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Uchwała NRA V/107/2010 dotycząca sztywnych marż na każdym poziomie 
 

W związku z rozbieżnymi zdaniami poszczególnych ORA i Członków NRA, co do tego, czy aptekarze 

chcą tylko stałych cen detalicznych w aptekach, czy też stałych cen na każdym poziomie obrotu lekiem, w dniu 

21 grudnia 2010 r. NRA podjęła uchwałę nr V/107/2010, która została przegłosowana imiennie. Jednak w treści 

tej uchwały brakuje bardzo istotnego elementu mającego decydujący wpływ na konsekwencje ekonomiczne dla 

aptek wprowadzenia systemu sztywnych marż na każdym poziomie – brakuje odniesienia do konkretnych 

poziomów marż aptecznych. 

Głosując przeciwko tej uchwale byliśmy przeciwni jedynie części tej uchwały dotyczącej sztywnych 

marż na wszystkich poziomach, ponieważ projekt ustawy refundacyjnej przekazany do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej zakłada wprowadzenie sztywnych marż hurtowych i aptecznych przy praktycznie niezmienionej 

tabeli marż aptecznych i równoczesnym naliczaniu marż aptecznych tylko do limitu refundacji. 

Oznacza to spadek realnej marży na leki refundowane w przeciętnej niezależnej aptece prowadzonej 

przez aptekarzy z 22% do 12%. Wówczas miesięczna marża realizowana na lekach refundowanych w takiej 

aptece zmniejszy się z 11 tysięcy złotych do 6 tysięcy złotych. Miesięczna strata marży na poziomie 5 tysięcy 

złotych oznaczać będzie katastrofę finansową dla wielu tysięcy niezależnych aptek i w konsekwencji albo 

drastyczną redukcję personelu fachowego albo likwidację apteki. 

Cztery kolejne wersje projektu ustawy refundacyjnej – począwszy od wersji z dnia 9 września 2010 r. 

aż po wersję z dnia 18 października 2010 r. przekazaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – nie zawierały 

żadnych zmian dotyczących tabeli marż aptecznych oraz naliczania marży aptecznej do limitu refundacji. Bez 

wahania poparlibyśmy koncepcję stałych marż na wszystkich poziomach, jeśli średnia marża apteczna na 

leki refundowane wynikająca z urzędowej tabeli marż wynosiłaby co najmniej 20%. Ponieważ jednak 

cztery kolejne wersje ustawy refundacyjnej nie zawierają żadnych pozytywnych zmian dla aptekarzy w tym 

zakresie, to czy mamy realne i wiarygodne podstawy sądzić, że nagle na etapie prac sejmowych urzędowe 

marże apteczne na leki refundowane zostaną podniesione prawie dwukrotnie? 

Ministerstwo Zdrowia podało w uzasadnieniu do projektu ustawy refundacyjnej przekazanego do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej, że nowy system naliczania marż przyniesie oszczędności dla budżetu NFZ w 

wysokości rzędu 650 milionów złotych rocznie. Ponieważ główne obciążenie zaproponowanych zmian będą 

musiały ponieść apteki można prosto wyliczyć, że oznacza to miesięczną stratę marży dla statystycznej polskiej 

apteki około 5 tysięcy złotych. 

Realne szanse na to, że Ministerstwo Zdrowia zaproponuje godziwe marże apteczne rezygnując z 650 

milionów złotych są bardzo małe. Okręgowe Rady Aptekarskie we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, 

Katowicach, Gdańsku, Kielcach, Opolu oraz Bydgoszczy są za wprowadzeniem jednakowej odpłatności za 

leki refundowane w każdej aptece. W trakcie posiedzenia NRA w dniu 21 grudnia 2010 r. głosowaliśmy 

zgodnie ze stanowiskiem naszych Okręgowych Rad Aptekarskich. 
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