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Słownik pojęć i skrótów 
 

HURTOWNIE 
PEŁNOZAKRESOWE 

hurtownie posiadające w ofercie pełen zakres produktów farmaceutycznych 
zaopatrujące apteki, szpitale i inne podmioty wykonujące działalność 
medyczną, jak również inne podmioty hurtowe pełniąc wówczas rolę 
„przedhurtu” 

HURTOWNIE 
PRODUCENCKIE 

hurtownie posiadające w ofercie jedynie produkty wytwarzane przez danego 
producenta, sprzedające głównie do hurtowni oraz prowadzące dystrybucję 
bezpośrednią do wybranych szpitali i aptek / sieci aptecznych 

HURTOWNIE 
SPECJALISTYCZNE 

określane również jako „niepełnozakresowe” lub „wąskozakresowe”; 
hurtownie specjalizujące się w określonym asortymencie lub hurtownie 
posiadające w ofercie ograniczoną ofertę produktową (np. wybrane produkty 
wysokomarżowe dla lecznictwa szpitalnego) głównie prowadzące dystrybucję 
do szpitali i wybranych sieci aptecznych 

SKU (jednostka magazynowa, ang. Stock Keeping Unit) to unikalny kod przypisany 
do danego produktu w celu jego identyfikacji; w większości przypadków termin 
SKU jest odpowiednikiem opakowania produktu opisanego indywidualnym 
kodem GTIN/EAN 

WSKAŹNIK ROTACJI 
MAGAZYNÓW 

wskaźnik rotacji wskazuje ilość dni w jakim zapas hurtowni został odnowiony 

  

  

  
 
 
  



Komentarz  
 
Prof. n. med i n. o zdr. Marcin Czech 
Specjalista zdrowia publicznego. Specjalista epidemiologii. 
Wiceminister Zdrowia w latach 2017-19 odpowiedzialny m.in. za politykę lekową, 
Prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, 
Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka, 
Kierownik studiów podyplomowych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

 

Dystrybucja farmaceutyczna definiowana jest jako szeroki zakres procesów i podmiotów w nich 

uczestniczących, których wynikiem jest przetransferowanie leku z miejsca jego wytworzenia (fabryki) w 

miejsce, gdzie będzie przekazany końcowemu konsumentowi, jakim jest pacjent, najczęściej do apteki, 

punktu aptecznego lub szpitala. Pełnoasortymentowa hurtowa dystrybucja farmaceutyczna jest ważnym 

elementem gospodarowania lekami, jednym z filarów bezpieczeństwa lekowego państwa. Sprawnie 

działający system zapewnia fizyczną dostępność produktu leczniczego we właściwym miejscu o 

odpowiednim czasie. Jest to warunek konieczny jego dostępności dla pacjenta w aptece otwartej lub w 

szpitalu. Z drugiej strony, w obu przypadkach, jego niedobór może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. 

Pandemia COVID-19 w naszym kraju dowiodła jak niebezpieczne mogą okazać się deficyty w dostępności 

produktów leczniczych. Z drugiej strony okres „lock-down-u” udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że 

zdrowie polskiej populacji, a co za tym idzie produktywność jednostek i całej populacji  jest kluczowym 

elementem warunkującym podtrzymanie rozwoju gospodarczego Polski. Poprzez podjęte działania na rzecz 

pozyskania i dostarczenia do aptek oraz szpitali leków i wyrobów medycznych, w szczególności 

deficytowych produktów leczniczych, dystrybucja farmaceutyczna potwierdziła w owym okresie swoje 

kluczowe znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa lekowego poszczególnych pacjentów, jak i zdrowia całej 

populacji. Stąd celem decydentów powinno być stworzenie optymalnych warunków działania 

pełnozakresowej dystrybucji farmaceutycznej, tak by w odpowiedzi na przyszłe zagrożenia mogła równie 

efektywniej wywiązać się ze swoich obowiązków i odpowiadać na rosnące wyzwania zdrowotne. Dotyczy 

to między innymi, a może przede wszystkim, odpowiedniego środowiska prawnego i ekonomicznego, które 

determinują przewidywalność prowadzenia działalności i utrzymania wysokiej skłonności do inwestowania. 

Tym i innym zagadnieniom poświęcony jest raport pt.: „Rola hurtowej dystrybucji farmaceutycznej w 

zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego Polski” przygotowany przez zespół ekspertów związanych z firmą 

analityczną PEX. Trudno nie zgodzić się z zawartą w nim opinią, że dystrybucja farmaceutyczna pełni 

kluczową, aczkolwiek niedocenianą rolę w systemie zaopatrzenia w leki. Niech o znaczeniu tej branży 

świadczy fakt, że chwili obecnej w hurtowniach farmaceutycznych  i w obszarze działalności bezpośrednio 

związanej z hurtem  pracuje około 20 tys. osób, podmioty te dysponują flotą ponad 2,1 tys. pojazdów, które 

co roku przejeżdżają ponad 150 milionów kilometrów zużywając około 30 milionów litrów paliwa. Sprawne 

działanie systemu każdego dnia warunkuje dostępność leków dla 1,5 mln pacjentów w aptekach i niemal 

120 tys. chorych w szpitalach. Dla przykładu, w 2018 roku polskie apteki sprzedały około 1,61 miliarda  

opakowań produktów farmaceutycznych, a do szpitali trafiło około 65 milionów  opakowań leków. To 

obrazuje skalę działalności, a zrealizowanie dostaw 1,7 miliarda opakowań rocznie stanowi duże zadanie 



logistyczne i organizacyjne. Efektywne zarządzanie stanami magazynowymi wymaga odpowiedniej 

infrastruktury i wiedzy.  

Działalność pełnozakresowej hurtowni farmaceutycznej to nieustanne dostosowywanie się do 

zmieniających się warunków regulacyjnych, ekonomicznych, konkurencyjnych oraz oczekiwań odbiorców 

końcowych łańcucha dystrybucji farmaceutycznej. Jak głosi raport związane jest to ze stałym ponoszeniem 

znacznych nakładów inwestycyjnych. By zilustrować to zagadnienie warto przytoczyć dane mówiące o tym, 

że zbudowanie centrum dystrybucyjnego hurtowni pełnozakresowej spełniającego wszystkie wymagania 

ustawowe i dobrej praktyki dystrybucyjnej oraz wyposażonego w najnowsze urządzenia i rozwiązania 

logistyczne to koszt rzędu 500 milionów PLN. Zwrotu z poniesionych nakładów można oczekiwać jednak 

dopiero w odległym horyzoncie czasowym.  

Powszechnie wiadomo, że działalność w zakresie dystrybucji produktami farmaceutycznymi jest 

regulowana prawnie. Aby ją prowadzić, należy spełnić określone warunki, uzyskać pozwolenie na 

prowadzenie hurtowni, a następnie poddawać się nadzorowi prowadzonemu przez ograny Inspekcji 

Farmaceutycznej. Prowadząc działalność hurtowni farmaceutycznej przedsiębiorca ma liczne obowiązki 

wynikające wprost z ustaw. 

Warto również zaznaczyć, że na rynku hurtu farmaceutycznego mamy do czynienia ze znaczącym stopniem 

koncentracji – 10 największych podmiotów skupia blisko 90% obrotów całego rynku dystrybucji 

farmaceutyczne. Spadające przychody z podstawowej działalności, w początkowym okresie kompensowane 

przez osiąganie większej skali działania, zmusiły poszczególne podmioty do szukania źródeł dodatkowych 

przychodów w innych segmentach systemu ochrony zdrowia, jak i w innych sektorach gospodarki. Pod 

markami największych polskich hurtowni takich jak Neuca, Pelion czy Farmacol kryją się dziś grupy 

kapitałowe, w których hurt farmaceutyczny jest odpowiedzialny jedynie za część przychodów, stąd analizy 

finansowe ich działalności powinny być dokonywane z dużą wnikliwością odpowiadającą złożoności branży. 

Jak dowodzą autorzy raportu, warunki ekonomiczne prowadzenia hurtowni w Polsce stają się coraz 

trudniejsze, na przestrzeni ostatnich 20 lat poziom marży hurtowej realizowanej na sprzedaży hurtowej 

leków refundowanych spadł z 12,5% do 4,76% (co odpowiada zmianie narzutu z 14,3% do 5%). Dostarczając 

jedno opakowanie leku refundowanego hurtownia średnio zarabia 1,13 PLN, a w przypadku połowy 

produktów refundowanych 1 PLN lub mniej. Wystarczy zestawić te dane z ceną przesyłki pocztowej, która 

nie ma takich wymagań pod względem warunków przechowywania czy przewozu, które zawarte są w 

rozporządzeniu o dobrej praktyce dystrybucyjnej (DPD) np. dotyczące zimnego łańcucha dystrybucji. 

Marża na leki i produkty nierefundowane od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a przestrzeń do jej 

wzrostu praktycznie nie istnieje ze względu na silne otoczenie konkurencyjne, stabilną siłę nabywczą 

pacjentów, od wielu lat średni poziom marży na nierefundowanych lekach na receptę i produktach 

wydawanych bez recepty w aptekach kształtuje się na poziomie 13-15%, a w szpitalach rzadko przekracza 

5%. Wzrost kosztów prowadzenia działalności jest również pochodną cen mediów głównie energii 

elektrycznej, kosztów pracy (płaca minimalna, średnie wynagrodzenie) oraz nakładów na niezbędne 

inwestycje związane z wprowadzeniem nowych obowiązków ustawowych.  

W raporcie znajdziemy również interesujący opis wiodących hurtowni działających na rynku europejskim 

wraz z dokładnym opisem ich działalności. Należą do nich takie firmy jak: Phoenix, McKesson Europe oraz 

Walgreens Boots Alliance będące liderami rynku stanowiąc duże, ponadnarodowe organizacje, prowadzące 

zdywersyfikowaną działalność w obszarze ochrony zdrowia w wielu krajach. Polska, z kilkoma dużymi 



krajowymi hurtowniami pełnozakresowymi będącymi w posiadaniu również krajowych, prywatnych 

właścicieli, może być dla nich atrakcyjnym celem dla kolejnych akwizycji, co powinno być również wzięte 

pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za politykę lekową w naszym kraju. 

System ochrony zdrowia jest złożonym zespołem naczyń połączonych, w którym dystrybucja 

farmaceutyczna odgrywa kluczową i ważną rolę. Powinna mieć stworzone stabilne i przewidywalne warunki 

prowadzenia działalności biznesowej oraz zespół zachęt do dalszego rozwoju. Gromadzone zyski powinny 

pozwolić na re-inwestowanie w naszym kraju w rozwiązania prowadzące do automatyzacji procesów 

logistycznych w odpowiedzi na rosnące koszty pracy, zwiększenie poziomu zapasów oraz zastosowań 

sztucznej inteligencji podążając za światowymi i europejskimi trendami w tej dziedzinie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Główne tezy  
 

• Zapewniając stabilny dostęp do szerokiego asortymentu produktów leczniczych oraz najwyższą 

jakość i bezpieczeństwo ich dostaw do aptek i szpitali hurtownie pełnozakresowe stanowią 

kluczowy element bezpieczeństwa lekowego pacjentów w Polsce. Zostało to wprost potwierdzone 

w krytycznym okresie epidemii COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku. 

• Hurtownie pełnozakresowe, poprzez odroczone terminy płatności, kredytują zakupy wykonywane 

przez apteki i szpitali. Niska rentowność prowadzonej działalności hurtowej stanowi istotne 

zagrożenie dla możliwości sprostania przez hurtownie zwiększonym w czasie kryzysu (takiego jak 

np. epidemia COVID-19) potrzebom kredytowym aptek i szpitali, szczególnie w sytuacji 

ograniczania działalności kredytowej przez instytucje finansowe. Sytuacja taka stanowi istotne 

zagrożenie dla możliwości zapewnienia polskim pacjentom dostępności do leków w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

• Skala,  poziom komplikacji i wymagania bezpieczeństwa sanitarno-technicznego prowadzonych 

operacji powodują, że hurtownie pełnozakresowe są niezastąpionym elementem systemu 

ochrony zdrowia - żaden inny podmiot aktywny na rynku leków nie ma podobnej skali działania i 

nie jest w stanie zapewnić choćby porównywalnego zakresu i poziomu obsługi podmiotów 

służących pacjentom. Hurtownie pełnozakresowe dostarczają ponad 95% liczby wszystkich 

opakowań leków dostępnych pacjentom w aptekach otwartych oraz 70% w aptekach szpitalnych. 

Aby wypełnić to zadanie muszą mieć stale w swojej ofercie około 17 tys. różnych produktów (w 

tym wszystkie leki refundowane oraz leki dostępne za pełną odpłatnością pacjenta), 

dostarczanych odbiorcom średnio w czasie 2,5h godzin od zamówienia.  

• Niska, 5% marża hurtowa dla leków refundowanych (wobec w ten sam sposób naliczanej marży w 

wysokości 9,78% sprzed wejścia w życie ustawy refundacyjnej) oraz niski poziom marż 

realizowanych na pozostałych produktach nie rekompensują rosnących kosztów prowadzenia 

działalności dystrybucyjnej i nowych wymagań techniczno-organizacyjnych nakładanych na 

hurtownie farmaceutyczne. 

• Europejski rynek dystrybucji farmaceutycznej podlega konsolidacji przez ponadnarodowe firmy 

prowadzące dystrybucję leków, wykorzystujące swoją ekonomię skali w krajach, gdzie obniżają się 

efektywne marże hurtowe i detaliczne. Krajowe hurtownie pełnozakresowe, będące obecnie 

wciąż własnością polskiego kapitału, w świetle coraz mniej rentownej działalności podstawowej 

mogą stać się przedmiotem tego ogólnoeuropejskiego trendu, co w konsekwencji może 

spowodować w przyszłości istotne ograniczenia w możliwości realizacji suwerennej polityki 

lekowej Państwa. 

 
BEZPIECZEŃSTWO 

Bezpieczeństwo lekowe Polski jest zapewnione dzięki działaniu hurtowni pełnozakresowych: 

• Prawie pełna dostępność leków dla pacjentów, tzn. możliwość szybkiego otrzymania potrzebnego 

produktu, jest możliwa dzięki utrzymywaniu w magazynach hurtowni pełnozakresowych 



praktycznie wszystkich produktów będących w obrocie w Polsce, w tym wszystkich leków 

refundowanych i dostępnych za pełną odpłatnością pacjenta. 

• Hurtownie zapewniają również dostęp do leków nieobecnych na rynku polskim poprzez 

przeprowadzanie procedur umożliwiających sprowadzenie leku w ramach importu docelowego. 

• Produkty potrzebne pilnie (cito) są dostarczane średnio w 30-60 minut od zamówienia, produkty 

wolnorotujące (o małej sprzedaży) są z reguły dostępne dla pacjentów w ciągu jednego dnia. 

• Wysoka jakość leków (w tym przechowywanie i transport w odpowiednich, wymagających 

warunkach) są zapewnione poprzez najwyższe w Europie i stale kontrolowane standardy 

magazynowania i przewożenia, w pełni zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu o 

Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej. Leki dostępne za pośrednictwem hurtowni pełnozakresowych są 

skuteczne i bezpieczne.  

• Pojemność magazynów hurtowni pełnozakresowych pozwala na długotrwałe przechowywanie w 

odpowiednich warunkach rezerw produktów leczniczych zapewniających dostępność leków dla 

pacjentów w sytuacji zmniejszenia podaży produktów u producentów. 

• Ze względu na fakt, iż hurtownie pełnozakresowe są firmami polskimi, koncentrującymi się na 

rodzimym rynku, nie ma zagrożenia, iż w przypadku światowego deficytu określonych produktów 

Polska nie będzie ich priorytetem. 

• Hurtownie pełnozakresowe utrzymują rozwinięte systemy informatyczne oraz zautomatyzowane 

rozwiązania logistyczne pozwalające na bieżące śledzenie każdego z opakowań produktów 

leczniczych będących w obrocie hurtowym w tych przedsiębiorstwach. Oznacza to m.in. 

eliminację z obrotu produktów podrobionych, jak również ograniczenie ryzyka konieczności 

utylizacji leków ze względów na mijające terminy ważności poszczególnych serii. 

 

ROLA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 

Hurtownie pełnozakresowe mają duży wkład ekonomiczny w polski system ochrony zdrowia: 

• Dystrybucja produktów leczniczych jest niezwykle tania (dostarczenie aptece jednego opakowania 

leku refundowanego to dla płatnika średnio koszt 1,13 zł – dla porównania koszt przesłania kartki 

pocztowej to 3,30 zł), co obniża koszty leków w Polsce. 

• Hurtownie stabilizują (poprzez pośrednie współfinansowanie) działalność aptek i szpitali, 

zapewniając im wielotygodniowe kredyty kupieckie, pozwalające na odroczone płatności. Inne 

podmioty dostarczające leki na rynku nie oferują podobnie dogodnych warunków rozliczeń.  

• Przejmują na siebie koszty obniżek (przecen) cen leków po negocjacjach cenowych w MZ oraz 

obniżek marż urzędowych, de facto obniżając koszty działania NFZ. 

• Obniżają koszty działania aptek i szpitali, umożliwiając kompleksowe i łatwe w obsłudze 

zamówienia i przetargi, zmniejszając do minimum zaangażowanie wykwalifikowanego personelu 

tych placówek. 

ROLA W GOSPODARCE KRAJU 

Hurtownie pełnozakresowe mają duży wkład w gospodarkę krajową: 

• Ponosiły i stale ponoszą znaczące inwestycje w systemy logistyczne dystrybucji leków. Wykonują 

one zadania przechowywania, automatycznej realizacji i przewożenia produktów w wymaganych 



warunkach oraz kontroli, nadzoru i raportowania. Budowa jednego w pełni zautomatyzowanego 

magazynu to koszt rzędu 500 mln zł. W ciągu ostatnich lat hurtownie zrzeszone w ZPHF 

wybudowały 3 takie magazyny. 

