2 % 

100,00 € 9,60 € 9,6 % 
 



UWAGA: 
 
W roku 2013 op ata sta a w Niemczech zosta a zwi kszona o 0,25 €, natomiast rabat dla 
ustawowych  kas  chorych  zosta  zmniejszony  o  0,30  €.  Oznacza  to,  e  apteki  otrzymuj  za  
ka de wydane opakowanie leku o 0,55 € wi cej -  w porównaniu z rokiem 2012. 
 
Dodatkowo, najprawdopodobniej od 1 sierpnia 2013r,. zacznie obowi zywa  w Niemczech 
system dop at do dy urów pe nionych przez apteki. 
 
Uwzgl dniaj c wy ej wymienione pozytywne zmiany mo na stwierdzi , e przychody 
wszystkich niemieckich aptek w wyniku wydawanych leków refundowanych zwi ksz  si  w 
roku 2013 w stosunku do roku 2012 o oko o 500 milionów Euro. 
 
 
 
Irlandia 
 
Przychody apteki wynikaj ce z wydawanych leków refundowanych w Irlandi zale  od kilku 
czynników. 
W pierwszej kolejno ci zale y to od tego, czy pacjent jest ubezpieczony na zasadach 
ogólnych (General Medical Scheme – GMS) czy jest ubezpieczony w dodatkowym systemie 
(Drugs Payment Scheme – DPS), w którym warto  otrzymywanych leków nie jest 
refundowana w ca ci. Pacjenci ubezpieczeni w systemie DPS otrzymuj  bezp atnie 
przepisane leki refundowane dopiero wówczas, je li w danym miesi cu wydali ju  na 
przepisane leki kwot  144,00 €. 
 
W przypadku pacjentów ubezpieczonych na zasadach ogólnych GMS oraz w systemie DPS za 
ka de wydane opakowanie leku refundowanego apteka otrzymuje: 
 
op at  sta  w wysoko ci: 5,00 €   lub   4,50 €   lub   3,50 € 
 
     zale  od ilo ci wydanych leków refundowanych 
     w ci gu miesi ca 
 
Ponadto w przypadku pacjentów ubezpieczonych w systemie DPS apteka otrzymuje 
dodatkowo mar  liniow  w wysoko ci 20,0%. 
 
Wysoko  op aty sta ej w zale no ci od ilo ci wydanych leków refundowanych w ci gu 
miesi ca zosta a przedstawiona w poni szej tabeli. 
 

Liczba wydanych leków 
w ci gu miesi ca Op ata sta a 

pierwsze 1667 5,00 € 

kolejne 833 4,50 € 

powy ej ilo ci 2500 3,50 € 



UWAGA: 
 
W przypadku leków generycznych apteki otrzymuj  od producentów tych leków bardzo 
wysokie rabaty – nawet do 70% ceny leku. Dlatego realna rednia mar a na refundowane leki 
generyczne w Irlandi jest bardzo wysoka, a sumaryczna realna mar a na leki refundowane w 
Irlandii wynosi ponad 20%. 
 
 
Holandia 
 
W Holandii g ówn  rol  w finansowaniu systemu ochrony zdrowia odgrywaj  cztery spó ki 
ubezpieczeniowe. Pocz wszy od roku 2008 spó ki te wprowadzi y nowy system negocjacji 
cen z producentami leków, co doprowadzi o do obni ek cen wielu leków generycznych nawet 
o 80% - 90%. W wyniku tych obni ek kwoty mar  aptecznych realizowanych podczas 
wydawania najcz ciej przepisywanych leków generycznych drastycznie spad y, co 
doprowadzi o ogromna liczb  holenderskich aptek na skraj upad ci. Dlatego w Holandii 
system degresywnej mar y aptecznej zosta  zast piony przez system op aty sta ej, aby 
uniezale ni  przychody aptek od cen leków refundowanych. 
 
