
U chwała NRA nr V/107/2010
jest krótka. NRA opowiada
się za wprowadzeniem do

polskiego porządku prawnego re-
gulacji gwarantujących: sztywne
ceny na wszystkich poziomach
obrotu refundowanymi produkta-
mi leczniczymi (sztywne ceny
zbytu, sztywne ceny hurtowe);
sztywne ceny detaliczne na re-
fundowane produkty lecznicze;
sztywne marże na refundowane
produkty lecznicze; jednakową
odpłatność pacjentów za refundo-
wane produkty lecznicze we
wszystkich aptekach. Tak brzmi
oficjalne stanowisko reprezen-
tantów środowiska farmaceutów,
przynajmniej większości. Za
uchwałą głosowało 21 osób, prze-
ciwko niej – 12.

ZZaa……
Ci pierw si li czą przede wszyst kim
na wy eli mi no wa nie pod sta wo we go
na rzę dzia, za po mo cą któ re go ap te -
ki wal czą obec nie o klien ta. Skoń -
czyć się ma żon gler ka ce na mi le -
ków i wy ro bów re fun do wa nych.
Zni kły by pa to lo gicz ne i ab sur dal ne
(w oce nie NRA) ak cje re kla mo we
oraz pro mo cyj ne do ty czą ce le ków
re fun do wa nych, ta kie jak „le ki
za je den grosz”, „le ki z do pła tą dla
pa cjen ta”, „le ki z opła co nym po -
grze bem”, „le ki i mo żli wość wy gra -
nia sa mo cho du”, „le ki w ra mach
pro gra mów lo jal no ścio wych”. 

Wy eli mi no wa nie nie ra cjo nal ne -
go ob ni ża nia cen i ma rż na le ki re -
fun do wa ne po mo gło by ma łym
i śred nim przed się bior com w roz -
wi ja niu ap tek. Eu ge niusz Ja ro sik,
przed sta wia jąc ofi cjal ne sta no wi -
sko NRA, przy po mi na, że w zde cy -
do wa nej więk szo ści państw Unii
Eu ro pej skiej obo wią zu ją sztyw ne
ce ny na le ki re fun do wa ne ze środ -
ków pu blicz nych.

……aa nnaa  wweett  pprrzzee  cciiww
Wśród prze ciw ni ków uchwa ły
w kształ cie przy ję tym przez NRA
jest Sta ni sław Pie chu la, pre zes Ra -
dy Ślą skiej Izby Ap te kar skiej.
– Pro szę nie pi sać, tak jak to nie -
któ rzy su ge ru ją, że gru pa gło su ją -
cych za od rzu ce niem tej uchwa ły
jest prze ciw ko sta łym ce nom. Je -
ste śmy prze ciw ko sta łym ce nom
na wszyst kich po zio mach dys try -
bu cji, ale opo wia da my się zde cy do -
wa nie za sta łą ce ną de ta licz ną
w ap te ce – wy ja śnia w roz mo wie
z MT Sta ni sław Pie chu la. Przed -
sta wi cie le Ślą skiej Izby Ap te kar -
skiej uwa ża ją, że tyl ko ta kie roz -
wią za nie mo że z jed nej stro ny za -
pew nić pa cjen tom sta łe ce ny le ków
re fun do wa nych, z dru giej zaś jest
szan są na otrzy my wa nie przez ap -
te ki ra ba tów. – To prze cież głów nie

dzię ki nim wie le pla có wek ap tecz -
nych utrzy mu je się jesz cze przy ży -
ciu – twier dzi Sta ni sław Pie chu la.

Prze ciw ko uchwa le NRA był
tak że Piotr Bo ha ter, pre zes Dol no -
ślą skiej Izby Ap te kar skiej we Wro -
cła wiu. Tłu ma czy on, że przy ję te
roz wią za nia ozna cza ją spa dek re -
al nej ma rży na le ki re fun do wa ne
w prze cięt nej nie za le żnej ap te ce,
pro wa dzo nej in dy wi du al nie przez
ap te ka rzy, z 22 do 12 proc. Uwa ża
on, że mie sięcz na ma rża przy
sprze da ży le ków re fun do wa nych
w te go ty pu ap te kach zmniej szy się
z mniej wię cej 11 tys. do 6 tys. zł.
W oce nie Pio tra Bo ha te ra ta ka sy -
tu acja bę dzie ozna czać ka ta stro fę

fi nan so wą dla ty się cy nie za le żnych
ap tek. W efek cie przy nie sie dra -
stycz ną re duk cję per so ne lu fa cho -
we go al bo wręcz li kwi da cję ap tek.
Pre zes DIA za pew nia, że bez wa -
ha nia po parł by kon cep cję sta łych
ma rż na wszyst kich po zio mach, je -
śli śred nia ma rża aptecz na na le ki
re fun do wa ne, wy ni ka ją ca z urzę -
do wej ta be li ma rż, wy no si ła by co
naj mniej 20 proc. 