• Zatrudniają około 20 tysięcy wysoko wykwalifikowanych osób, często poza metropoliami, z 

wysokimi wynagrodzeniami. 

• Wprowadzają do Polski najnowsze technologie w zakresie logistyki - przykładem są automatyczne 

systemy realizacji zamówień, czy stała kontrola (on-line) warunków temperaturowych w jakich 

przewożone są leki. 

• Hurtownie te, bez wyjątku są podmiotami kontrolowanymi przez polski kapitał, płacą podatki w 

Polsce i tu rozwijają biznes dokonując znacznych inwestycji. 

• Są bardzo konkurencyjne. Mimo osiągania bardzo niskich marż wynikowych na działalności 

hurtowej, działają w warunkach ostrej konkurencji - między sobą, z hurtowniami 

wyspecjalizowanymi, dostarczającymi wybrane produkty o wysokiej marży (short-liners) oraz 

firmami logistycznymi i producentami. 

• Hurtownie pełnozakresowe utrzymują deficytową dystrybucję leków refundowanych, 

rekompensując ponoszone koszty niskimi marżami na dystrybucji innych produktów do aptek oraz 

rozwijaniem dodatkowych działalności na rynku ochrony zdrowia. 

 

W obiegu publicznym funkcjonuje wiele mitów i nieprawdziwych informacji związanych z hurtem 

farmaceutycznym. 

MIT 1 

W Polsce działa kilkaset hurtowni, rynek hurtowy jest rozdrobniony. 

Rzeczywistość: 

• faktycznie tylko 10 hurtowni pełnozakresowych zapewnia jakość i stabilność systemu, 

dystrybuując 95 % wolumenu produktów leczniczych dostarczanych do aptek otwartych i 70% do 

aptek szpitalnych.  

• pozostałe podmioty posiadające licencję hurtową to najczęściej niewielkie przedsiębiorstwa 

dystrybuujące wybrane produkty lub hurtownie producentów, posiadające w sprzedaży produkty 

wyłącznie danego producenta.  

MIT 2 

Marże hurtowe są wysokie, a hurtownie mają wysokie zyski.  

Rzeczywistość:  

• marże urzędowe należą (procentowo) do najniższych w Europie, a ze względu na bardzo niskie 

ceny leków w Polsce również kwotowo są niezwykle niskie.  

• od lat urzędowe marże hurtowe spadają.  

• koszty działalności hurtowni (ze względu na kapitałochłonność) są porównywalne do innych 

krajów.  



• wynikowa rentowność jest bardzo niska, co eksponuje te przedsiębiorstwa na ryzyka związane z 

potencjalnymi zaburzeniami rynku - dlatego dywersyfikują one swoją działalność, oferując różne 

usługi i produkty na szeroko pojętym rynku zdrowia. 

MIT 3 

Hurtownie odpowiadają za braki leków na rynku. 

Rzeczywistość:  

• braki leków na rynku wynikają z ogólnoświatowego deficytu niektórych substancji czynnych oraz z 

eksportu równoległego.  

• hurtownie nie mają wpływu na deficyt produkcji.  

• Polska, ze względu na niskie ceny, nie jest dla producentów rynkiem priorytetowym - w przypadku 

ograniczeń, w pierwszej kolejności dostawy trafiają do krajów o wyższych cenach. 

• eksport równoległy jest w ogromnej mierze kontrolowany przez eksporterów równoległych 

niezwiązanych z hurtowniami pełnozakresowymi oraz firmy działające w tzw. systemie 

odwróconej dystrybucji.  

• hurtownie pełnozakresowe w sposób całkowicie przejrzysty dla Ministerstwa Zdrowia podejmują 

szereg działań osłabiających negatywne wpływ deficytu niektórych leków na ich dostępność dla 

pacjentów. 

MIT 4 

Dystrybucja bezpośrednio od producentów, w tym za pośrednictwem firm logistycznych, oferujących 

transport jest tańsza.  

Rzeczywistość:  

• samo fizyczne dostarczenie wybranych, niektórych produktów w takim układzie może być 

rzeczywiście tańsze w przeliczeniu na jedno opakowanie. To nie jest jednak porównywalna usługa, 

bowiem hurtownie pełnozakresowe oferują bardzo szybkie i bezpieczne dostarczenie PRAWIE 

WSZYSTKICH produktów leczniczych obecnych w Polsce do WSZYSTKICH aptek i szpitali.  Żadne 

inne przedsiębiorstwo nie jest w stanie zagwarantować podobnej usługi. 

 

WNIOSKI 

• Hurtownie pełnozakresowe są fundamentem bezpieczeństwa lekowego w Polsce. Ich rola 

powinna być widziana i doceniana, a ich warunki funkcjonowania muszą być stabilne w długiej 

perspektywie. Stabilizacja oznacza przynajmniej ochronę obecnej marży efektywnej oraz takie 

zmiany prawa, które brałyby pod uwagę względną niezmienność warunków ich działania. Polityka 

lekowa Państwa powinna brać pod uwagę ten ważny sektor rynku ochrony zdrowia. 

• Działania hurtowni pełnozakresowych zapewniają pacjentom dostępność ogromnej liczby 

produktów leczniczych we właściwym czasie i niskim kosztem. Dla tego modelu dystrybucji nie ma 

realnej alternatywy, która realizowałaby podobne zadania zbliżonym kosztem.  



• Koszty działania hurtowni są obciążane rosnącymi wymaganiami regulacyjnymi w zakresie kontroli 

jakości i nadzoru. Jakiekolwiek zmiany tych regulacji skutkujące wzrostem kosztów powinny mieć 

odzwierciedlenie w poziomie marży urzędowej, poprzez jej podwyższenie. 

  

  



Dystrybucja farmaceutyczna w 

Polsce i na świecie  

 

  

WNIOSKI: 

• Zdrowie jest istotną wartością dla każdego człowieka i podstawą budowania długotrwałego 

rozwoju gospodarczego całego społeczeństwa. 

• Efektywne zarządzanie systemem ochrony zdrowia jest obowiązkiem każdego rządu, a wydatki z 

tym działaniem związane, są długoterminową inwestycją, a nie bieżącym kosztem. 

• Leki (farmakoterapia) będąc jednym z podstawowych i szeroko dostępnych narzędzi w 

medycynie naprawczej i profilaktyce chorób, w trosce o bezpieczeństwo pacjenta znajdują się 

pod specjalnym nadzorem regulatora i administracji publicznej. 

• Malejące marże i obniżające się ceny leków, wobec zwiększanych wymagań jakościowych oraz 

rosnących kosztów działalności, stanowią istotną i niekorzystną zmianę otoczenia 

ekonomicznego dystrybucji farmaceutycznej. 

• Pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne wchodzące w skład polskich grup kapitałowych 

dostarczają 90% ilości opakowań w krajowej dystrybucji produktów farmaceutycznych. 

 



I. Zdrowie i leki 

Zdrowie jest dla Polaków jedną za najważniejszych wartości w życiu codziennym. Według badania CBOS 

„Rodzina – jej znaczenie i rozumienie” (1) zajmuje ono drugie miejsce w hierarchii deklarowanych wartości, 

zaraz za rodziną. Badania empiryczne wskazują jednak, że zdrowie jest często 

wartością niedocenianą i niezauważaną do chwili pojawienia się symptomów 

choroby (2) (czym należy tłumaczyć istotny wzrost jego znaczenia w hierarchii 

wartości osób starszych) stąd jego znacznie w badaniach deklaracyjnych może 

być zaniżone. 

Wykres 1. Wartości w życiu Polaków (1) [możliwość wskazania więcej niż jednej wartości] 

 

Pozostając w zdrowiu każdy obywatel może podejmować działania na rzecz rozwoju osobistego oraz w 

kierunku zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego sobie i swoim bliskim. Tym samym jest w stanie 

budować swój dobrostan oraz pracować nad dobrobytem swoich najbliższych. 

Zdrowie jest istotną wartością nie tylko dla poszczególnych obywateli, ale jest również wymierną wartością 

dla społeczeństwa i gospodarki. Inwestycja w zdrowie, to inwestycja w tak zwany kapitał ludzki. Zdrowe 

społeczeństwo jest w większym stopniu zdolne do tworzenia dóbr materialnych i kulturalnych (3), czyli jest 

w stanie być – obok innowacji - jednym z podstawowych filarów rozwoju społeczno-gospodarczego 

nowoczesnego państwa. 
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Rysunek 1. Sprzężenia zwrotne między kategorią zdrowiem, a rozwojem społeczno-gospodarczym (3) 

 

Pomiędzy zdrowiem a wzrostem gospodarczym istnieje relacja o charakterze sprzężenia zwrotnego. Z 

jednej strony wzrost gospodarczy zwiększa poziom zdrowotności populacji (poprawiają się różnorodność i 

jakość spożywanej żywności, warunki bytowe, podnosi się poziom wykształcenia populacji, wraz z wzrostem 

dochodów więcej środków może być przeznaczonych na działania o 

charakterze prozdrowotnym) z drugiej zaś strony zdrowie, będąc 

podstawą budowy kapitału ludzkiego w gospodarce (bowiem człowiek 

zdrowy jest bardziej produktywny), prowadzi do wzrostu 

gospodarczego.  

Rysunek 2. Wpływ kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy (3) 
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W krajach OECD około 30% zmian we wzroście gospodarczym można przypisać czynnikom związanym ze 

zdrowiem (3).  

Kraje, które faworyzują wzrost gospodarczy, a zaniedbują rozwój kapitału ludzkiego, często natrafiają na 

bariery wzrostu, podczas gdy krajom z rozwiniętym kapitałem ludzkim i słabszym wzrostem gospodarczym 

łatwiej przychodzi przejście na kolejne stopnie rozwoju gospodarczego (4). Według G. Ranis, F. Stewart i A. 

Ramirez tam, gdzie konieczny jest wybór, rozwojowi kapitału ludzkiego należy nadać priorytet (4). 

Według badań prowadzonych przez WHO inwestycje w zdrowie 

przynoszą korzyści ekonomiczne dla sektora ochrony zdrowia, innych 

sektorów a także całej gospodarki, przy szacowanym czterokrotnym 

zwrocie z każdego zainwestowanego dolara (5). Z tego też powodu 

wydatki na zdrowie nie powinny być traktowane jako koszt, lecz jako 

inwestycja o charakterze długoterminowym (zwrot z inwestycji występuje po wielu latach, lub 

dziesięcioleciach). Długoterminowy charakter inwestycji w zdrowie trudny jest do pogodzenia z 

perspektywą polityczną, sięgającą najczęściej do najbliższych wyborów (4 lata), czym należy tłumaczyć 

poślednie miejsce zdrowia w faktycznie realizowanych priorytetach wielu z polskich rządów. 

Zdrowe społeczeństwo (silny kapitał ludzki) to nie tylko szansa na zwiększenie przychodów, ale to również 

mniejsze wydatki na system zabezpieczania społecznego (renty, świadczenia chorobowe) oraz system 

ochrony zdrowia (leczenie ciężkich stanów chorobowych, powikłań itp.), a tym samym możliwość 

alokowania finansów publicznych w inne obszary zadaniowe budżetu państwa. 

Waga zdrowia znajduje swoje odzwierciedlenie w najwyższej rangi akcie prawnym, jakim jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do ochrony zdrowia oraz prawo do opieki zdrowotnej stanowią przedmiot 

regulacji art. 68 Konstytucji (6). Według K. Rysia w wyroku z dnia 23 marca 1999 r., K 2/9811 Trybunał 

Konstytucyjny stanął na stanowisku, że art. 68 ust. 1 Konstytucji należy interpretować w ten sposób, aby 

wywieść podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez 

władze publiczne takich działań, które są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego prawa. 

Dodatkowo, stosownie do poglądu TK wyrażonego w wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/0312 treścią 

prawa do ochrony zdrowia nie jest abstrakcyjnie określony (w gruncie rzeczy niedefiniowalny) stan zdrowia 

poszczególnych jednostek, ale możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, który jest 

ukierunkowany na zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom i niepełnosprawności (6). Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Adam Bodnar, w liście skierowanym w dniu 26 lipca 2017 roku do Ministra Zdrowia Łukasza 

Szumowskiego podkreśla, iż z obowiązku rzeczywistego 

zapewnienia przez władze publiczne warunków realizacji prawa 

do ochrony zdrowia wynika wymaganie, aby system do tego 

prowadzący – jako całość – był efektywny (7). Przy czym należy 

zaznaczyć, że opieka zdrowotna (system opieki zdrowotnej) 

stanowi tylko jeden z elementów ochrony zdrowia. 

W przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 r. „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” 

podkreślono, iż dobry stan zdrowia obywateli i całego społeczeństwa jest istotną determinantą wzrostu 

gospodarczego (8). Dodatkowo warto nadmienić, iż zdrowie w dokumencie pojawia się jako jeden z 

warunków realizacji szerokiej palety celów, od społecznych po gospodarcze. 
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RZĄD MA OBOWIĄZEK 
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Zdowie i jego znaczenie dla społeczeństwa od kilku lat zajmuje również istotne miejsce w programach 

głównych partii obecnych na polskiej scenie politycznej (9) (10) (11). 

W ostatnich latach szczególną uwagę prawodawców i regulatorów, zarówno na poziomie europejskim jak i 

krajowym, przyciąga obszar farmakoterapii. Wynika to ze szczególnej roli jaka przypada produktom 

farmaceutycznym – bez nich, w praktyce, nie ma współczesnej medycyny. Leki są niezbędne - jako podstawa 

terapii ogromnej większości schorzeń. Równocześnie powinny być udostępniane pacjentom pod 

określonymi, bardzo wymagającymi warunkami. Leki muszą być: 

• skuteczne w warunkach badań klinicznych – dlatego spełniają rygorystyczne kryteria rejestracji 

przez URPL i EMA, 

• bezpieczne: 

o w warunkach badań klinicznych 

o w praktyce świata rzeczywistego (właściwa ordynacja lekarska, określone warunki 

przechowywania i transportu od wytwórcy do pacjenta, dobrze poinformowany pacjent) 

o chronione przed przestępstwem (fałszerstwo) 

• dostępne, na równych warunkach dla wszystkich pacjentów: 

o kosztowo, poprzez finansowane przez system ubezpieczenia zdrowotnego 

o fizycznie, poprzez system dystrybucji  

o w nagłych sytuacjach w ciągu godzin, czy nawet minut. 

Dlatego też zagadnienia związane z: 

• efektywnością terapii (badania przed- i porejestracyjne, w tym badania kliniczne), 

• bezpieczeństwem leków (monitoring działań niepożądanych, blokowanie wprowadzenia do obrotu 

produktów sfałszowanych, przechowywanie i transport), 

• dostępnością (wprowadzenie produktu do obrotu, obecność produktu w aptekach i szpitalach, 

objęcie produktu refundacją w celu zapewnienia dostępności kosztowej leku dla pacjenta) 

są przedmiotem szczegółowych regulacji prawnych, jak również pozostają w zadaniach wyspecjalizowanych 

jednostek zajmujących się nadzorem nad szeroko rozumianym zdrowiem (Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Sanitarna, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego itp.) 

Leki są istotnym elementem działań mających na celu 

ograniczanie kosztów interwencji medycznych podejmowanych 

w systemie ochrony zdrowia. Jeśli choroba zostanie 

zdiagnozowana wcześnie i na jej początkowym etapie zostanie 

wdrożone efektywne leczenie farmakologiczne, to zmniejszeniu 

ulega ryzyko rozwoju choroby i wystąpienia cięższych jej stadiów, lub powikłań. Tym samym w przyszłości 

nie wystąpią koszty leczenia pacjenta w ciężkich stanach chorobowych, dzięki czemu: 

EFEKTYWNA FARMAKOTERAPIA 

OGRANICZA KOSZTY MEDYCYNY 

NAPRAWCZEJ 



• system ochrony zdrowia nie poniesie dodatkowych – i z reguły istotnych - kosztów leczenia (zabiegi 

chirurgiczne, długoterminowe pobyty w szpitalu, pobyty na oddziałach intensywnej opieki, 

dodatkowe wizyty u specjalistów, itp.),  

• system zabezpieczenia socjalnego nie będzie ponosił kosztów świadczeń z tytułu 

niepełnosprawności,  

• gospodarka nie będzie ponosić strat z tytułu wcześniejszego wyjścia pacjenta z rynku pracy. 

Krytycznym czynnikiem wpływającym na realizację tej „oszczędnościowej” roli farmakoterapii jest 

zwiększanie adherencji pacjenta do zaleceń terapeutycznych (w tym poprzez zwiększanie fizycznej 

dostępności leków, tak by nie dochodziło do sytuacji, w której pacjent odstępuje od terapii ze względu na 

brak leku w aptece). W wielu jednostkach chorobowych, w tym w chorobach przewlekłych, poziom 

nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych jest bardzo znaczny. Według badania zrealizowanego na 

kilkudziesięciotysięcznej grupie polskich pacjentów leczonych z powodu schorzeń przewlekłych, zaleceń 

terapeutycznych nie przestrzegało ponad 83% (12). Zwiększenie poziomu adherencji polskiego pacjenta 

będzie skutkować poprawą efektów terapeutycznych i generowaniem oszczędności w systemie, ale również 

poprzez zwiększenie poziomu konsumpcji leków może być przyczyną wzrostu kosztów alokowanych na 

farmakoterapię.  