Jednak w przeciwie stwie do np. Niemiec czy Belgii, op ata sta a za wydawane leki 
refundowane w Holandii nie jest naliczana za ka de wydane opakowanie leku, tylko za ka  
pozycj  na recepcie i wynosi 6,20 € 
 
Wobec tego je li na recepcie przepisane s  np. dwa leki – pierwszy lek w ilo ci jednego 
opakowania, a drugi lek w ilo ci dwóch opakowa , to op ata sta a dla apteki wyniesie: 
 
 6,20 €  +  6,20 €  =  12,40 €  
 
Oprócz tego aptekarze posiadaj cy odpowiednie uprawnienia w Holandii uprawnieni s  do 
powtórnego wydawania leków refundowanych (repeat dispensing) pacjentom – za t  
czynno  apteka otrzymuje dodatkow  op at  sta  w wysoko ci 5,00 €. 
 
Wysoko  pozosta ych op at, które apteki otrzymuj  za wykonywane us ugi farmaceutyczne 
zale y od warunków kontraktu, które apteki podpisuj  z poszczególnymi spó kami 
ubezpieczeniowymi. 
 
Wprowadzony system op aty sta ej zosta  bardzo pozytywnie przyj ty przez aptekarzy i 
zapewni  stabilno  ekonomiczn  aptek niezale nie od cen wydawanych leków 
refundowanych. 
 
 
 
Anglia 
 
 
W Anglii obowi zuje system op aty sta ej za wydawane leki w którym zosta o 
wprowadzonych wiele sk adowych tej op aty. Niektóre sk adowe s  uzale nione od ilo ci 
zatrudnionego personelu fachowego – niezb dna ilo  zatrudnionego personelu wyliczana jest 
na podstawie ilo ci wydawanych produktów leczniczych w ci gu roku. 



Ka dego roku za po rednictwem wyspecjalizowanej firmy apteki negocjuj  z National Health 
Service (odpowiednik naszego NFZ) szczegó y kontraktu w którym zawarte s  kwoty 
poszczególnych sk adników op aty sta ej. 
 
Podstawowym sk adnikiem op aty sta ej jest op ata dla apteki za ka  zrealizowana pozycj  
na recepcie (dispensing fee) – niezale nie od liczby wydanych opakowa . 
 
W roku 2013 warto  dispensing fee wynosi: 90 pensów 
 
Oprócz tej op aty apteka otrzymuje równie  w zale no ci od ilo ci zrealizowanych pozycji na 
receptach dodatkow  zap at  - Establish Payment – która dla typowej apteki wynosi £2,000 
miesi cznie. 
 
Trzecim g ównym sk adnikiem op aty za wydawane leki refundowane jest Practice Payment 
– op ata dla apteki za ka  zrealizowan  pozycj  na recepcie w wysoko ci 71 pensów. 
 
Apteki otrzymuj  równie  wynagrodzenie za konsultacje z pacjentami dotycz ce stosowanych 
leków (Medicine Use Review). Takie konsultacje trwaj  oko o godziny i s  dokumentowane 
w postaci odpowiednich raportów. Apteka otrzymuje £28 za ka  tak  konsultacj  i typowa 
apteka uzyskuje oko o  £500 miesi cznie za wiadczenie tej us ugi farmaceutycznej. 
 
Apteki mog  te  otrzymywa  refundacje za inne oferowane us ugi farmaceutyczne, które s  
negocjowane lokalnie z przedstawicielami National Health Service. 
 
 
 
Norwegia 
 
1 € ~ 7,90 NOK 
 
 
NOK 0-200/€ 25,32 7 % NOK 22,00/€ 2,8 
NOK 200->/€ 25,32 4 % NOK 22,00/€ 2,8 
 
 
 

 
Cena hurtowa Op ata sta a + 

niewielka mar a realna mar a 

10,00 € 3,50 € 35,0 % 

20,00 € 4,20 € 21,0 % 

50,00 € 4,80 € 9,6 % 
100,00 € 6,80 € 6,8 % 

 
UWAGA: 
 
W przypadku wydawania leków narkotycznych apteki otrzymuj  jeszcze dodatkowa op at  
sta  w wysoko ci 1,27 €. 