Wpro wa dze nie sztyw nych ma rż
ma jed ną wa dę i jed ną za le tę.
Wa da jest za sad ni cza. Po wej ściu
w ży cie ure gu lo wań praw nych
ap te ki cze ka ją cię żkie cza sy. Za -
le ta sta no wi wąt pli wą po cie chę.
Cię żej mo że być wszyst kim – po
rów no. Nie wszy scy jed nak chcą
się z ta ką sy tu acją po go dzić. Ob -
ser wa to rzy ryn ku twier dzą, że
prze ciw ko sztyw nym ce nom
na ka żdym eta pie dys try bu cji
opo wia da ją się głów nie ci far ma -
ceu ci, któ rzy wi dzą swo ją szan sę
w przy na le żno ści do grup za ku -
po wych i bli skich związ kach
z hur to wy mi spół ka mi. �
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NRA: sztywna linia podziału
w sprawie sztywnych marż

Naczelna Rada Aptekarska rusza do dyskusji na temat ostatecznego kształtu projektu ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów

medycznych. Prace nad tą ustawą właśnie rozpoczęły się w Sejmie 

MTF: Czy ktoś wie, jak po wi nien wy glą dać sys tem ma rż le ków re fun do -
wa nych, sko ro na wet przed sta wi cie le Na czel nej Ra dy Ap te kar skiej w tej
kwe stii nie mó wią jed nym gło sem?
TTOO  MMAASSZZ  KKAACC  ZZYYŃŃ  SSKKII::  Jak bę dzie, o tym za de cy du ją po sło wie w trak cie
roz po czę tych wła śnie prac nad tą usta wą. Fak tem jest, że za sztyw ny mi
ce na mi optu ją przede wszyst kim wła ści cie le ma łych ap tek ro dzin nych,
któ rzy pod cho dzą z du żą re zer wą do wszel kich form pro mo cji i sto so wa -
nia tak zwa nych no wo cze snych na rzę dzi mar ke tin go wych. W ich prze ko -
na niu z ela stycz nej ma rży ko rzy sta ją głów nie ap te ki sie cio we, któ re uzy -
sku ją z re gu ły więk sze ra ba ty. Obo wią zu je pro sta za le żność: wy ższe
upu sty dla tych, któ rzy za ma wia ją więk sze par tie le ków re fun do wa nych.
Za sa dę tę mo żna zmie nić tyl ko wów czas, gdy z jed nej stro ny usztyw ni
się ce ny i ma rże na ka żdym eta pie ob ro tu,
z dru giej zaś za ka za ne bę dzie sto so wa nie ja -
kich kol wiek form wspar cia sprze da ży. Ta kie
roz wią za nie za pro po no wa no wła śnie w pro -
jek cie usta wy o re fun da cji le ków, środ ków
spo żyw czych spe cjal ne go prze zna cze nia ży -
wie nio we go oraz wy ro bów me dycz nych. 

MTF: Ma łe ma rże obo wią zy wać bę dą wszyst -
kich. Tych, którzy je do tych czas i tak ob ni ża li,
i tych, dla któ rych ni ższy jed nost ko wy za ro -
bek bę dzie gwoź dziem do trum ny. Ja ka to po -
cie cha, że wła ści ciel ap te ki za cznie to nąć
w to wa rzy stwie wła ści cie li in nych ap tek?
TT..KK..::  Trud no po wie dzieć, czy za pro po no wa -
na ta be la ma rż bę dzie gor sza dla ap te ka rzy
od tej obec nie sto so wa nej. Na le ża ło by prze -
pro wa dzić szcze gó ło we ob li cze nia i po rów -
nać po ziom obec nych ma rż z ty mi pro po no -
wa ny mi przez Mi ni ster stwo Zdro wia. Nie za -
po mi naj my o jed nym. Dzi siej sze staw ki za pi -
sa ne są tyl ko na pa pie rze. Ta kie ma rże by wa -
ją hi po te tycz ne, bo słu żą głów nie okre śla niu
przez Mi ni ster stwo Zdro wia mak sy mal nych
cen de ta licz nych le ków re fun do wa nych.
Obec nie to od ap te ka rza za le ży, czy ca łą ma r -
żę za cho wa dla sie bie, czy też po dzie li się nią
z pa cjen tem, ob ni ża jąc ce nę de ta licz ną pro -
duk tu. Wal czą cy o ry nek: dys try bu to rzy, hur -
tow ni cy i ap te ka rze czę sto re zy gnu ją z du żej
czę ści przy słu gu ją cych im ma rż. W efek cie
ce na, za ja ką pa cjent ku pu je le ki re fun do wa -
ne, mo że być in na nie mal w ka żdej ap te ce. To się skoń czy po wej ściu
w ży cie no we li za cji. Za mia rem Mi ni ster stwa Zdro wia jest do pro wa dze nie
do sy tu acji, aby w ka żdej ap te ce okre ślo ny lek miał ta ką sa mą ce nę. Ja ki
to przy nie sie efekt? Z pew no ścią w ten spo sób ukró co na zo sta ła by tak
zwa na tu ry sty ka ap tecz na.