Niekorzystne trendy epidemiologiczne, a także szybkie starzenie 

się polskiego społeczeństwa spowodują w najbliższych latach 

wzrost chorobowości. Częstość występowania różnych schorzeń 

pozostaje w ścisłej relacji do wieku chorego (cukrzyca, choroby 

układu sercowo naczyniowego, np. zawały serca, udary mózgu, 

zespoły otępienne, czy wiele nowotworów). Większa liczba pacjentów będzie powodować rosnące 

zapotrzebowanie na świadczenia medyczne i leki.  

Wzrost wolumenu i rodzaju zużywanych leków wymaga alokacji dodatkowych środków finansowych w 

obrębie budżetów zdrowotnych (zarówno publicznych jak i prywatnych) na farmakoterapię. Przestrzeń na 

ograniczanie wzrostu kosztów poprzez obniżanie cen leków w Polsce ulega istotnemu zmniejszeniu, co 

wynika m.in. z: 

• charakteru nowych terapii wprowadzanych do praktyki klinicznej: 

o bardziej zaawansowana budowa w stosunku do leków wprowadzonych na rynek jeszcze 

kilkanaście lat temu (leki biologiczne vs leki syntetyczne) 

o rosnących kosztów wynalezienia i wprowadzenia leku na rynek w przeliczeniu na liczbę 

możliwych do sprzedania opakowań (terapie celowane: lek jest efektywny tylko u 

pacjentów charakteryzującej się np. wystąpieniem określonej mutacji pojedynczego genu)  

• ograniczania dostępu do tanich substancji czynnych (API) będących składnikami aktywnymi 

poszczególnych produktów farmaceutycznych (kryzys „chiński” z pierwszej połowy 2019 roku, gdy 

zamknięcie w Chinach pewnej liczby fabryk wytwarzających API, m.in. na potrzeby europejskich 

producentów, doprowadziło do braków w zaopatrzeniu w leki na terenie całej Unii Europejskiej) 

• wahania kursu walut w stosunku do polskiego złotego, co okresowo zwiększa: 

DO ROKU 2030 WOLUMEN LEKÓW 

ZUŻYWANYCH PRZEZ POLAKÓW 

BĘDZIE SIĘ STALE ZWIĘKSZAŁ  



o koszty zakupu API i innych substancji do produkcji leków, 

o koszty leków importowanych na rynek polski (brak zgody na podniesienie ceny leku 

refundowanego może prowadzić do sytuacji, gdy sprzedaż leku w Polsce odbywa się na 

granicy opłacalności, lub poniżej kosztów sprowadzenia leku na rynek polski). 

• rosnących kosztów produkcji leków w Polsce wynikających ze: 

o wzrostu kosztów pracy w Polsce,  

o rosnących kosztów mediów – wody, energii elektrycznej oraz innych czynników 

utylizowanych w trakcie procesów produkcyjnych. 

 

Wobec korzyści wynikających ze skutecznej farmakoterapii oraz wyzwań związanych z koniecznością 

spełnienia potrzeb lekowych obecnych i przyszłych pacjentów, waga zagadnienia została dostrzeżona przez 

Rząd i w grudniu 2018 roku Rada Ministrów przyjęła strategiczny dokument „Polityka lekowa państwa 2018-

2022” (13). Przyjęcie tego dokumentu można uznać za ważny krok w polityce Państwa, bowiem większość 

dotychczasowych działań w obszarze farmakoterapii wydawało się mieć doraźny charakter. Dokument 

skupia się na kilku istotnych zagadnieniach: 

• dostępności rynkowej, 

• dostępności refundacyjnej, 

• roli lekarza, pielęgniarki i farmaceutów, 

• systemach informacyjnych wspierających procesy decyzyjne na rynku leków.  

i w każdym z nich stawia trafne diagnozy i proponuje adekwatne rozwiązania. Za takie należy uznać 

chociażby ustalenie poziomu wydatków refundacyjnych NFZ na leki w wysokości 16,5% wydatków na 

świadczenia gwarantowane. Farmakoterapia nie powinna być źródłem oszczędności celem sfinansowania 

innych świadczeń zdrowotnych, ponieważ jest samodzielnym i ważnym narzędziem w zwiększaniu 

zdrowotności polskiej populacji. 

Należy zaznaczyć jednak, że pewien niedosyt w „Polityce 

lekowej” powoduje pominięcie w niej wielu krytycznych 

zagadnień związanych z dystrybucją farmaceutyczną (jak np. 

opłacalność dystrybucji leków refundowanych). Jest to o tyle 

niepokojące, iż zmiany w tym obszarze wprowadzone 1 stycznia 

2012 roku wejściem w życie ustawy z 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (ustawa refundacyjna) istotnie wpłynęły na warunki działania dystrybucji farmaceutycznej, 

nagle i niekorzystnie zmieniając ekonomikę prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

II. Dystrybucja farmaceutyczna 

ROLA DYSTRYBUCJI 

FARMACEUTYCZNEJ W SYSTEMIE 

OPIEKI ZDROWOTNEJ  JEST 

NIEDOCENIANA 



Określeniem dystrybucja farmaceutyczna opisywany jest szeroki zakres procesów i podmiotów w nich 

uczestniczących, których wynikiem jest przetransferowanie leku z miejsca jego wytworzenia (fabryki) w 

miejsce, gdzie będzie przekazany końcowemu konsumentowi, jakim jest pacjent (czyli do apteki, punktu 

aptecznego, szpitala, w przypadku niektórych produktów bez recepty również do placówek 

ogólnohandlowych).  

Rysunek 3. Uproszczony schemat dystrybucji farmaceutycznej leków na receptę. 

 

Dystrybucja farmaceutyczna zasadniczo obejmuje dwa rodzaje aktywności: hurtową i detaliczną (apteki, 

szpitale). W ramach działalności hurtowej wyróżnia się podmioty prowadzące przedhurtownie i hurtownie. 

Terminem przedhurtowni (przedhurtu) określa się pomioty prowadzące dystrybucję produktów od 

producenta do innych podmiotów prowadzących działalność hurtową. O ile w krajach europejskich 

działalność w formie przedhurtu jest dość często występującą formą działalności, to w Polsce spotykamy się 

z nią stosunkowo rzadko (niektóre hurtownie będące własnością podmiotów zajmujących się importem 

równoległym). Zdecydowana większość polskich hurtowni, w tym wszystkie największe hurtownie 

pełnozakresowe, pełnią rolę zarówno przedhurtu (np. zaopatrując hurtownie działające regionalnie) jak i 

hurtowni (dostarczając produkty do aptek i szpitali).  

Z uwagi na fakt, iż polskie prawo farmaceutyczne nie wyodrębnia definicji przedhurtowni, a co za tym idzie 

regulacje dotyczące hurtowni obejmują również przedhurtownie (z prawnego punktu widzenia nie ma 

pomiędzy nimi różnic) w opracowaniu pisząc o „hurtowniach” obejmujemy oba typy prowadzonej 

działalności. 

Elementem systemu dystrybucji farmaceutycznej jest również dystrybucja bezpośrednia. Terminem tym 

określana jest sytuacja, w której producent produktu dostarcza go bezpośrednio do aptek i szpitali z 

pominięciem podmiotów prowadzących działalność hurtową. W takim przypadku producent korzysta z 

hurtowni producenckiej znajdującej się w jego strukturach organizacyjnych lub współpracuje z podmiotami 

logistycznymi świadczącymi usługi magazynowania i transportu (posiadają zarejestrowane hurtownie, ale 
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Apteka 

Hurtownia 2 Hurtownia 1 Hurtownia 3 

Szpital 

Przedhurt 



nie są właścicielami produktów tam się znajdujących, nie zarządzają stanem zapasów i nie są stroną 

transakcji sprzedaży do odbiorców końcowych, ograniczając się wyłącznie do dostarczenia produktu). 

Dystrybucja farmaceutyczna pełni kluczową, aczkolwiek 

niedocenianą rolę w systemie zaopatrzenia w leki. Sprawne jej 

działanie każdego dnia warunkuje dostępność leków dla 1,5 mln 

pacjentów w aptekach i niemal 120 tys. chorych w szpitalach. 

Dzięki dystrybucji farmaceutycznej pacjent z infekcją bakteryjną 

po wyjściu od lekarza może w najbliższej aptece od razu nabyć antybiotyk, zatem nie dochodzi do opóźnień 

w zainicjowaniu terapii i choroba nie ulega rozprzestrzenieniu. Pacjenci z chorobami przewlekłymi (takimi 

jak padaczka, czy cukrzyca) nie muszą obawiać się, że w okolicy ich miejsca zamieszkania zabraknie 

potrzebnych leków, a brak możliwości kontynuacji terapii gwałtownie pogorszy stan zdrowia lub 

doprowadzi do zgonu. To między innymi również dzięki dystrybucji farmaceutycznej każdego dnia wykonuje 

się tysiące zabiegów operacyjnych ratujących życie i zdrowie ciężko chorych pacjentów. 

 

III. Hurtowa dystrybucja farmaceutyczna w Europie 

W roku 2018 w 33 państwach europejskich działało 750 podmiotów prowadzących pełnozakresową 

działalność hurtową (14) oraz bliżej nieokreślona liczba pozostałych uczestników sektora dystrybucji 

farmaceutycznej. W ramach swojej działalności hurtownie pełnozakresowe prowadziły 1260 centrów 

dystrybucyjnych. W ciągu roku ponad 100 tys. produktów od 3,5 tys. producentów trafiało do około 200 

tys. aptek, szpitali i praktyk lekarskich. Od strony logistycznej oznaczało to konieczność dostarczenia w ciągu 

roku blisko 15 miliardów opakowań produktów leczniczych, czyli około 60 milionów opakowań każdego z 

250 dni roboczych. Możliwe to było dzięki pracy 140 tys. osób zatrudnionych w pełnozakresowych 

hurtowniach oraz istotnym nakładom poniesionym w ostatnich latach na automatyzację oraz robotyzację 

procesów magazynowania i przygotowywania zamówień. 

Na przestrzeni lat doszło do zmniejszenia liczby podmiotów 

prowadzących pełnozakresową działalność hurtową i 

posiadanych przez nie centrów dystrybucyjnych, przy 

jednoczesnym utrzymaniu stałej liczby odbiorców końcowych 

(15) (16)  

DYSTRYBUCJA FARMACEUTYCZNA 

ZAPEWNIA LEKI DLA SETEK TYSIĘCY 

PACJENTÓW KAŻDEGO DNIA 
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Rysunek 4. Ewolucja liczby hurtowni pełnozakresowych, centrów dystrybucyjnych i odbiorców w Europie (16) (15) (14) 

 

Powyższe zmiany w dużej mierze są rezultatem obniżających się marż dystrybucyjnych oraz konkurencji 

innych form dostawy w segmentach najbardziej opłacalnych (drogie leki). Sytuacja taka zaowocowała 

koniecznością uzyskania ekonomii skali przez podmioty zajmujące się dystrybucją pełnozakresową, w 

wyniku czego doszło do konsolidacji. Przejęcia kapitałowe miały 

miejsca nie tylko na poziomie lokalnym, ale również na poziomie 

podmiotów ponadnarodowych, np. przejęcie w 2014/2015 roku 

hurtowni Celesio przez McKesson (17) czy akwizycja Alliance 

Boots w 2014 przez amerykański Walgreens (15). 

Zmniejszenie liczebności centrów dystrybucyjnych nie wpłynęło negatywnie na czas od zgłoszenia 

zapotrzebowania do dostawy zamówionych produktów do apteki – hurtownia pełnozakresowa działająca 

w Europie potrzebuje około 2,5 h na zrealizowanie zamówienia aptecznego. 

Rysunek 5. Średni czas dostawy z hurtowni pełnozakresowej do apteki (16) (15) (14) 
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W prowadzonych badaniach stwierdzono, iż wg farmaceutów 

europejskich, średni czas dostawy w 2016 roku wynosił około 

4,6 h. Różnica wynika prawdopodobnie z uwzględniania przez 

farmaceutów całego procesu decyzyjnego związanego z 

konfiguracją i złożeniem zamówienia, podczas gdy informacje z 

hurtowni obejmują jedynie okres jego realizacji. Warto również nadmienić, iż w percepcji farmaceutów 

hurtownie o ograniczonym zakresie produktowym potrzebowały nieco ponad 20 h na zrealizowanie 

dostawy, a dostawy od producentów prowadzących dystrybucję bezpośrednią docierają do aptek po niemal 

58 h od złożenia zamówienia (15). Uprawnione za tym wydaje się stwierdzenie, że na pilne potrzeby apteki, 

szpitala czy praktyki lekarskiej jest w stanie odpowiedzieć jedynie hurtownia pełnozakresowa, a tym samym 

od jej sprawnego działania jest uzależnione bezpieczeństwo setek tysięcy pacjentów w całej Europie. 

Do wiodących hurtowni na rynku europejskim należą Phoenix, McKesson Europe oraz Walgreens Boots 

Alliance. 

Phoenix Group prowadzi swoją działalność w 27 krajach europejskich (ostatnim krajem, do którego Phoenix 

wszedł, była Rumunia - akwizycja Farmexim S.A. w 2018 roku), z czego w 13 z nich jest liderem.  

 

Rysunek 6. Grupa Phoenix i jej obecność na europejskich rynkach hurtowych (18) 

  

Firma prowadzi 163 centra dystrybucyjne przez które co roku dostarcza do pacjentów około 338 milionów 

opakowań produktów farmaceutycznych, za pośrednictwem 60 tysięcy aptek. Firma jest właścicielem około 

2,5 tys. aptek, a w ramach 13 programów partnerskich w 16 krajach współpracuje z nią ponad 13,5 tys. 

kolejnych placówek. Firma zatrudnia ponad 37 tys. osób. Grupa Phoenix wprowadziła również na rynki 14 

krajów europejskich własne linie produktów farmaceutycznych, a jej obecne portfolio liczy ponad 500 

produktów. Aktywnie rozwijana jest obecność firmy w świecie cyfrowym. Poprzez spółkę zależną ADG 

(twórca systemów informatycznych i rozwiązań aptecznych) Phoenix wprowadził na rynku niemieckim 

aplikację „deine Apotheke” (twoja apteka) której przeznaczeniem jest umożliwienie pacjentom zamawiania 

leków (w tym na receptę) bezpośrednio w wybranej aptece. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze 

e-commerce firma przesunęła się w Czechach na pozycję trzeciego detalisty, a zdobyte tam doświadczenia 

są wykorzystywane min. do rozwoju działalności biznesowej na Słowacji i w innych krajach. 

HURTOWNIE PEŁNOZAKRESOWE 

NAJSZYBCIEJ REALIZUJĄ 

ZAMÓWIENIA APTEK 



Stosując filozofię „all-in-one” firma rozwija różnego rodzaju usługi i serwisy skierowane do uczestników 

rynku dystrybucji farmaceutycznej, takie jak usługi logistyczne (obecnie 4 huby: Brno, Belgrad, Praga, 

Warszawa), centrum przedhurtu w Køge (Dania), programy opieki nad pacjentem (np. onkologiczny w 

Niemczech). Firma inwestuje znaczne środki w informatyzację oraz automatyzację procesów logistycznych. 

McKesson Europe (dawniej Celesio AG) działa w 13 krajach europejskich i zatrudnia około 37 tys. osób. W 

10 krajach firma posiada hurtownie pełnozakresowe. Każdego dnia w 11 krajach firma dostarcza produkty 

do 57 tys. aptek. Jej własnością jest 1,9 tys. aptek w czterech krajach. W 6 krajach około 7 tys. podmiotów 

współpracuje z McKesson w różnego rodzaju programach partnerskich. Obok działalności dystrybucyjnej 

McKesson inwestuje również w produkcję farmaceutyczną (głównie w obszarze samoleczenia) oraz w 

rozwiązania e-Zdrowia (np. w Wielkiej Brytanii jej startup „my mhealth” przygotował pierwszą 

zaakceptowaną przez NHS aplikację (myCOPD), a kolejne (myDiabetes, myAsthma, my Heart) są na etapie 

ubiegania się o taki status) (19) 

Walgreens Boots Alliance to amerykańska spółka holdingowa prowadząca działalność w USA i w Europie. 

Obecnie firma działa w ponad 25 krajach i zatrudnia ponad 415 tys. osób. Walgreens Boots Alliance posiada 

ponad 18 500 sklepów w 11 krajach, a także jedną z największych globalnych sieci hurtowni i dystrybucji 

farmaceutycznej (tj. ponad 390 centrów dystrybucji w 20 krajach), które zaopatrują łącznie 230 tys. aptek, 

lekarzy, ośrodków zdrowia i szpitali (20). 

Rysunek 7. Walgreens Boots Alliance i jej obecność na światowych rynkach (20) 

 

Jak widać w powyższego zestawienia liderami rynku są duże, ponadnarodowe organizacje, prowadzące 

zdywersyfikowaną działalność w obszarze ochrony zdrowia w wielu krajach. Polska, z kilkoma dużymi 

krajowymi hurtowniami pełnozakresowymi będącymi w posiadaniu również krajowych, prywatnych 

właścicieli (lub podmiotów przez nich kontrolowanych), może być dla nich atrakcyjnym celem dla kolejnych 

akwizycji. Przejęcie polskich hurtowni pełnozakresowych przez zagraniczne koncerny może mieć 



potencjalnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów. Łatwo sobie można bowiem 

wyobrazić sytuację, w której podmiot ponadnarodowy, dysponując deficytowymi produktami leczniczymi 

będzie kierował je na te rynki, na których opłacalność ich zbycia – z punktu widzenia realizacji celów 

przychodowych dystrybutora – jest najwyższa. 

Pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne (full-line 

wholesalers) dystrybuują prawie trzy czwarte wszystkich 

produktów leczniczych sprzedawanych w Europie (21). Ich 

głównym źródłem przychodów są narzuty i marże nakładane (w 

uproszczeniu) na cenę producenta oraz różnego rodzaju opłaty 

głównie o charakterze dyspensyjnym (za dostarczone 

opakowanie) 

Podobnie jak w Polsce, większość krajów Unii Europejskiej reguluje obowiązujące na swoim terenie marże 

hurtowe (z wyjątkiem Finlandii, Holandii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, gdzie prowadzone są 

negocjacje z producentami) (15),  a zatem hurtownie nie mają możliwości ich kontrolowania.  

Najczęściej marża regulowana (urzędowa) nakładana jest na leki refundowane, podczas gdy leki 

nierefundowane pozostają poza sferą regulacji państwowych (np. w Polsce, Irlandii, we Włoszech, we 

Francji, na Litwie, na Słowacji).  

Tylko niewielka liczba krajów (Cypr, Luksemburg, Malta) ma różne marże na określone kategorie leków. Na 

Cyprze rozróżnienie to dotyczy leków importowanych i wytwarzanych lokalnie, w Luksemburgu zależy to od 

kraju pochodzenia leku, a na Malcie – od klasyfikacji leku do płatnika publicznego i prywatnego (21).  

Na przykładzie grupy państw (Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Ukraina, Holandia) obliczono, że 
wskaźnik średniej marży hurtowej od roku 2001 stale spada, od indeksu 100 w 2011 roku do 70,7 w 2014 
roku. 
 
Rysunek 8. Zmiana poziomu średniej marży hurtowej w latach 2001-2014 w grupie krajów europejskich (DE, ES, FR, IT, NL, UK) 

(15) 
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Tabela 1. Marże hurtowe i apteczne w lecznictwie otwartym, wybrane kraje, 2016 r. (22) z uzupełnieniami w ramach desk 

research 

 

Kraj 

Marża hurtowa Marża apteczna Payback i/lub 

rabaty 

Typ Wysokość Typ Wysokość  

Austria marża regresywna różni się w zależności 

od ceny producenta 

(są 2 schematy: 15,5-

7% oraz 17,5%-9%) 

oraz klasyfikacji 

medycznej EKO 

marża regresywna różni się w zależności 

od ceny hurtowni: 37-

3,9% dla „podmiotów 

uprzywilejowanych”, 

takich jak płatnicy 

publiczni, 55–12,5% w 

przypadku 

klientów prywatnych) 

hurtownie -zniżki 

dla aptek 

apteki– payback, 

2010-2015) 

Belgia marża stała i/lub 

liniowa (w 

zależności od ceny) 

zmienna (z ustalonym 

poziomem 

ograniczającym) 

marża stała i/lub 

liniowa (w 

zależności od ceny) 

+  

ryczałt 

zmienna (z ustalonym 

poziomem 

ograniczającym) 

apteki 

Dania brak (negocjacje z 

producenci) 

indywidualne 

negocjacje 

(zasada konkurencji) 

ryczałt + marża 

liniowa 

opakowanie: 2,30 € (w 

tym 1 € ryczałtu 

za receptę), dodatek 

9,1% dla mniejszych 

aptek i nocnych 

dyżurów 

hurtownie 

apteki 

Finlandia brak (negocjacje z 

producenci) 

Ø 4.3% marża regresywna 

(różne dla leków 

wydawanych na 

receptę i leki OTC) 

 

zależna od ceny 

hurtowej; 

Ø 33,3% (procent ceny 

sprzedaży detalicznej) 

hurtownie 

Francja marża liniowa 

(ograniczona) 

6,68% ceny 

producenta (min. 0,30 

€, maks. 30,03 €) 

w zależności od 

ceny + ryczałt 

obliczona dopłata + 

1,02 € za każdy 

wydany lek (+ 0,51 € za 

złożoną receptę) 

hurtownie 

apteki 

Grecja marża regresywna 4,9% dla producenta 

dla ceny do 200 €, 

1,5% jeśli cena 

≥200,01 € 

marża regresywna 2-30% apteki 



 

Kraj 

Marża hurtowa Marża apteczna Payback i/lub 

rabaty 

Typ Wysokość Typ Wysokość  

Hiszpania marża regresywna 7,6% marża liniowa 

(ograniczona), 

dla cen wyższych 

niż 91 € stałe marże 

(wielopoziomowe) 

26% hurtownie 

apteki 

Holandia zależy od płatnika różna 

(nieuregulowana) 

zależy od płatnika + 

ryczałt 

 

różni się w zależności 

od ceny aptecznej 

apteki (zależy od 

płatnika) 

Irlandia marża liniowa 8% ryczałt z 

elementem 

regresywnym 

opłata za receptę 

(ryczałt) na podstawie 

liczby wydanych 

recepty (regresywnie) 

- 

Niemcy marża liniowa 

(ograniczona) + 

ryczałt 

3,15% (maks. 37,80 €) 

+ 0,70 € za paczkę 

marża liniowa + 

ryczałt 

3% + 8,35 € za paczkę 

+ 0,16 € opcjonalna 

płatność za usługi poza 

godzinami pracy 

apteki 

Polska marża liniowa 5%; dla OTC i 

produktów Rx 

nierefundowanych 

nieuregulowana 

(ok. 14,3%) 

marża regresywna dla produktów 

refundowanych zależy 

od produktu będącego 

podstawą limitu, w 

pozostałych 

przypadkach 

nieuregulowana (ok. 

25%) 

hurtownie 

apteki (sektor 

szpitalny) 

Portugalia marża regresywna 

+ ryczałt (różni się 

z zależności od 

ceny) 

procent warstwowy 

(według 

ceny producenta), 

orientacyjnie: 

<5 €: 2,24% + 0,25 € 

>50 €: 1,18% + 3,68 € 

marża regresywna 

+ ryczałt 

procent warstwowy 

(według 

ceny producenta), 

orientacyjnie: 

<5 €: 5,58% + 0,63 € 

>50 €: 2,66% + 8,28 € 

hurtownie 

apteki 

Szwecja brak (negocjacje z 

producenci) 

2,5% marża regresywna 21% hurtownie 

apteki 

UK brak (negocjacje z 

producenci) 

różna formuła płatności 

oparta na wielkości 

sprzedaży, zysku 

i sumy stałej 

różna hurtownie 

apteki 



 

Kraj 

Marża hurtowa Marża apteczna Payback i/lub 

rabaty 

Typ Wysokość Typ Wysokość  

Włochy marża liniowa 3% uzgodnionej ceny marża liniowa z 

progresywnymi 

rabatami 

11,35–26,6% (30,35% 

z rabatem w 

wysokości od 3,75% 

do 19%) 

wynegocjowanej ceny 

(bez VAT) 

hurtownie 

apteki 

 

Analizując dane o wysokości marży hurtowej w innych krajach warto zauważyć, że: 

• w wielu krajach marże hurtowe i apteczne ustalone są 

na wyższych poziomach niż w Polsce; 

• w przypadku niskiego poziomu marż, stosowane są 

dodatkowe opłaty za przetransportowanie 

pojedynczego opakowania do odbiorcy końcowego; 

• w zdecydowanej większości krajów cena średniego opakowania jest istotnie wyższa niż w Polsce, w 

związku z czym nawet podobne marże procentowe są dużo wyższe w wartościach absolutnych, przy 

podobnej bazie kosztowej. Efektywność ekonomiczna działalności hurtowej jest w innych krajach 

dużo wyższa niż w Polsce. 

Rysunek 9. Indeks przekrojowy cen leków, 2019 (ceny Q1 2019, wolumen MAT/3/2019, analiza obejmuje leki stosowane w 

Szwecji, ceny katalogowe bez rabatów.) (23) 
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IV. Hurtowa dystrybucja farmaceutyczna w Polsce 

Dystrybucja leków w Polsce jest działalnością reglamentowaną – żeby prowadzić hurtownię 

farmaceutyczną, jak i aptekę, należy spełnić określone warunki i uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie 

działalności. Ustawodawca, uznając zdrowie za dobro wyższego rzędu, ingeruje w swobodę obrotu 

gospodarczego wskazując kierunek sprzedaży produktów (hurtownia → apteka) oraz wprowadza szereg 

ograniczeń związanych z nabywaniem i sprzedażą produktu (np. uchwalona 26 kwietnia 2019 roku zmiana 

w ustawie Prawo Farmaceutyczne wprowadzająca zamknięty katalog rodzajów podmiotów, od których 

podmioty prowadzące dystrybucję mogą nabywać produkty i komu mogą je sprzedawać). Co ważne, nad 

działalnością podmiotów działających w ramach dystrybucji farmaceutycznej sprawowany jest ciągły nadzór 

przez Inspekcję Farmaceutyczną. 

Obrót hurtowy lekami może być prowadzony wyłącznie przez hurtownie farmaceutyczne, podczas gdy 

apteki i punkty apteczne mogą prowadzić jedynie obrót detaliczny, a szpitale mogą wykorzystywać leki 

jedynie w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Zgodnie z Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych1 na początku sierpnia 2019 r status aktywny posiadało 

488 hurtowni (przy czym np. wg danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) do 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) podłączyły się do 7 

kwietnia 2019 r (pierwszy tydzień działania) 433 hurtownie2). W ramach tej liczby znajdują się hurtownie: 

• pełnozakresowe, posiadające w swojej ofercie pełen zakres produktów farmaceutycznych 

zaopatrujące apteki, szpitale i inne podmioty wykonujące działalność medyczną 

• producenckie, posiadające w swojej ofercie jedynie produkty wytwarzane przez danego 

producenta, sprzedające głównie do hurtowni oraz prowadzące dystrybucję bezpośrednią (z 

pominięciem hurtu) do wybranych szpitali i aptek 

• o ograniczonym zakresie produktowym (tzw. short-liners), posiadające w swojej ofercie 

ograniczoną ofertę produktową (np. wybrane wysokomarżowe produkty dla lecznictwa 

szpitalnego, radiofarmaceutyki, itp.), głównie prowadzące dystrybucję do szpitali i wybranych sieci 

aptecznych, lub hurtownie specjalizujące się w określonym asortymencie: 

• prowadzące wyłącznie obrót produktami stomatologicznymi  

• prowadzące obrót materiałami medycznymi, środkami dezynfekcyjnymi, gazami medycznymi, itp. 

• importerów równoległych, posiadające w swojej ofercie ograniczoną liczbę produktów, które w 

danej jednostce czasu były dostępne w innych krajach w cenach, uzasadniających biznesowo ich 

import do Polski (brak stałości oferty) 

• firm logistycznych świadczących usługi na rzecz producentów, ale nie prowadzące sprzedaży 

(usługa jest ograniczona do magazynowania oraz dostawy produktów w wolumenie wskazanym 

przez właściciela towaru do wskazanego odbiorcy) 

• rezerw strategicznych (Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Agencja Rezerw 

Materiałowych) 

• prowadzące obrót jedynie produktami dostępnymi w obrocie pozaaptecznym (produkty 

dostępne bez recepty, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów 

 

1 http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rhf/glowna.aspx  
2 https://www.facebook.com/CSIOZ/photos/a.480261318718052/2251725804904919/?type=3&theater  

http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rhf/glowna.aspx
https://www.facebook.com/CSIOZ/photos/a.480261318718052/2251725804904919/?type=3&theater


leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz 

punktach aptecznych) 

• centralne magazyny sieci aptecznych, do których w ramach centralnego zakupu trafiają produkty 

farmaceutyczne, a następnie transportem własnym są dostarczane do poszczególnych aptek, 

• prowadzące wyłącznie obrót lekami weterynaryjnymi. 

 

W ostatnich latach doszło do istotnego zmniejszenia liczby podmiotów prowadzących działalność hurtową 

i odnotowanych w Rejestrze Hurtowni GIF. W styczniu 2007 roku rejestr hurtowni obejmował 669 pozwoleń 

(23), czyli niemal o 50% więcej podmiotów, niż w chwili obecnej. 

Pozwolenie na prowadzenie hurtowni wydawane jest na daną 

lokalizację. Oznacza to, że największe podmioty hurtowe – 

najczęściej hurtownie pełnozakresowe o zasięgu ogólnopolskim 

– są reprezentowane w danych rejestrowych przez kilka lub 

kilkanaście pozwoleń: 

• Neuca SA: 15 pozwoleń w lokalizacjach Rzeszów, Przecław, Koszalin, Olsztyn, Lublin, Nowy Sącz, 

Kielce, Katowice, Gdańsk, Ołtarzew, Gądki, Zielona Góra, Wrocław, Pabianice, Toruń; 

• Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.: 11 pozwoleń - Poznań, Lublin, Dywity, Bydgoszcz, Kraków, 

Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Łódź, Katowice, Łomża oraz w ramach grupy Pelion dodatkowe 2 

pozwolenia dla Urtica (hurtownia specjalizująca się w zaopatrzeniu szpitali) i PharmaLink 

(operator logistyczny) 

• Famacol-Logistyka sp. z o.o.: 8 pozwoleń - Wrocław, Głogów Małopolski, Gdańsk, Białystok, 

Mory, Szczecin, Żerniki, Katowice; 

• Hurtap S.A.:  4 pozwolenia – Łęczyca, Tychy, Gdańsk, Głogów 

• Salus International sp. z o.o.: 2 pozwolenia – Katowice i Sosnowiec. 

Tym samym 5 podmiotów posiada 42 pozwoleń na prowadzenie hurtowni, tj. 8,6% wszystkich aktywnych 

hurtowni w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych.   

Rozmieszczenie magazynów jest kluczowe dla sprawnego i efektywnego zapewniania dostaw do odbiorców 

końcowych. Obecnie standardem w Polsce jest ekspediowanie dostaw do szpitali raz w tygodniu (przy czym 

przy zgłoszeniach na cito („pilnie”) dostawy docierają tego samego dnia), a do aptek nawet dwa razy 

dziennie (głównie w miastach). Hipotetyczne wyłączenie z sieci dostaw hurtowni ogólnopolskiej jednego 

centrum dystrybucyjnego może oznaczać problemy z zaopatrzeniem szpitali i aptek w promieniu 200 km. 

Warto również zaznaczyć, że na rynku hurtu farmaceutycznego 

mamy do czynienia ze znaczącym stopniem koncentracji – 10 

największych podmiotów skupia blisko 90% obrotów całego 

rynku dystrybucji farmaceutycznej (24). Małe podmioty nie są w 

stanie zapewnić właściwego poziomu obsługi klientów 

detalicznych i ponosić potrzebnych, dużych inwestycji w infrastrukturę. 

5 PODMIOTÓW POSIADA 42 

POZWOLENIA NA PROWADZENIE 

HURTOWNI   

10 PODMIOTÓW ODPOWIADA ZA 

90% OBROTU CAŁEGO RYNKU 

DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ   



 

Rysunek 10. Udział największych hurtowni farmaceutycznych w obrocie całego rynku dystrybucji farmaceutycznej (24) 

 

Działalność w obszarze hurtu farmaceutycznego nie jest dziś 

jedyną działalnością w obszarze aktywności gospodarczej 

podmiotów prowadzących dystrybucję farmaceutyczną. 

Spadające przychody z podstawowej działalności, w 

początkowym okresie kompensowane przez osiąganie większej 

skali działania (konsolidacja rynku), zmusiły poszczególne 

podmioty do szukania źródeł dodatkowych przychodów w 

innych segmentach systemu ochrony zdrowia, jak i w innych sektorach gospodarki. Pod markami takimi jak 

Neuca, Pelion czy Farmacol kryją się dziś grupy kapitałowe, w których hurt farmaceutyczny jest 

odpowiedzialny jedynie za część przychodów.  

Neuca w ramach grupy kapitałowej posiada kontrolę nad spółkami zależnymi będącymi właścicielami min. 

(25): 

• własnych marek produktów farmaceutycznych (takich jak Apteo, Genoptim, Cera+Solutions, 

KicKic produkowanych przez spółkę zależną Synoptis Pharma): w roku 2019 liczba produktów w 

linii Genoptim przekroczyła 100 SKU (26), a 68 SKU z portfela produktów posiadanych przez Neuca 

(w tym 63 SKU pod parasolem marki Genoptim) znalazło się w obwieszczeniu refundacyjnym 

obowiązującym od 1 lipca 2019 roku w części aptecznej, a 2 SKU w części szpitalnej w programie 

lekowym „B.1 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B”. 

• 69 przychodni lekarskich działających pod marką „Świat Zdrowia”, w ramach których m.in. 

zapewnia usługi z obszaru POZ dla 155 tys. pacjentów; dodatkowo Neuca posiada dwa ośrodki 

opieki senioralnej oraz realizuje liczne programy profilaktyczne i rehabilitacyjne, m.in. we 

współpracy z samorządami (w tym programy dla osób wykluczonych zawodowo lub społecznie) 

10 

największych 
hurtowni 

farmaceutycznych 

90 

10 

UDZIAŁ W OBROCIE (%) 

HURT FARMACEUTYCZNY NIE JEST 

JEDYNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ 

PROWADZONĄ PRZEZ PODMIOTY 

POSIADAJĄCE HURTOWNIE   



• podmiotów zajmujących się badaniami klinicznymi, o charakterze contract research 

organization3 (tzw. CRO: firmy ClinMedPharma oraz BioScience Research & Development) i site 

management organization4 (tzw. SMO: firma Pratia) 

• podmiotów rozwijających nowe technologie w medycynie (np. usługi telemedyczne: firma 

Diabdis, jednostka stowarzyszona Telemedycyna Polska, czy rozwiązania z obszaru diagnostyki: 

jednostka stowarzyszona SenseDx Digital Diagnostics) 

• platformy internetowej do zamawiania i rezerwacji leków (apteline.pl) oraz platformy 

umożliwiającej uzyskania on-line zlecenia na refundację sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego 

(ortopedio.pl); w obszarze rehabilitacyjno-ortopedycznym Neuca rozwija również marki własne, 

np. w kategorii wózków inwalidzkich wprowadziła markę „Wheelie” 

• inkubatora innowacyjności NeuKubator, którego celem jest akceleracja start-upów zajmujących 

się innowacyjnymi rozwiązaniami okołomedycznymi. 