Szwecja 
 
W Szwecji op ata sta a za ka de wydane opakowanie leku jest o 10 SEK wy sza w przypadku 
leków generycznych. 
 
1 € ~ 8,70 SEK 
 
 

Leki posiadaj ce ochron  patentow  
cena hurtowa [SEK] Mar a apteczna i op ata sta a [SEK] 

 75,00 20% + 31,25 

> 75,00 - 300,00 3% + 44,00 

> 300,00 - 6000,00 2% + 47,00 

> 6000,00 167,00 

 
 
 

Leki generyczne 
cena hurtowa [SEK] Mar a apteczna i op ata sta a [SEK] 

 75,00 20% + 31,25 + 10,00 

> 75,00 - 300,00 3% + 44,00 + 10,00 

> 300,00 - 6000,00 2% + 47,00 + 10,00 

> 6000,00 167,00 + 10,00 

 
 
Dla leków generycznych: 
 
 

 
Cena hurtowa 

Op ata sta a + niewielka 
mar a realna mar a 

87,00 SEK / 10,00 € 56,61 SEK / 6,23 € 65,1 % 

174,00 SEK / 20,00 € 59,22 SEK / 6,51 € 34,0 % 
435 SEK / 50,00 € 65,70 SEK / 7,23 € 15,1 % 

870 SEK / 100,00 € 74,40 SEK / 8,18 € 8,6 % 
 
 
 



3. Podsumowanie 
 
 

 Przedstawiona analiza systemów degresywnej mar y aptecznej oraz systemów op aty 
sta ej za wydawane leki refundowane w wi kszo ci krajów europejskich wskazuje 
wyra nie, e rednia mar a na leki refundowane w Polsce nale y do najni szych w 
Europie. G ówn  przyczyn  tej sytuacji jest wprowadzony od 1 stycznia 2012r. system 
naliczania mar  aptecznych tylko do limitu refundacji. 

 Oczywi cie, w chwili obecnej najprostszym rozwi zaniem by by powrót do systemu 
naliczania mar  aptecznych w oparciu o cen  hurtow , a nie limit refundacji. Jednak 
samorz d aptekarski powinien mie  przygotowanych kilka wariantów rozwi za , 
popartych szczegó owymi obliczeniami i symulacjami. Szczególnie, e Ministerstwo 
Zdrowia mo e u ywa  argumentu, e obecny system zach ca apteki do wydawania 
pacjentom leków, których cena detaliczna jest jak najbardziej zbli ona do limitu 
refundacji, czego efektem s  ni sze kwoty dop at pacjentów do leków. 
 W tej sytuacji nale y te  rozwa  mo liwo ci wprowadzenia w Polsce innego 
systemu, który zach ca by apteki do wydawania ta szych odpowiedników – systemu 
op aty sta ej dla apteki za wydawane leki refundowane. System ten wprowadzany jest w 
kolejnych krajach europejskich ze wzgl du na dotychczasowe bardzo pozytywne 
do wiadczenia pacjentów, ministerstw zdrowia i aptekarzy w tym zakresie. 

 Oczywi cie, rozwa aj c mo liwo  wprowadzenia systemu sta ej op aty za wydawane 
leki refundowane w Polsce nasuwa si  pytanie: jaka powinna by  wysoko  
zaproponowanej op aty sta ej? Dysponuj c odpowiednimi danymi mo na wykona  
wnikliwe symulacje w tym zakresie. W tej chwili mog  przedstawi  orientacyjne 
wyliczenia tylko dla Dolnego ska, na podstawie danych otrzymanych z 
Dolno skiego Oddzia u Wojewódzkiego NFZ za rok 2012.  Wyniki oblicze  zosta y 
przedstawione w tabeli poni ej. 
 