MTF: Mi ni ster stwo Zdro wia twier dzi, że w no wych wa run kach bę dzie
ne go cjo wa ło z pro du cen ta mi ni ższe ce ny za le ki re fun do wa ne, gdyż ich
wy twór cy za osz czę dzą na nie for mal nych upu stach, któ re do cho dzą
obec nie do 30 proc. war to ści do staw. Tak czy ina czej w obie gu znaj dą
się mniej sze pie nią dze. Być mo że po ja wi się no wy sys tem pro mo cji

sprze da ży, peł nią cy po dob ną ro lę jak do tych cza so wy układ ela stycz -
nych ma rż.
TT..KK..::  Tak też ro zu mo wał usta wo daw ca, któ ry jed no cze śnie wpro wa dza
bar dzo re stryk cyj ne ure gu lo wa nia do ty czą ce upu stów, ma rż i za chęt. Ar -
ty kuł 46 pro jek tu usta wy re fun da cyj nej za bra nia przed się bior stwom zaj -
mu ją cym się wy twa rza niem lub ob ro tem re fun do wa ny mi pro duk ta mi
lecz ni czy mi prze ka zy wa nia ja kich kol wiek za chęt kie ro wa nych do uczest -
ni ków ob ro tu. W re je strze za ka zów zna la zły się m.in. upu sty, ra ba ty, bo ni -
fi ka ty, pa kie ty lo jal no ścio we, da ro wi zny. Pa mię taj my, że jest to re stryk cja
pod mio to wa, któ ra ma do ty czyć pro du cen tów i dys try bu to rów le ków re -
fun do wa nych. Tych, któ rzy nie bę dą re spek to wa li wpro wa dzo nych ogra -
ni czeń, mo gą do tknąć ka ry pie nię żne.

MTF: Nie ma ap tek, któ re sprze da wa ły by tyl ko
le ki re fun do wa ne, ma ło jest hur tow ni, któ re nie
han dlo wa ły by rów no cze śnie spe cy fi ka mi spo -
za li sty re fun da cyj nej. Czy nie bę dzie tak, że ca -
ły sys tem ra ba to wa nia skie ro wa ny zo sta nie
na in ne pro duk ty, cho cia żby le ki OTC? Na dal
bę dą rów ni i rów niej si.
TT..KK..::  Po my śla no i o tym. Za kaz dzia łań mar ke -
tin go wych nie do ty czy pro duk tów, tyl ko pod -
mio tów, któ re ma ją w ob ro cie m.in. le ki re fun -
do wa ne. W ta kim przy pad ku re stryk cja obej -
mie ca łą ga mę ofe ro wa nych spe cy fi ków – bez
wy jąt ków.

MTF: W ta kiej sy tu acji nie trud no prze wi dzieć po -
dzia ły hur tow ni na te sprze da ją ce le ki re fun do -
wa ne i na te han dlu ją ce wszyst ki mi in ny mi far -
ma ceu ty ka mi.
TT..KK..::  Rze czy wi ście, w ta kich oko licz no ściach
po dział struk tur dys try bu cji pro duk tów jest
praw do po dob nym roz wią za niem. Mo żli we są
ró żne struk tu ry dys try bu cji. Nie wy klu czo ne, że
za czną dzia łać fir my spe cja li zu ją ce się wy łącz -
nie w dys try bu cji pro duk tów nie re fun do wa -
nych lub pod mio ty za an ga żo wa ne tyl ko
w mar ke ting obej mu ją cy nie re fun do wa ne pro -
duk ty lecz ni cze. Fir my ta kie nie bę dą po dej -
mo wać dzia łań zwią za nych z pro duk ta mi re -
fun do wa ny mi. 
Ro dzi się za sad ni cze py ta nie, czy roz wią za nie
ta kie nie bę dzie trak to wa ne przez urzęd ni ków

ja ko pró ba omi nię cia pra wa, a w kon se kwen cji mo że pod le gać pe na li -
za cji. Po dej mo wa nie te go ty pu dzia łań mu si być pod bu do wa ne peł ną
ana li zą praw ną. Tyl ko wów czas mo żna zmi ni ma li zo wać ry zy ko biz ne -
so we. Pa mię taj my jed nak, że ry zy ko ist nie je po obu stro nach. Rząd nie
mo że in ge ro wać zbyt głę bo ko w swo bo dę pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej. Mó wią o tym przed sta wi cie le biz ne su i praw ni cy kon sty -
tu cjo na li ści. Ro dzi się py ta nie o zgod ność z pra wem wpro wa dza nia
prze pi sów ogra ni cza ją cych wol ny han del i kon ku ren cję ryn ko wą, któ re
są pod sta wą go spo dar ki Unii Eu ro pej skiej. �
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Pra wo upstrzo ne re stryk cja mi
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Tomasz Kaczyński, prawnik z zespołu doradztwa 
dla branży farmaceutycznej i biotechnologii kancelarii
prawniczej Domański Zakrzewski Palinka