Neuca świadczy także dla branży farmaceutycznej usługi o charakterze innym niż hurt farmaceutyczny (w 

ramach działalności podstawowej – z wykorzystaniem infrastruktury i zasobów hurtowych - oraz przez 

spółki zależne), takie jak: 

• usługi logistyczne i dystrybucyjne, takie jak: transport krajowy i międzynarodowy, 

magazynowanie, wynajem powierzchni do prowadzenia działalności hurtowni farmaceutycznej, 

dystrybucję bezpośrednią do aptek i szpitali, zwolnienia produktów do obrotu na terenie UE, 

zwolnienia produktów do badań klinicznych, pakowanie i przepakowanie produktów 

(kontraktowane w spółce zależnej Synoptis Industrial oraz ręczne) 

• szeroko rozumiane usługi marketingowe (poprzez spółkę zależną Agencja NEKK) 

• usługi finansowo-księgowe (firmy Accedit, Inkoma). 

Pelion, poza działalnością związaną z hurtem farmaceutycznym, prowadzi aktywności w obszarze (27): 

• sprzedaży detalicznej poprzez: 

o apteki powiązane kapitałowo i w ramach franczyzy (DOZ Apteki Dbam O Zdrowie) 

o drogerie (DOZ Drogerie, Natura) 

o serwis internetowy z możliwością zamówienia leków przez Internet: doz.pl 

o internetowe sklepy z artykułami drogeryjnymi: drogerienatura.pl i dozdrogeria.pl 

• usług finansowo księgowych (poprzez BSS S.A.) i doradztwo finansowe (Consensus Sp. z o.o.) 

• ubezpieczeń zdrowotnych (epruf) 

• biotechnologii (poprzez Pharmena S.A. zajmującą się rozwojem i komercjalizacją innowacyjnych 

produktów powstałych na bazie opatentowanej substancji czynnej 1-MNA) 

• wytwarzania suplementów diety dla sportowców (ALE Sp. z o.o.) 

• ochrony zdrowia (Szpital Specjalistyczny Brzeziny świadczy usługi medyczne, głównie w ramach 

NFZ, ale i komercyjne). 

 

3 Podmioty z obszaru CRO są odpowiedzialne za zarządzanie i monitorowanie projektami badań klinicznych dla firm 
farmaceutycznych (sponsorów) 
4 Obszar SMO to sieć ośrodków badań klinicznych odpowiedzialna za przeprowadzenie badania realizowanego na 
zlecenie firmy farmaceutycznej (sponsora) z udziałem pacjentów 



Dodatkowo Pelion prowadzi również aktywności biznesowe na Litwie (apteki Gintarine Vaistine i Norfos 

Vaistine, hurtownia Limedika, serwis on-line umożliwiający zamówienie leków vaistine.lt) 

Grupa Farmacol obok działalności hurtowej prowadzi również (28) (29): 

• działalność hotelarsko–gastronomiczną prowadzoną w hotelu Belweder w Ustroniu oraz obiekcie 

Villa Belweder w Zakopanem 

• usługi informatyczne, finansowe i kadrowe (Farmacol ITB Sp. z o.o.) 

• aktywności handlowe i marketingowe (Farmateka Sp. z o.o.) 

• działalność produkcyjną w obszarze suplementów diety (Silesian Pharma Sp. z o.o., marka 

Rodzina Zdrowia) 

W związku z szerokim i zróżnicowanym wachlarzem działalności prowadzonym przez podmioty w ramach 

grup kapitałowych ocena sytuacji finansowej działalności hurtowej w Polsce, w tym zwłaszcza jej 

opłacalności, przez pryzmat wyników finansowych całej grupy, jest nieuzasadniona.  

 

V. Skala działalności dystrybucyjnej hurtowni w Polsce  

W ciągu 2018 roku polskie apteki sprzedały około 1,61 miliarda5 

opakowań produktów farmaceutycznych, a do szpitali trafiło 

około 65 milionów6 opakowań leków. Utrzymywanie dużych 

stanów magazynowych na poziomie apteki i szpitala związane 

jest z jednej strony z istotnymi kosztami (konieczność 

posiadania odpowiedniej powierzchni magazynowej spełniającej wszystkie wymogi inspekcji 

farmaceutycznej) jak i rodzi ryzyko strat związanych z: 

• przeterminowaniem się leków i koniecznością ich utylizacji; 

• stratami związanymi z przecenami leków refundowanych w związku ze zmianami ich cen oraz 

limitów refundacyjnych po publikacji każdego obwieszczenia refundacyjnego (co 2 miesiące); 

• zamrażaniem istotnych środków finansowych (płatność za leki w magazynie, które zostaną 

sprzedane po kilku tygodniach lub miesiącach). 

 

Apteki i szpitale utrzymują minimalne stany magazynowe preparatów najczęściej stosowanych przez 

pacjentów. Obie grupy podmiotów oczekują od hurtowni farmaceutycznych dostaw produktów w 

niewielkich ilościach (pod bieżące zapotrzebowanie) i w jak najkrótszym czasie od złożenia zamówienia.  

 

5 dane PEX PharmaSequence z bazy Omnibus 
6 szacunek w oparciu o informacje z „Polityka lekowa Państwa 2018-2022” 

DYSTRYBUCJA DOSTARCZA 

PACJENTOM W CIĄGU ROKU 1,7 

MILIARDA OPAKOWAŃ LEKÓW  



Przeprowadzona w ciągu ostatnich lat redukcja liczby centrów 

dystrybucyjnych wydłużyła odległość pomiędzy magazynem a 

miejscem dostawy oraz zwiększyła liczbę operacji 

przeprowadzanych przez pojedyncze centrum. Utrzymanie 

czasu realizacji dostawy możliwe było tylko dzięki skróceniu 

czasu kompletacji zamówienia, co jest efektem wzrostu 

efektywności działania hurtowni poprzez wysoki stopień automatyzacji i optymalizacji procesów 

logistycznych. 

Zrealizowanie dostaw 1,7 miliarda opakowań rocznie stanowi 

duże zadanie logistyczne7. Przetransportowanie zamówionych 

produktów do aptek wymagało przeprocesowania niemal 530 

milionów linii zamówień. Ponieważ hurtownie pracują 365 dni 

w roku przez 24 h, to w każdej sekundzie na terenie Polski 

kompletowane jest niemal 17 zamówień, do których trafiają 53 

opakowania leków. 

Rekordem dziennym odnotowanym w roku 2018 przez hurtownię Neuca było skompletowanie 740 tys. linii 

zamówień zawierających 2,75 mln leków, co oznacza prędkość kompletacji 38 opakowań na sekundę (25). 

Zakładając, że 1 opakowanie leku ma 10 cm długości, to wszystkie dostarczone w 2018 roku opakowania, 

ułożone jedno za drugim, pozwoliłyby na okrążenie Ziemi na wysokości równika 4,2 razy.  

Rysunek 11. Ilustracja liczby opakowań dostarczonych do aptek i szpitali w Polsce w 2018 roku. 

 

Dodatkowo skala działalności hurtowni farmaceutycznych jest 

powiększana przez zadania logistyczne: 

• zachodzące na linii producent-hurtownia, związanych z 

pozyskiwaniem produktów przez hurtownie i wprowadzaniem 

ich na magazyn; 

 

7 poniższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o (25) 

OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI 

POZWOLIŁA NA ZACHOWANIE 

WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG DLA 

ODBIORCÓW 

ŚREDNIO, W KAŻDEJ SEKUNDZIE 53 

OPAKOWANIA LEKÓW TRAFIAJĄ DO  

17 KOMPLETOWANYCH ZAMÓWIEŃ  

HURTOWNIE OBSŁUGUJĄ ZAKUPY 

OD PRODUCENTÓW ORAZ ZWROTY 

OD ODBIORCÓW, CO JEST 

FINANSOWANE Z MARŻY NA 

SPRZEDAŻY 



• zachodzące pomiędzy poszczególnymi hurtowniami oraz centrami dystrybucyjnymi, co związane 

jest z przesuwaniem produktów w lokalizacje jak najbliższe potencjalnych odbiorców; 

• związane z obsługą zwrotów, gdzie apteki i szpitale zwracają leki do hurtowni, a te z kolei zwracają 

je do producenta. 

 

Powyższe operacje dodatkowo istotnie zwiększają liczbę opakowań przewiezionych przez hurtownie 

czyniąc ją ponad 2x większą. 

Realizacja takiego zakresu operacji wymaga posiadania zarówno niezbędnej infrastruktury magazynowej, 

kadry jak i taboru transportowego. 

W ostatnich latach polskie hurtownie poczyniły znaczne inwestycje w infrastrukturę magazynową 

obejmujące m.in.: 

• dostosowanie do zmieniających się wymagań jakościowych (o tym szerzej w rozdziale 

poświęconym zadaniom i obwiązkom, jakie są stawiane hurtowniom); 

• robotyzację i automatyzację procesów w modernizowanych, lub wybudowanych de novo 

wysokowydajnych magazynach centralnych oraz zwiększanie udziału technologii mobilnych (np. 

terminale magazynowe, czy terminale dla kierowców) – magazyny zautomatyzowane stanowią 

obecnie około 1/3 wszystkich magazynów największych hurtowni. 

 

Dzięki koncentracji na inwestycjach w nowe technologie w 

najnowocześniejszych magazynach, w przypadku części leków 

pakowanych z wykorzystaniem automatycznych linii 

kompletacji zamówienia, czas od złożenia zamówienia do 

wydania do doręczenia wynosi około 7 minut. Niektóre leki – ze 

względu na ich charakter i obowiązujące regulacje – muszą być przygotowywane do wysyłki ręcznie oraz 

podlegać dodatkowym procedurom sprawdzającym. Wówczas czas przygotowania zamówienia może 

wynosić do 45 minut (30).  

Nowe technologie wymagają kadry z wyższymi kwalifikacjami. Na przestrzeni ostatnich lat w hurtowniach 

zwiększaniu ulega liczba pracowników o specjalistycznych kompetencjach, kosztem zmniejszania się liczby 

pracowników fizycznych. Aby sprostać wyzwaniom ekonomicznym hurtownie farmaceutyczne musiały 

przeprowadzić również optymalizację w strefie zatrudnienia, co 

skutkowało jego zmniejszeniem. Szacujemy, że obecnie w 

hurtowniach farmaceutycznych – w obszarze działalności 

bezpośrednio związanej z hurtem – pracuje około 20 tys. osób. 

Podobnie jak inne sektory gospodarki, również hurtownie borykają się z trudnościami w pozyskaniu nowych 

pracowników. Automatyzacja procesów – pomimo, iż bardzo pomocna – nie pozwala na rozwiązanie 

wszystkich problemów związanych z procesami logistycznymi w dystrybucji leków. Zmiany wymagań, 

wprowadzanie nowych obowiązków (jak np. weryfikacja opakowań leków zgodnie z wytycznymi 

„Dyrektywy Fałszywkowej”) wymagają przeprogramowania zrobotyzowanych linii kompletacyjnych, a w 

przypadku braku w ich ciągu odpowiednich opcji technicznych (np. skanery kodów liniowych vs skanery 

kodów 2D) zatrudnienia pracowników przejmujących na siebie wykonanie niezbędnych procedur. 

HURTOWNIA KOMPLETUJE 

POJEDYNCZE ZAMÓWIENIE W CZASIE 

OD 7 DO 45 MINUT 

HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE 

ZATRUDNIAJĄ OKOŁO 20 TYS. OSÓB 



Hurtownie farmaceutyczne w Polsce dysponują flotą ponad 2,1 

tys. pojazdów (zarówno dużych samochodów dostawczych, tzw. 

tirów, jak i mniejszych dostawczych), które w roku 2018 

przejechały ponad 154 miliony kilometrów i zużyły około 29 

milionów litrów paliwa. 

Działalność pełnozakresowej hurtowni farmaceutycznej to 

nieustanne dostosowywanie się do zmieniających się warunków regulacyjnych, ekonomicznych, 

konkurencyjnych oraz oczekiwań odbiorców końcowych łańcucha dystrybucji farmaceutycznej. 

Nieodzownie związane jest to ze stałym ponoszeniem znacznych nakładów inwestycyjnych. Jednak zwrotu 

z poniesionych nakładów w przypadku pełnozakresowej działalności hurtowej można oczekiwać dopiero w 

odległym horyzoncie czasowym. Poziom niezbędnego kapitału na uruchomienie działalności, jej 

podtrzymywanie i rozwój jest na tyle istotny, że pełnozakresową działalność hurtową należy zaliczyć do 

grupy działalności o bardzo dużej kapitałochłonności. 

 

 

 

  

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE, 

CZĘSTOŚĆ DOSTAW I LICZBA 

ODBIORCÓW WYMAGAJĄ 

NIEZWYKLE SPRAWNEGO SYSTEMU 

LOGISTYCZNEGO  



Role i zadania pełnozakresowych 

hurtowni farmaceutycznych 

 

  

WNIOSKI: 

• Dystrybucja farmaceutyczna w Polsce jest działalnością reglamentowaną – wymaga zezwoleń, 

jest obwarowana szczegółowymi regulacjami prawa i wymaganiami jakościowymi oraz podlega 

ścisłemu nadzorowi ze strony inspekcji farmaceutycznej. 

• Specyficzne wymogi oraz konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się 

warunków otoczenia regulacyjnego czynią dystrybucję farmaceutyczną kosztownym 

przedsięwzięciem, zarówno na etapie jego inicjacji, jak i w ciągu całej działalności, przy czym 

działa ona na bardzo niskich marżach efektywnych. 

• Interpretacja przepisów dotyczących dystrybucji farmaceutycznej jest bardzo rygorystyczna, a ich 

pełne spełnienie – w świetle dotychczasowych decyzji inspekcji farmaceutycznej – niemal 

niemożliwe do spełnienia. 

• Pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne są podstawowym elementem systemu 

zabezpieczania bezpieczeństwa lekowego pacjentów, aczkolwiek ich rola w tym zakresie mogłaby 

być dodatkowo zwiększona (zwiększenie stanów magazynowych dla produktów ratujących życie). 

• Model dystrybucji farmaceutycznej z centralną rolą hurtowni farmaceutycznej optymalizuje 

funkcjonowanie na polskim rynku producentów, aptek i szpitali, dając im wymierne oszczędności 

w zakresie finansów jak i czasu pracowników odpowiedzialnych za ich zaopatrzenie w produkty 

lecznicze. 

• Długie terminy płatności aptek i szpitali oraz ryzyka związane z nieuregulowaniem płatności przez 

zamykane i niewypłacalne placówki wskazują, iż to hurtownie są głównym uczestnikiem rynku 

farmaceutycznego kredytującym obrót produktami farmaceutycznym. 



I. Zadania i obowiązki 

Według informacji pochodzących od hurtowni 

farmaceutycznych zbudowania centrum dystrybucyjnego 

hurtowni pełnozakresowej spełniającego wszystkie wymagania 

ustawowe i DPD oraz wyposażonego w najnowsze urządzenia i 

rozwiązania logistyczne to koszt rzędu 500 milionów PLN. Nie jest to więc forma działalności, która może 

być rozpoczęta przez każdy podmiot, jak również łatwo przeniesiona z jednego miejsca w inne. 

Wymagania ustawowe 

Jak już wspomniano, działalność w zakresie dystrybucji produktami farmaceutycznymi jest 

reglamentowana. Aby ją prowadzić, należy spełnić określone warunki, uzyskać pozwolenie na prowadzenie 

hurtowni, a następnie poddawać się nadzorowi prowadzonemu przez ograny Inspekcji Farmaceutycznej. 

Aby złożyć wniosek o zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, należy być przedsiębiorcą 

(jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka – jawna, komandytowa, z o.o. lub akcyjna) (31). 

Konieczne jest również zatrudnienie Kierownika Hurtowni, tzw. Osoby Odpowiedzialnej, do której 

obowiązków będzie należał nadzór nad zapewnieniem prowadzenia hurtowni zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo Farmaceutyczne oraz wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Osoba zatrudniona na tym 

stanowisku musi być farmaceutą z 2-letnim stażem pracy w hurtowni farmaceutycznej lub aptece. Funkcja 

ta nie może być łączona z byciem kierownikiem w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych 

weterynaryjnych, kierownikiem hurtowni farmaceutycznej handlującej wyłącznie gazami medycznymi (np. 

tlenem, azotem), kierownikiem apteki, działu farmacji szpitalnej, punktu aptecznego lub zakładu 

leczniczego dla zwierząt. Jeśli kandydat na kierownika jest członkiem izby aptekarskiej (co zgodnie z polskimi 

uwarunkowaniami prawnymi jest obowiązkowe), to izba aptekarska ma obowiązek go zaopiniować. 

Lokal, w którym będzie prowadzona działalność hurtowni farmaceutycznej musi spełniać określone 

wymagania: 

• musi być wydzielony (podłogi, ściany, sufity) w sposób, który będzie uniemożliwiał przenikanie do 

środka zapachów, substancji i innych czynników zewnętrznych, 

• musi być czysty, suchy, 

• musi być wyposażony w urządzenia, które będą gwarantowały właściwe przechowywanie i 

dystrybucję produktów leczniczych (zgodne z wymaganiami producentów poszczególnych 

produktów) 

• musi zapewniać właściwą temperaturę przewidzianą do przechowywania poszczególnych grup 

leków, 

• musi zapewniać jednokierunkowy przepływ produktów farmaceutycznych (komora przyjęć, 

magazyn główny, komora ekspedycyjna) 

Lokal musi być zaopiniowany przez Sanepid i Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Dla lokalu musi 

przygotowany precyzyjny opis techniczny.  