Okres 
sprawozdawczy 

Liczba 
opakowa  

Warto  leków 
rednia cena 

detaliczna leku 
Symulacja 

op aty sta ej 

01-2012 1 725 952,63 47 327 974,13 z  27,42 z  4,57 z  
02-2012 2 229 298,38 61 208 481,61 z  27,46 z  4,58 z  
03-2012 2 506 459,99 69 227 136,00 z  27,62 z  4,60 z  
04-2012 2 411 103,10 66 879 442,00 z  27,74 z  4,62 z  
05-2012 2 361 926,78 65 311 436,73 z  27,65 z  4,61 z  
06-2012 2 639 491,55 73 979 240,38 z  28,03 z  4,67 z  
07-2012 2 082 188,19 59 116 817,58 z  28,39 z  4,73 z  
08-2012 2 241 824,04 62 998 699,28 z  28,10 z  4,68 z  
09-2012 2 204 585,93 62 315 215,25 z  28,27 z  4,71 z  
10-2012 2 593 057,85 73 427 271,13 z  28,32 z  4,72 z  
11-2012 2 459 759,75 69 029 783,08 z  28,06 z  4,68 z  
12-2012 2 498 377,76 70 821 065,96 z  28,35 z  4,72 z  

 
 Symulacja op aty sta ej zosta a wykonana w oparciu o za enie, e proponowana 
op ata sta a b dzie równowa na redniej mar y aptecznej w wysoko ci 20%. Je li do tej 



op aty by aby doliczana niewielka mar a liniowa w wysoko ci 3%, to mogliby my 
mówi  o poziomie przychodów apteki wynikaj cych z wydawanych leków 
refundowanych na poziomie redniej europejskiej. 
 
 Wyniki symulacji op aty sta ej pokazuj  wyra nie, e jej warto  w poszczególnych 
miesi cach zmienia si  bardzo niewiele – w granicach od 4,57 z  do 4,73 z . Oczywi cie 

 to jedynie wst pne orientacyjne obliczenia, poniewa  odpowiednie symulacje nale y 
wykona  dla wielu ró nych aptek w ca ej Polsce. Jednak ju  te pierwsze obliczenia dla 
Dolnego ska pozwalaj  na stwierdzenie, e nale y wnikliwie rozwa  równie  
propozycje dotycz ce wprowadzenia systemu op aty sta ej dla aptek za wydawane leki 
refundowane w Polsce. 
 
 Mam nadziej , e przedstawione opracowanie b dzie podstaw  do rozpocz cia w 
naszym samorz dzie merytorycznej dyskusji na temat finansowania detalicznej 
dystrybucji leków refundowanych w Polsce. Do wiadczenia ostatnich kilkunastu 
miesi cy pokazuj  wyra nie, e konieczne s  pilne pozytywne zmiany w tym zakresie. 
Nale y rozwa  przede wszystkim korzystne rozwi zania systemowe, które sprawdzi y 
si  i przynios y korzystne efekty w wielu krajach europejskich, poniewa  szczególnie w 
obecnym czasie nie sta  nas na kosztowne eksperymenty. 

 Oczywi cie, batalia samorz du aptekarskiego o wzrost wynagrodzenia dla aptek za 
wydawane leki refundowane nie b dzie atwa w obecnej sytuacji ekonomicznej naszego 
kraju. Jednak przedstawienie szczegó owych oblicze  z pewno ci  b dzie podstaw  do 
rozpocz cia negocjacji z Ministerstwem Zdrowia i NFZ. Nale y te  powa nie rozwa  
mo liwo ci wprowadzenia w Polsce systemu op aty sta ej za wydawane leki 
refundowane, który sprawdzi  si  ju  w praktyce w wielu krajach europejskich i zosta  
bardzo pozytywnie oceniony zarówno przez pacjentów, jak i przez instytucje 
zarz dzaj ce bud etami systemów ochrony zdrowia i przez aptekarzy. Eksperci w tej 
dziedzinie przewiduj , e w niedalekiej przysz ci b dzie to system funkcjonuj cy w 
wi kszo ci krajów europejskich. 

 
 B  wdzi czny za wszelkie sugestie i uwagi dotycz ce przedstawionego opracowania. 
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