Przedsiębiorca musi mieć również opracowane szczegółowe procedury umożliwiające skuteczne 

wstrzymywanie albo wycofywanie leków z obrotu i od dystrybutorów (szczegółowe wymagania są zawarte 

OTWORZENIE JEDNEGO CENTRUM 

DYSTYBUCYJNEGO TO KOSZT RZĘDU 

500 MLN PLN 



w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej, o czym będzie dalej). 

Podsumowaniem, najczęściej wielu miesięcy przygotowań i poniesieniu znacznych inwestycji, jest złożenie 

dossier o pozwolenie na prowadzenie działalności hurtowej, obejmujące:  

• wniosek o zezwolenie na prowadzenie hurtowni leków 

• oświadczenie Osoby Odpowiedzialnej o podjęciu się pełnienia tej funkcji od dnia rozpoczęcia 

działalności przez hurtownię 

• oświadczenie wnioskodawcy o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku, o spełnieniu 

warunków prowadzenia hurtowni, o tym, że nie jest wpisany do rejestru działalności leczniczej, 

nie prowadzi apteki ani punktu aptecznego, nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami 

leczniczymi oraz nie wystąpił z wnioskiem o rozpoczęcie takich działalności 

• opinię właściwej okręgowej izby aptekarskiej o Osobie Odpowiedzialnej 

• opis procedur postępowania umożliwiających skuteczne wstrzymywanie albo wycofywanie 

produktu leczniczego z obrotu i od dystrybutorów 

• dokument potwierdzający tytuł prawny do pomieszczeń 

• opis techniczny pomieszczeń hurtowni 

• opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o przydatności lokalu przeznaczonego 

na hurtownię 

Po uiszczeniu opłaty wniosek podlega rozpatrzeniu a decyzja o jego pozytywnej lub negatywnej ocenie 

wydawana jest w terminie do 90 dni. Wniosek składany jest na daną lokalizację. Wobec czego, jeśli 

przedsiębiorca z uwagi na ogólnopolską działalność planuje posiadanie kilku centrów dystrybucyjnych, to 

składa wnioski na każde z centrów osobno. 

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji hurtownia może rozpocząć działalność. 

Prowadząc działalność hurtowni farmaceutycznej 

przedsiębiorca ma liczne obowiązki wynikające wprost z ustaw, 

min (32): 

• na podstawie art. 36z ust. 1 ustawy prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), 

dalej: „u.p.f.”, są obowiązani zapewnić, w celu 

zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania podmiotów 

uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się 

obrotem hurtowym produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów, 

• są zobowiązani do zapewnienie stałych dostaw odpowiedniego asortymentu (art. 78 ust 1 pkt 4 

u.p.f.),  

• są zobowiązani do przekazywanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i 

przesunięciach magazynowych do innych hurtowni farmaceutycznych (art. 78 ust. 1 pkt 6a u.p.f.),  

• prowadzenia ewidencji transakcji (Art., 78 ust 1 pkt 7 u.p.f) oraz przechowywania archiwów z tym 

związanych przez okres 5 lat (Art., 78 ust 1 pkt 8 u.p.f) 

HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE 

REALIZUJĄ SZEREG OBOWIĄZKÓW, 

KTÓRYCH ZANIECHANIE MOŻE 

WIĄZAĆ SIĘ Z ODEBRANIEM 

ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ 



• będą zobowiązani (ustawa 20 sierpnia 2019 skierowana do Sejmu8) do wywiązywania się z 

obowiązków nakładanych na przedsiębiorców w łańcuchu dystrybucji farmaceutycznej przez 

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą 

dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 

leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych 

produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji nazywaną Dyrektywą Fałszywkową lub 

FMD (Falsified Medicines Directive) 

• są zobowiązani do przedstawiania na żądanie Ministra Zdrowia lub organów Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej innych informacji dotyczących dostępności produktu leczniczego – w terminie 2 

dni roboczych od momentu otrzymania żądania, w zakresie w nim określonym (art. 78 ust. 1 pkt 

6d u.p.f.). 

• w razie otrzymania odmowy realizacji zamówienia w zakresie produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych 

wykazem, o którym mowa w art. 37av ust. 14 u.p.f. (wykaz  produktów  leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych 

brakiem dostępności na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej) przekazują niezwłocznie kopię 

odmowy realizacji zamówienia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (art. 36z ust 4-7 

u.p.f.). 

• są zobowiązani do zgłaszania zamiaru wywozu poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi 

prowadzącemu działalność poza terytorium RP – produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zawartych w wykazie, o 

którym mowa w art. 37 av ust. 14 u.p.f. (produkty zagrożone brakiem dostępności) 

• od 14 czerwca 2018 roku, w wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów, systemem monitorowania został objęty także przewóz leków; 

przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, mają 

obowiązek przekazywania do GIF listy środków transportu, wraz z numerami rejestracyjnymi, 

którymi przewożą leki. 

 

Uchybienie obowiązkom nakładanym w drodze ustawowej lub wynikających z Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej może wiązać się z nałożeniem kar finansowych przez Inspekcję Farmaceutyczną (sięgających 

kilkuset tysięcy złotych), a w skrajnych przypadkach jest zagrożone cofnięciem zezwolenia na prowadzenie 

działalności hurtowej, co jest jednoznaczne z koniecznością zaprzestania takiej działalności gospodarczej. 

Dobra Praktyka Dystrybucyjna 

Szereg wymagań dla podmiotów prowadzących działalność w 

zakresie dystrybucji farmaceutycznej jest stawiana przez 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w 

sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej9. 

 

8 http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/4DA616863580A626C125845E003E1B8A/%24File/3762.pdf  
9 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000381/O/D20150381.pdf  

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI 

DYSTRYBUCYJNEJ WPŁYWAJĄ NA 

KAŻDY OBSZAR DZIAŁANIA 

HURTOWNI 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/4DA616863580A626C125845E003E1B8A/%24File/3762.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000381/O/D20150381.pdf


Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy produktami leczniczymi są zobowiązani do stosowania systemu 

jakości określającego obowiązki, procesy i zasady zarządzania ryzykiem związane z ich działalnością. System 

jakości ma zapewniać: 

• zamawianie, dostawę, przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie lub wysyłkę produktów 

leczniczych w sposób zgodny z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD), 

• jasne określenie zakresu obowiązków i uprawnień kierownictwa, 

• dostarczanie produktów leczniczych uprawnionym odbiorcom w odpowiednim terminie, 

• bieżące dokumentowanie działań, 

• dokumentowanie i badanie odstępstw od ustalonych procedur, 

• podejmowanie działań naprawczych i zapobiegawczych w celu usunięcia odstępstw i zapobiegania 

im zgodnie z procedurami zarządzania ryzykiem w zakresie jakości. 

Zasady DPD określają wymagania odnośnie: 

- personelu: 

• osoby odpowiedzialnej, w tym w zakresie zdefiniowania jej obowiązków 

• innego personelu, w tym uzależnienie poziomu zatrudnienia i kompetencji personelu od skali 

działania, jak również wymóg opisu stanowisk, roli i zadań 

• szkoleń i ich dokumentacji 

• higieny personelu 

- pomieszczeń: 

• wymaganych warunków przechowywania produktów leczniczych oraz wykonywanej pracy: 

odpowiedniej temperatury, czystości, oświetlenie i zabezpieczenia przed szkodnikami.  

• wymóg objęcia pomieszczeń monitorowanym systemem alarmowym sygnalizacji włamania, a 

także zapewnia kontroli dostępu.  

• wymagania stosownego wydzielenia poszczególnych obszarów / stref dedykowanych w zależności 

od grup przechowywanych produktów farmaceutycznych, np. dla produktów z wymogami tzw. 

zimnego łańcucha, dla produktów wycofanych czy przeznaczonych do utylizacji (co do zasady 

powinny być to odrębne pomieszczenia, wg interpretacji inspekcji farmaceutycznej o stałych 

ścianach na pełnej wysokości magazynu) 

• w celu zapewnienia jednokierunkowego przepływu towaru wymóg wyodrębnienia miejsca 

wyładunku i załadunku, oddzielonych od zasadniczej przestrzeni przeznaczonej do 

przechowywania towaru,  

• wymóg wydzielenia pomieszczeń socjalne dla personelu, między innymi do spożywania posiłków, 

których wnoszenie do magazynu jest zabronione (np. postawienie dystrybutora z wodą w 

pomieszczeniu hurtowni już jest naruszeniem zasad DPD) 

- kontroli temperatury i otoczenia: 

• wymóg całodobowej kontroli temperatury w pomieszczeniach w których są przechowywane 

produkty lecznicze 

• konieczność rozmieszczenia urządzeń pomiarowych we wcześniej zmapowanych miejscach 

pomieszczenia, w których występują skrajne wartości temperatur 

- sprzętu: 



• wymóg zakupu sprzętu przeznaczonego do celu jakim jest przechowywanie produktów 

leczniczych 

• wymóg kalibracji sprzętu w przewidzianym harmonogramie oraz konieczność podejmowania 

zdefiniowanych przez producenta prac konserwatorskich 

• wymóg wyposażenia sprzętu w systemy alarmowe sygnalizujące odstępstwa od określonych 

warunków przechowywania 

• wymóg kontroli dostępu, backupu, archiwizacji danych z systemów informatycznych hurtowni 

• konieczność przeprowadzania walidacji i kwalifikacji urządzeń po ich każdorazowej naprawie, 

konserwacji, zmianie lub w wyniku stwierdzenia odstępstw w ich działaniu 

- dokumentacji: 

• wymóg spisania procedur, czynności 

• wymóg ewidencji produktów leczniczych 

• wymóg wytwarzania dokumentów zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej (w której 

przypadku konieczność archiwizacji przez 5 lat pociąga za sobą istotne koszty przechowywania) 

- czynności: 

• kwalifikacja dostawców (upewnienie się czy produkt jest nabywany od podmiotu posiadającego 

prawo do jego sprzedaży i czy przy jego przechowywaniu oraz transporcie zostały spełnione 

wymagania DPD) 

• kwalifikacja odbiorców (upewnienie się, że dostawa jest dostarczana do przedsiębiorcy 

uprawnionego do dystrybucji produktów farmaceutycznych) 

• przyjmowanie produktów (upewnienie się, że produkty dostarczone są zgodnie z zamówieniem 

oraz nadanie priorytetów dla produktów wymagających specjalnych warunków przechowywania) 

• przechowywanie produktów (w tym rotacja towaru na magazynie) 

• niszczenie produktów leczniczych 

• kompletowanie dostaw 

• dostawy (w tym zapewnienie możliwości określenia, gdzie produkt aktualnie się znajduje i czy 

spełnione są warunki transportu i przechowywania) 

- reklamacji, zwrotów, podejrzenia sfałszowania produktów leczniczych, wstrzymań i wycofań 

produktów leczniczych 

• wymogi związane z ewidencjonowaniem reklamacji, z rozróżnieniem reklamacji dotyczących 

jakości produktu leczniczego i tych dotyczących dystrybucji 

• wymagania informacyjne do wytwórców w przypadku reklamacji związanych z jakością produktu 

leczniczego 

• wymagania odnośnie postępowania z produktami zwróconymi, w tym warunki na jakich produkty 

takie mogą ponownie powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, z wyszczególnieniem 

dodatkowych wymagań dla produktów wymagających specjalnych warunków przechowywania 

(np. warunków tzw. zimnego łańcucha) 

• wymóg utylizacji produktów odzyskanych po kradzieży 

• wymogi postępowania w przypadku identyfikacji produktów sfałszowanych (informacyjne, 

związane z ich ewidencjonowaniem, przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji) 

• wymogi związane z procedurami wycofywania lub wstrzymania obrotu produktami leczniczymi, w 

tym konieczność weryfikacji min 1x w roku ich skuteczności 



- działań zlecanych podmiotom zewnętrznym 

• wymogi związane z nadzorem na podmiotem będącym zleceniobiorcą 

- kontroli wewnętrznych: 

• w tym wymóg przeprowadzania audytów przez niezależne zewnętrzne podmioty / ekspertów 

(niezależnie od kontroli wewnętrznych) 

• wymóg realizowania kontroli wewnętrznych w ustalonych ramach czasowych 

• wymóg sporządzania ewidencji kontroli, zaleceń pokontrolnych oraz dokumentacji wdrażania 

ewentualnych działań naprawczych 

- transportu 

• wymóg utrzymywania w transporcie warunków określonych przez producenta (potencjalnie mogą 

zdarzać się sytuacje, że otwarcie klapy w samochodzie dostawy w upalny dzień w celu wyjęcia 

pojemnika z zamówieniem dla danej apteki może spowodować przekroczenie temperatury 30°C, 

nastąpi uruchomienie systemu alarmowego i cała zawartość przewożona danym transportem, w 

skrajnym przypadku, powinna być poddana utylizacji) 

• wymóg dostaw do „rąk” osoby uprawnionej u odbiorcy 

• wymogi odnośnie kontenerów, pakowania i etykietowania 

• wymogi dla produktów wymagających specjalnych warunków transportu (głównie produkty 

wymagające tzw. zimnego łańcucha) 

 

Zapisy DPD w dużej mierze mają charakter ogólny. Forma ich implementacji na poziomie praktycznym w 

dużej mierze zależy od praktyki implementacyjnej stosowanej przez Inspekcję Farmaceutyczną. Według 

opinii hurtowni pełnozakresowych polski nadzór farmaceutyczny przyjmuje jedne z najbardziej 

rygorystycznych interpretacji w Europie. 

Z dniem 8 lutego 2015 r. wprowadzono istotną zmianę przepisów w zakresie obrotu hurtowego, poprzez 

dodanie art. 76b-76d u.p.f, z których wynika m.in. obowiązek sprawdzenia, w odstępach 

nieprzekraczających trzech lat, czy przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu   

hurtowni farmaceutycznej spełnia obowiązki wynikające z ustawy Prawo farmaceutyczne. Na podstawie 

wyników tej inspekcji wydaje się opinię o spełnianiu przez przedsiębiorcę wymagań Dobrej Praktyki 

Dystrybucyjnej (33). 

W przypadku stwierdzenia (art. 37at ust 7 u.p.f) w następstwie inspekcji lub kontroli u przedsiębiorcy 

zajmującego się obrotem hurtowym, że kontrolowany nie przestrzega procedur Dobrej Praktyki Dystrybucji, 

informacje o ich nieprzestrzeganiu wprowadza do właściwej unijnej bazy danych (EudraGMDP). Stosowny 

wpis we wspomnianych bazach skutkuje istotnie utrudnia współpracę, szczególnie z zagranicznymi 

producentami produktów leczniczych. 

Podejście polskich organów kontrolnych do spełniania warunków 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej jest bardzo rygorystyczne. Świadczy 

o tym m. in. fakt, iż z dużych polskich hurtowni jedynie jedno z 

czterech centrów dystrybucyjnych hurtowni Hurtap (Głogów, ul. 

Północna 24) posiada certyfikat GDP WDA (Good Distribution 
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Practice Wholesale Dealer’s Authorisation)10 otrzymany w listopadzie 2018 roku, czyli niemal po trzech 

latach od wprowadzenia obecnie obowiązujących zasad DPD. W oczywisty sposób we wszelkich rozmowach 

z podmiotami odpowiedzialnymi, szczególnie tymi zagranicznymi, krajowe hurtownie muszą się tłumaczyć 

z przyczyn braku certyfikatu oraz udowadniać, iż warunki prowadzenia przez nie działalności dystrybucyjnej 

nie odbiegają od wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz nie są niższe, niż warunki zapewniane przez 

zachodnioeuropejską konkurencję. Niewątpliwie utrudnia to nawiązywanie współpracy z producentami 

leków, którzy dotychczas nie byli obecni na polskim rynku. Skutkiem tego jest opóźnienie pojawiania się 

produktów leczniczych i ich dostępność dla polskiego pacjenta, a w skrajnych przypadkach może być ich 

brak (w sytuacji, kiedy producent, wobec braku podmiotu z certyfikatem GDP WDA, rezygnuje z wejścia na 

polski rynek). 

 

II. Role hurtowni 

 

Pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne pełnią istotną rolę w zapewnianiu ciągłości łańcucha 

dystrybucyjnego produktów farmaceutycznych. 

Zabezpieczenie bezpieczeństwa lekowego pacjentów 

Bezpieczeństwo pacjenta zależy od tego, czy potrzebny lek 

będzie mógł być mu podany w odpowiednim czasie. Realizacja 

tego zadania jest wspólnym wysiłkiem personelu medycznego 

(lekarzy i pielęgniarek) oraz dystrybucji farmaceutycznej. 

Pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne pełnią znaczącą 

rolę w jego przebiegu. To te placówki: 

• dokonują zakupu produktów farmaceutycznych, magazynują oraz właściwie zarządzają 

posiadanymi zapasami, dzięki czemu: 

o są w stanie dostarczyć najszybciej ze wszystkich podmiotów działających w hurcie 

farmaceutycznym każdy z potrzebnych leków (nie tylko te, które są atrakcyjne dla 

przedsiębiorcy ze względu na generowany zysk, ale również takie, które kryteriów 

atrakcyjności nie spełniają) do poszukującej go apteki lub szpitala (w tym w tzw. trybie 

pilnym (cito), a te z kolei są w stanie udostępnić go potrzebującym pacjentom; 

o gwarantują utrzymanie właściwości terapeutycznych produktów znajdujących się na 

stanie (właściwe warunki transportu i przechowywania), a tym samym jego skuteczność 

terapeutyczną po podaniu pacjentowi;  

o niwelują wahania dostępności poszczególnych produktów wynikające ze zmienności 

asortymentu produkowanego na liniach produkcyjnych wytwórców (jeśli linia 

produkcyjna w fabryce leków nie jest dedykowana do produkcji wyłącznie jednego leku, 

to pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi danego produktu mogą być istotne 

odstępy czasu wynikające z konieczności produkcji innych leków); 

 

10 http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/view/gdp/searchGDPCertificates.xhtml dostęp: 2019 08 25 
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• kupują produkty farmaceutyczne bezpośrednio od ich wytwórców, prowadzą monitoring 

transportu oraz kompleksowo realizują zadania wynikające z regulacji wprowadzonych 

„Dyrektywą Antyfałszywkową”, dzięki czemu do minimum ograniczają ryzyko wprowadzenia do 

dystrybucji farmaceutycznej produktów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia 

pacjentów; 

• prowadzą obsługę zwrotów pełnowartościowych produktów (np. będące pochodną braku 

możliwości wykonania w dystrybucji korekt na fakturach dla leków refundowanych, które wraz z 

kolejnym obwieszczeniem obniżyły cenę i ich sprzedaż w nowej cenie negatywnie wpłynęłaby na 

sytuację finansową przedsiębiorców) z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, 

dzięki czemu: 

o minimalizują straty wynikające ze zniszczenia opakowań produktów farmaceutycznych 

poddawanych wielokrotnie procesom logistycznym, co przekłada się pozytywnie na 

poprawę dostępności dla pacjentów leków, szczególnie tych deficytowych; 

o dają możliwość przesunięcie produktów od aptek i szpitali, których zamówienie zostało 

skonfigurowane nadmiarowo, do tych miejsc, gdzie pacjenci czekają na lek; 

• biorą udział w wycofywaniu z rynku produktów, co do których zaistniały wątpliwości w zakresie 

jakościowym, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa pacjentów (usuwanie z obrotu produktów 

potencjalnie wadliwych). 

 

Rola niwelowania wahań w dostępności produktów pełniona 

przez hurtownie farmaceutyczne jest suboptymalnie 

wykorzystywana przez system ochrony zdrowia. Dobitnie to 

pokazały problemy produkcyjne dużej grupy wytwórców w 

pierwszej połowie 2019 roku będące wynikiem ograniczenia w dostępności na rynku wielu substancji 

czynnych (API). Biorąc pod uwagę możliwości magazynowe największych hurtowni farmaceutycznych 

należy rozważyć, czy dla kluczowych produktów nie powinny one utrzymywać stanów magazynowych o 

zdecydowanie wyższym, niż obecnie, poziomie (zapasy zamiast na kilka tygodni - na kilka miesięcy). 

Pozwoliłoby to w przyszłości na uniknięcie sytuacji, w których w całej Polsce nie ma ważnych leków. Z uwagi 

na wysokie koszty realizacji takiego zadania (zarówno kapitał zamrożony w magazynowanym towarze jak i 

koszty przechowywania leków) decyzji o wykorzystaniu potencjału hurtowni do zabezpieczenia dostępności 

kluczowych leków powinno towarzyszyć wprowadzenie współfinansowania takich rozwiązań ze strony 

państwa. 

Optymalizacja ekonomiki aptek, szpitali i producentów 

Model działalności prowadzony w Polsce przez pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne pozytywnie 

wpływa na ekonomikę działań prowadzonych na skrajnych odcinkach łańcucha dystrybucji 

farmaceutycznej, czyli u producentów i w aptekach oraz szpitalach. 

Hurtownie pełnozakresowe – szczególnie te o ogólnokrajowym 

zasięgu – umożliwiają producentom, poprzez kontakt z jednym 

podmiotem (hurtownią) dotarcie do większości aptek i szpitali. 

W przypadku braku pośrednika hurtowego każdy z 

producentów musiałby bezpośrednio dostarczać produkty do 

odbiorców końcowych, co istotnie podnosiłoby koszty ich działania (konieczność organizacji większych 
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magazynów, taboru transportowego, wzrost zatrudnienia, system zbierania i obsługi zamówień, koszty 

dostaw itp.) co bez wątpienia wpłynęłoby na ceny leków oferowanych w Polsce. Nie bez znaczenia jest też 

fakt, że czas realizacji zamówień w modelu bezpośrednim byłby zdecydowanie dłuższy, niż ma to miejsce w 

efektywnie funkcjonującym modelu hurtowym. 

Rysunek 12. Hurtownia pełnozakresowa jako centralny hub logistyczny w dystrybucji farmaceutycznej  

 

Również w przypadku aptek i szpitali model funkcjonowania 

pełnozakresowych hurtowni farmaceutycznych generuje 

istotne oszczędności. Wynikają one z: 

• krótszego czasu spędzanego na zamawianiu produktów 

(kontakty z kilkoma-kilkunastoma hurtowniami, a nie ponad 1,6 

tys. podmiotami oferującymi swoje produkty w dystrybucji farmaceutycznej) 

• szybszych terminów realizacji zamówień, niż ma to miejsce w przypadku innych form dystrybucji 

hurtowej (pacjent zrealizuje receptę w danej aptece, a nie będzie szukał leku w innych placówkach) 

• niższych kosztów obsługi zamówień (fakturowanie, płatności) oraz dostaw / zwrotów 

• niższego zatrudnienia (wynikające z powyższych) 

• niższych kosztów kapitału zamrożonego w towarze na magazynie oraz kosztów magazynowania 

(dzięki niewielkim jednorazowym zamówieniom i częstym dostawom realizowanym przez 

hurtownie), co szczególne znaczenie ma przy produktach, których serie zwalniane są do obrotu w 

Polsce w dużych odstępach czasowych (i apteka musiałaby mieć ich dużo na stanie, by zapewnić 

ciągłość dostępności dla pacjenta), 

• zabezpieczenia przed przeterminowaniem leków w sytuacji utrzymywania znacznego stanu 

magazynów i strat spowodowanych ich utylizacją, 

• możliwości dokonywania zwrotów, co istotnie poprawia sytuację finansową aptek (uniknięcie 

konieczności sprzedaży produktu ze stratą) w przypadku produktów o znacznych przecenach w 

kolejnych obwieszczeniach refundacyjnych Ministra Zdrowia. 
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Kredytowanie farmakoterapii 

Sytuacja finansowa wielu aptek i większości szpitali jest trudna. 

Wiele z nich nie posiada wystarczających środków finansowych, 

aby uregulować należność w terminach przewidzianych w 

fakturach, nie mówiąc już o płatnościach „od ręki”. Średni 

termin, po którym w roku 2018 apteki regulowały swoje należności wobec hurtowni farmaceutycznych, to 

około 40 dni. W przypadku szpitali średni czas opłacenia faktur za dostarczone produkty był znacznie dłuższy 

i wynosił około 110 dni11. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie niektórych ustaw w celu 

ograniczenia zatorów płatniczych standardowym terminem na uregulowanie należności stało się 30 dni, a 

w przypadku podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi stosuje się termin zapłaty 60 dni. 

Przyjęcie przytoczonej powyżej regulacji przyczyniło się do zniknięcia (lub istotnego ograniczenia 

występowania) ze specyfikacji istotnych warunków zamówień w przetargach organizowanych na zakup 

produktów leczniczych terminów płatności rzędu 120 dni12 więcej. 

Apteki w zakresie leków refundowanych rozliczają się z Narodowym Funduszem dwa razy w miesiącu. Z 

reguły dopiero po wpłynięciu należności na konto są w stanie uregulować zobowiązania za dostawy leków. 

W przypadku leków i produktów farmaceutycznych nierefundowanych, aby możliwe było uregulowanie 

płatności w hurtowni produkt taki musi najpierw zostać sprzedany. Stąd też w swojej działalności apteki 

posiłkują się kredytami kupieckimi, dla których jednym z głównych źródeł są hurtownie farmaceutyczne. 

W 2013 roku wartość kredytów kupieckich 

(nieoprocentowanych, lub oprocentowanych znacząco poniżej 

ofert bankowych) oddanych przez hurtownie farmaceutyczne 

do dyspozycji aptekom, tak by te mogły prowadzić codzienną 

działalność, była szacowana na ponad 2 miliardy PLN (34). Wydaje się, że aktualnie poziom ten nie uległ 

zmniejszeniu, a wobec doniesień o trudnej sytuacji finansowej większości placówek i występujących 

opóźnień w płatnościach ze strony NFZ13 jest prawdopodobnie nawet większy. 

Na koniec 2016 roku 1252 aptek miało niezapłacone faktury na kwotę przekraczającą 52 miliony PLN, czyli 

średnio niemal 42 tys. PLN na jedną aptekę (35). Zdecydowana większość tego zadłużenia przypadała na 

zobowiązania wobec banków oraz funduszy sekurytyzacyjnych (60%) oraz na zobowiązania wobec hurtowni 

farmaceutycznych (13,5%).  

Wysokie zadłużenie apteki jest jednoznaczne z ryzykiem 

zakończenia przez nią działalności. W przypadku zamknięcia 

apteki hurtownia nie tylko traci należności z tytułu 

dostarczonych i już sprzedanych przez aptekę produktów, ale 

również nie ma możliwości odzyskania towarów znajdujących się na stanie magazynowym apteki (towary 

te powinny być zutylizowane14, a średnio apteka ma na magazynie np. produkty refundowane na około 37 

dni). 

 

11 Średnia arytmetyczna z informacji przekazanych przez hurtownie farmaceutyczne 
12 http://bip.szpitalruda.pl/obrazki/cms/17011.zalaczniki.pdf pakiet nr 10 
13 https://mgr.farm/aktualnosci/nfz-tlumaczy-opoznienia-w-przetwarzaniu-zestawien-refundacyjnych-aptek/ 
14 http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Leki-z-zamykanych-aptek-musza-byc-utylizowane-a-
moglyby,167537,6.html 

HURTOWNIE MAJĄ ZAMROŻONE 

OKOŁO 2 MLD PLN W KREDYTACH 

KUPIECKICH 

ŚREDNI TERMIN PŁATNOŚCI APTEKI 

TO OKOŁO 40 DNI,  

A SZPITALA TO OKOŁO 110 DNI 

HURTOWNIE PONOSZĄ STRATY NA 

UTYLIZACJI MAGAZYNÓW 

ZAMYKANYCH APTEK 



Rozliczenia szpitali z NFZ z reguły odbywają się w cyklach kwartalnych. Szpitale używają też 

wysokokosztowych terapii (programy lekowe,) gdzie ceny leków sięgają dziesiątków tysięcy złotych. 

Dopiero po otrzymaniu należności z NFZ szpital jest w stanie uregulować należność za taki lek. Warto przy 

okazji nadmienić również, iż w ramach postępowań przetargowych hurtownie zobowiązują się do 

natychmiastowych dostaw leków do szpitali, co może oznaczać, że w przypadku leków deficytowych i 

rzadko stosowanych, muszą mieć w magazynie zapas sięgający nawet 12 miesięcy. Takie, swego rodzaju 

„kredytowanie” działalności szpitali, nie jest widoczne dla placówek, a jest elementem koniecznym do 

zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. 

Inny cykl rozliczeń, większy wolumen leków i ich wartość oraz konkurencja należności hurtowni z innymi 

płatnościami w szpitalach są głównymi powodami długich terminów płatności za leki. 

Na koniec 2018 roku zadłużenie samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (szpitali) wynosiło niemal 13 mld 

PLN15, a w świetle komunikatów pojawiających się w 

doniesieniach prasowych w 2019 jeszcze znacznie wzrosło16. Po 

spadku odnotowanym na koniec IV kwartału 2017 w 2018 roku zwiększyło się zadłużenie wymagalne szpitali 

przekraczając 1,6 mld PLN. Co ważne około 95% zadłużenia wymagalnego stanowią zobowiązania szpitali z 

tytułu dostaw i usług, w tym również należności hurtowni (w roku 2005 taki zobowiązania odpowiadały za 

47% zobowiązań wymagalnych). Są to kwoty dla hurtowni pozostające w ryzyku, a ich skala – w przypadku 

braku zapłaty – może decydować o konieczności zamknięcia poszczególnych podmiotów. 

 

15 https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz 
16 Na dzień 10 września 2019 roku Ministerstwo Zdrowia nie zaktualizowało sprawozdania o zadłużeniu SPZOZ za żaden 
z kwartałów 2019 roku. Takie opóźnienie nie występowało w latach poprzednich. 

WYSOKIE ZADŁUŻENIE SZPITALI 

STANOWI ZAGROŻENIE DLA 

DYSTRYBUCJI HURTOWEJ LEKÓW 



Rysunek 13. Ewolucja zadłużenia SPZOZ i udział zadłużenia z tytułu dostaw i usług w zadłużeniu wymagalnym. 
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WNIOSKI: 

• Na przestrzeni 20 lat poziom marży hurtowej realizowanej na sprzedaży hurtowej leków 

refundowanych spadł z 12,5% do 4,76% (co odpowiada zmianie narzutu z 14,3% do 5%). 

• Marża na leki i produkty nierefundowane od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, a 

przestrzeń do jej wzrostu praktycznie nie istnieje (silne otoczenie konkurencyjne, stabilna siła 

nabywcza pacjentów). 

• Dostarczając jedno opakowanie leku refundowanego hurtownia średnio zarabia 1,13 PLN (w 

przypadku połowy produktów refundowanych 1 PLN lub mniej). W tym samym czasie Poczta 

Polska twierdzi, że dostarczenie przesyłki na zlecenie Ministra Sprawiedliwości jest nierentowne 

w cenie niższej niż 2,6 PLN.  

• Wzrost kosztów mediów (energii elektrycznej), kosztów pracy (płaca minimalna, średnie 

wynagrodzenie) oraz nakłady na niezbędne inwestycje związane z wprowadzeniem nowych 

obowiązków (KOWAL) przy niskich przychodach z marży hurtowej skutkują pogorszeniem sytuacji 

finansowej pełnozakresowych hurtowni farmaceutycznych. 



Działalność hurtowa w obszarze farmaceutycznym podlega ciągłym zmianom z uwagi na konieczność jej 

dostosowania do zmieniających się wymagań w zakresie warunków transportu, przechowywania czy 

nadzoru nad dystrybuowanymi produktami. Uzyskiwane przychody powinny zatem pokrywać nie tylko 

koszty bieżącej działalności, ale umożliwiać również przeprowadzanie niezbędnych inwestycji, często nie 

będących wynikiem decyzji biznesowych poszczególnych podmiotów, ale decyzji podejmowanych przez 

regulatorów krajowych i europejskich. 

 

I. Przychody hurtowni 

Źródłem przychodów hurtowni farmaceutycznych z dystrybucji produktów farmaceutycznych jest marża 

lub narzut, jaki hurtownia uzyskuje z tytułu sprzedaży dystrybuowanych przez siebie produktów. Chociaż 

często oba pojęcia są traktowane wymiennie, to jednak istnieje pomiędzy nimi zasadnicza różnica o 

wymiernym wpływie na przychody hurtowni farmaceutycznych. 

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN 

marża17 to różnica między ceną zakupu, a ceną sprzedaży 

towarów, przeznaczona na pokrycie kosztów własnych przedsiębiorstwa handlowego i stanowiąca jego zysk 

(stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, wyrażony w procentach). Jeśli jest wyrażana w ujęciu 

procentowym, to punktem do jej naliczenia jest cena sprzedaży danego produktu. Narzut, według definicji 

słownikowej18 to kwota doliczana do ceny podstawowej z tytułu dodatkowych kosztów (stosunek zysku ze 

sprzedaży do ceny zakupu). W odniesieniu do wyrażenia w ujęciu procentowym narzut jest naliczany od 

ceny zakupu. 

Rysunek 14. Różnica pomiędzy marżą a narzutem. 

 

 

17 https://sjp.pwn.pl/sjp/marza;2481563.html dostęp w dniu: 14.08.2019 r. 
18 https://sjp.pwn.pl/szukaj/narzut.html, dostęp w dniu: 14.08.2019 r. 
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Przychody hurtowni realizowane w segmentach produktów nie 

objętych refundacją nie podlegają regulacjom. W dużej mierze 

są one wynikiem sytuacji rynkowej, w tym przede wszystkim, 

stopnia nasilenia konkurencji ze strony:  

• innych hurtowni pełnozakresowych ogólnopolskich i regionalnych, 

• hurtowni o niepełnej ofercie, 

• operatorów logistycznych współpracujących z producentami, 

• dystrybucji bezpośredniej prowadzonej przez producentów, 

• importu równoległego, 

Równocześnie, stale rośnie siła przetargowa odbiorców w efekcie wzrostu liczby aptek w sieciach 

powiązanych kapitałowo, organizowania się aptek indywidualnych w afiliacje pozakapitałowe, 

powstawanie grup zakupowych w lecznictwie zamkniętym). 

Możliwości wzrostu marży nieregulowanej są zatem mocno ograniczone. Według informacji pochodzących 

od przedstawicieli hurtowni pełnozakresowych, od wielu lat średni poziom marży na nierefundowanych 

lekach na receptę i produktach wydawanych bez recepty w aptekach kształtuje się na poziomie 13-15%, a 

w szpitalach rzadko przekracza 5%. 

Przychody hurtowni z tytułu sprzedaży leków refundowanych podlegają szczegółowym regulacjom 

prawnym.  

Historycznie marża na leki refundowane w Polsce w latach 90-tych XX wieku sięgała 12,5%. Niemniej już w 

roku 2004 w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej prawodawca dokonał zmiany przepisu art. 7 

ustawy o cenach poprzez obniżenie marży hurtowej do poziomu 8,91%. Po wejściu w życie ustawy 

refundacyjnej w roku 2012 ustawodawca obniżył marżę hurtową do poziomu: 

- 7% w roku 2012  

- 6% w roku 2013 

- 5% w roku 2014, obecnie pozostaje ona na tym samym poziomie.  

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZANIA 

MARŻY W SEGMENTACH 

PRODUKTÓW NIEREFUNDOWANYCH 

OBECNIE URZĘDOWA MARŻA 

HURTOWA NA LEKI REFUNDOWANE 

WYNOSI 4,76% (NARZUT 5%) 



Rysunek 15. Ewolucja marży i narzutu w hurtowej dystrybucji leków refundowanych. 

 

Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca na poziomie ustawy 

refundacyjnej – prawdopodobnie w sposób świadomy – 

przeniósł punktu uchwytu liczenia marży z ceny hurtowej na 

cenę zakupu (urzędową cenę zbytu), czyli nazwał marżą to, co w 

rzeczywistości jest narzutem. Pozwoliło to na osiągnięcie 

kosztem przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy lekami 

refundowanymi dodatkowej redukcji ceny detalicznej leków, a 

tym samym zmniejszenie wydatków ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Wprowadzając ustawę refundacyjną regulator zmienił również charakter marży hurtowej. Przed wejściem 

w życie miała ona charakter marży maksymalnej zarówno w aptekach jak i w szpitalach, natomiast od 1 

stycznia 2012 roku w aptekach marża hurtowa jest sztywna, tzn. że nie może być niższa, niż wskazana w 

stosownym obwieszczeniu Ministra Zdrowia. W lecznictwie zamkniętym po wejściu ustawy refundacyjnej 

marże mają wciąż charakter marż maksymalnych i w przypadku 

hurtowni pełnozakresowych efektywnie kształtują się na 

poziomie 1-2%. (silna konkurencja ze strony dystrybucji 

bezpośredniej i hurtowni o ograniczonej ofercie). 

Średnia wartość marży hurtowej na jedno opakowanie leku dostarczonego do apteki to niewiele więcej niż 

1 PLN. 
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MARŻA NA DROGICH LEKACH DLA 

LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO 

WYNOSI 1-2% 



Rysunek 16. Średnia wartość marży hurtowej za 1 opakowanie leku refundowanego dostarczonego do aptek i przez nią 

sprzedanego (w oparciu o dane refundacyjne NFZ). 

 

Wyliczenie nie uwzględnia opakowań wprowadzonych na stan, a niesprzedanych przez aptekę („towar na 

magazynie”), jak również nie bierze pod uwagę produktów dostarczonych, które do hurtowni zostały 

zwrócone. Uwzględnienie tego dodatkowego wolumenu produktów obniżyłoby średnią wartość marży 

hurtowej za 1 opakowanie leku refundowanego. 

Wartość średnia nie pokazuje również istotnego zróżnicowania 

marży na poziomie poszczególnych SKU. Marża liczona od 

urzędowej ceny zbytu dla niemal 50% opakowań jest niższa lub 

równa 1 PLN. 

 

Czy marża w wysokości 1zł i mniej jest właściwą wyceną usługi dostawy produktu jakim jest lek? 
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Od 1 kwietnia 2019 roku za wysłanie kartki pocztowej opłata Poczty Polskiej wynosi 3,30 PLN (36). Warto 

również dodać, że w warunkach usług specjalnych realizowanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości Poczta 

Polska podniosła od marca 2019 koszt usługi wysłania listu 

poleconego z 95 gr do ponad 2,6 PLN argumentując, że „wartość 

kontraktu odzwierciedla obecny i przyszły poziom kosztów po 

stronie spółki” oraz „podwyżka była niezbędna ze względu na 

rentowność tej usługi” (37) 

Kwota całkowitej marży hurtowej uzyskiwanej na sprzedaży leków refundowanych dostarczanych do aptek 

to poniżej 500 mln PLN. 

Rysunek 17. Marża zrealizowana przez hurtownie farmaceutyczne na lekach refundowanych dostarczanych do aptek otwartych. 

 

 

Należy zaznaczyć, że kwota marży przedstawiona powyżej jest przeznaczana na pokrycie kosztów 

prowadzenia działalności przez hurtownię oraz podatek VAT, zawarty w cenie sprzedanych leków. Oznacza 

to, że praktyczna rentowność działalności hurtowej jest bardzo niska, bliska zera.  

 

II. Inne koszty ponoszone przez hurtownię 

 

Koszty transportu 

Przyjmując, że średnie spalanie samochodu we flocie to około 19 l / 100 km na paliwo hurtownie wydają 

około 147 milionów złotych. Biorąc pod uwagę,  że w przypadku oleju napędowego podatek VAT stanowił 

19 proc., akcyza 24 proc. i opłata paliwowa 6 proc. - w sumie 49 proc. ceny detalicznej (38) - to z tytułu 

zużycia paliwa do budżetu państwa trafiło około 72 mln złotych. 

Zmiany wprowadzane ustawami, dyrektywami i rozporządzeniami DPD 
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W trosce o bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewnienie 

dostępności produktów leczniczych regulator krajowy na 

poziomie ustawy wprowadził dla hurtowni obowiązki związane 

z raportowaniem on-line do Zintegrowanego Systemu 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).  

W podobnym celu Komisja Europejska, poprzez postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/62/UE zmieniające Dyrektywę  Parlamentu  Europejskiego i Rady 2001/83/W wraz z uchwalonym do 

niej Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 (całość dalej 

określane jako „Dyrektywa Fałszywkowa”), nałożyły na hurtownie szereg dodatkowych obowiązków 

związanych z raportowaniem przepływu produktów farmaceutycznych do krajowych i europejskich baz 

danych systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. 

Koszty sfinansowania inwestycji niezbędnych do dostosowania systemów informatycznych oraz procedur 

obowiązujących w dystrybucji farmaceutycznej do nowych obowiązków wynikających z powyższych 

regulacji zostały poniesione przez hurtownie farmaceutyczne (ani regulator krajowy, ani europejski nie 

przewidział środków mających zrekompensować koszty wprowadzenia nowych systemów). W przypadku 

„Dyrektywy Fałszywkowej” koszty z nią związane są ponoszone przez hurtownie farmaceutyczne każdego 

dnia, bowiem zeskanowanie na potrzeby systemu weryfikacji autentyczności leków 1 palety dostarczonych 

do hurtowni leków oraz wprowadzenie danych do systemów to około 6 godzin pracy jednej osoby – a takich 

palet każdego dnia trafia do hurtowni kilkadziesiąt. 

Koszty systemu temperatura online, niszczenie towaru, który był przechowywany w warunkach innych, 

niż wymagane 

Duże znaczenie dla zachowania właściwości terapeutycznych produktów farmaceutycznych ma 

temperatura przechowywania. Wzrost średniej temperatury w ciągu roku oraz upalne lata wymagają 

bardziej intensywnego wykorzystania systemów chłodzących (klimatyzacji). Głównym kosztem w 

zachowaniu właściwej temperatury jest koszt energii elektrycznej. Wzrost jej zużycia oraz wzrost ceny za 

jednostkę energii elektrycznej istotnie zwiększa koszty funkcjonowania magazynów. 

 

NOWE REGULACJE I WYMAGANIA SĄ 

PRZYCZYNĄ POWSTAWANIA 

NIEPLANOWANYCH KOSZTÓW PO 

STRONIE PRZEDSIĘBIORCÓW 



Rysunek 18. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców nie będących gospodarstwami domowymi z uwzględnieniem wszystkich 

opłat i podatków (EUROSTAT) 

 

Istotnym miejscem narażenia produktów farmaceutycznych na ryzyko niewłaściwej temperatury 

przechowywania jest transport (tabor samochodowy, szczególnie tzw. transport kurierski związany z 

bezpośrednimi dostawami do aptek). W ciągu ostatnich lat hurtownie poniosły istotne nakłady na 

wdrożenie systemów umożliwiających monitorowanie on-line temperatury w transporcie. Dzięki temu 

zwiększony został nadzór nad jakością transportowanych produktów, a co za tym idzie, bezpieczeństwo 

pacjenta. 

Każde stwierdzenie przypadku naruszenia warunków 

przechowywania produktów farmaceutycznych, w 

szczególności temperatury przechowywania, powinno 

skutkować zniszczeniem grupy produktów, których to 

naruszenie dotyczyło. Sytuacje takie praktycznie w ogóle nie 

zdarzają się w magazynach hurtowni, niemniej należy zaznaczyć, że straty wynikające z takiej sytuacji byłyby 

dla hurtowni farmaceutycznej bardzo duże, gdyż utylizacji musiałyby podlegać tysiące przechowywanych 

produktów. Naruszenie temperatury przechowywania może wystąpić w czasie transportu – szczególnie w 

upalne dni, kiedy otworzenie ładowni samochodu stojącego pod apteką doprowadza do gwałtownego 

wzrostu temperatury w jej wnętrzu. Wymiana taboru samochodowego oraz stosowanie nowych rozwiązań 

technicznych istotnie zmniejszyły w ostatnich latach ryzyko wystąpienia takich sytuacji, niemniej 

incydentalnie wciąż zdarzają się przypadki, w wyniku których produkty z naruszonymi warunkami 

transportu (głównie te wymagające tzw. „zimnego łańcucha”) poddawane są utylizacji. 
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Rysunek 19. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej oraz wynagrodzenie minimalne (GUS) 
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Rola pełnozakresowych hurtowni 

farmaceutycznych w ograniczaniu 

wpływu deficytów produktów 

leczniczych 

 
  

WNIOSKI: 

• Deficyty w dostępności produktów leczniczych stanowią istotne zagrożenia dla zdrowia i życia 

pacjentów. 

• Aby efektywnie zarządzać zwiększonymi stanami magazynowymi, niezbędna jest odpowiednia 

infrastruktura i wiedza, którą są w stanie zapewnić pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne. 

• Tworzenie rezerw dla kluczowych produktów może znacząco podnieść bezpieczeństwo lekowe 

polskich pacjentów. 

• Skorzystanie z istniejącej infrastruktury pełnozakresowych hurtowni farmaceutycznych może być 

optymalnym kosztowo podejściem do zabezpieczania potrzeb lekowych polskich pacjentów. 



Farmakoterapia we współczesnej medycynie jest jednym z podstawowych narzędzi w walce z chorobą. 

Trudna dla lekarza jest sytuacja, w której wiedząc o istnieniu na rynku skutecznej terapii, nie jest on w stanie 

z niej skorzystać, ze względu na fizyczny brak w aptece otwartej, czy szpitalnej. Sytuacja taka jest 

przypadkiem skrajnym, aczkolwiek jak pokażą przykłady omawiane poniżej, nie jest to kwestia czysto 

teoretyczna. 

Podobnie jak całkowity brak leku, istotne znaczenie dla terapii 

mają sytuacje, w których pacjent nie może w pełni zrealizować 

swoich potrzeb lekowych – nie może wykupić wszystkich 

opakowań zapisanych na recepcie lekarskiej, lub w oczekiwaniu 

na dostarczenie leku do apteki zmuszony jest do pominięcia 

dawek leków. Zachowanie ciągłości terapii jest jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie 

terapeutycznym we współczesnej medycynie. Odstępstwa od przewidzianych przez wytwórcę schematów 

dawkowania, będące wynikiem nieprzyjęcia leku, mogą istotnie wpływać na zmiany stężenia leku w 

organizmie, co w efekcie powodować będzie brak jego skuteczności. Wynikiem może być pogorszenie stanu 

pacjenta zmuszające go do konsultacji z lekarzem, co w sytuacji dostępności leku mogłoby nie mieć miejsca 

i nie byłoby źródłem dodatkowych niepotrzebnych kosztów oraz zmniejszałoby kolejki w oczekiwaniu na 

wizytę u lekarza. 

Przyczyny występowania braków w dostępności leków na rynku mogą mieć różne źródła. 

Brak możliwości wytworzenia leków przez producenta 

Produkcja farmaceutyczna jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym i coraz częściej ma charakter 

globalny – składniki leku / półprodukty do jego produkcji często są wytwarzane w wielu krajach, a dopiero 

w ramach końcowego procesu technologicznego przyjmują finalną formę leku gotowego. 

Podstawowym składnikiem każdego leku jest substancja czynna (aktywny składnik do produkcji leków, API 

- active pharmaceutical ingredient). Wytworzenie API jest procesem wymagającym określonych zasobów, z 

reguły jest bardzo energochłonne, a powstające w trakcie procesów technologicznych produkty uboczne są 

kosztowne w utylizacji. W kontekście ciągłej presji na obniżanie cen leków, wzrostu wynagrodzeń 

pracowników oraz zwiększającej się świadomości ekologicznej produkcja API w Europie stała się bardzo 

trudna do utrzymania.  

Większość producentów podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji API i rozpoczęła współpracę z dostawcami 

z krajów azjatyckich. Szacuje się, że obecnie około 80% substancji czynnych używanych przez producentów 

leków pochodzi z Chin19, a w wielu przypadkach jeden producent API jest dostawcą substancji czynnej dla 

większości europejskich wytwórców leków. 

Zmiana podejścia chińskich władz do kwestii związanych z ochroną środowiska spowodowała w czerwcu 

2019 roku jeden z największych deficytów leków w skali całej Europy. Zamknięcie kilkunastu zakładów 

produkujących substancje czynne odcięło wytwórców europejskich od źródeł API, co doprowadziło do 

braku możliwości wyprodukowania leków i w konsekwencji do ich braków w aptekach. Zmiana dostawcy 

 

19 https://forsal.pl/artykuly/1417785,leki-zdrozeja-przez-chiny-zamkniete-fabryki-brak-substancji-czynnych.html  

LEKI SĄ JEDNYMI Z 

NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI 

WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY 



API oraz przeprowadzenie niezbędnych testów jakościowych oraz procedur rejestracyjnych wymaga czasu, 

stąd też niedobory produktów były obserwowane przez wiele tygodni. 

W produkcji leków niezwykle istotne jest zachowanie najwyższej jakości. Pojawienie się zanieczyszczeń w 

produkcie może skutkować wycofaniem całych partii z dystrybucji i ich utylizacją. W ostatnich latach 

stwierdzenie zanieczyszczeń miało miejsce w przypadku kilku substancji czynnych (problemy z jakością 

wytwórców API): walsartan (I połowa 2018 roku, zanieczyszczenie N-nitrozodimetyloaminą (NMDA)), 

ranitydyna (II połowa 2019, zanieczyszczenie NMDA), czy metformina (grudzień 2019, NMDA). W przypadku 

pierwszych dwóch podjęto decyzje o wycofaniu z rynku serii leków niemal wszystkich producentów, co 

nagle pozbawiło pacjentów dostępu do stosowanych terapii. 

Przyczyną braku możliwości wytworzenia leku mogą być również prace modernizacyjne prowadzone na 

liniach wytwórczych poszczególnych produktów. Z reguły producenci starają się zwiększyć przed 

unieruchomieniem produkcji zapasy produktów wytwarzanych na modernizowanych liniach, niemniej w 

trakcie prac nie są w stanie odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na produkt poprzez zwiększenie 

jego dostaw na rynek. Może to powodować przemijające braki produktów. Sytuacje takie mają jednak z 

reguły charakter przewidywalny i producenci mają obowiązek poinformować o ich wystąpieniu inspekcję 

farmaceutyczną, co daje szanse na podjęcie lokalnie działań zapobiegającym brakom leków dla pacjentów. 

Zróżnicowanie cenowe leków pomiędzy krajami 

Firmy farmaceutyczne jak i podmioty działające w ramach łańcucha dystrybucji farmaceutycznej podlegają 

prawom ekonomii - muszą podejmować działania na rzecz zbilansowania przychodów i kosztów oraz 

wypracowania zysku dla właścicieli lub akcjonariuszy. W sytuacji podmiotów ponadnarodowych naturalnym 

staje się zaspokajanie zwiększonych potrzeb na dany lek w pierwszej kolejności na tych rynkach, na których 

realizowana marża jest na wyższym poziomie. Dostawy dla krajów z niskimi cenami są zapewniane wówczas 

na podstawowym (zadeklarowanym) poziomie, co może nie w pełni zaspokajać potrzeby pacjentów.  

Po wprowadzeniu w 2012 roku tzw. ustawy refundacyjnej Polska stała się europejskim krajem z niemal 

najniższymi cenami na leki objęte refundacją. Różnica w cenie doprowadziła do zaistnienia na rynku zjawisk 

patologicznych, pod postacią eksportu równoległego i tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji (sprzedaż 

leków z aptek do podmiotów zajmujących się hurtowym wywożeniem leków za granicę). Szereg podjętych 

działań legislacyjnych oraz objęcie rządowymi systemami gromadzenia informacji o obrocie lekami 

(ZSMOPL) całego łańcucha dystrybucyjnego w istotny sposób zmniejszyło skalę zjawiska, niemniej nie 

doprowadziło do jego wyeliminowania. 

Niewłaściwe praktyki w zaopatrywaniu się podmiotów i pacjentów 

Produkty farmaceutyczne mają ściśle określone terminy przydatności do ich użycia. W sytuacji realizacji 

przed podmioty zakupów na magazyn dużych ilości leków (np. przez szpitale) oraz ich dystrybucji do 

poszczególnych jednostek (np. apteczek oddziałowych) w wyniku braku kontroli nad pojedynczymi 

opakowaniami leków może dochodzić do sytuacji, w której lek ulega przeterminowaniu, w związku z czym 

nie może być podany pacjentowi i podlega utylizacji.  

Do podobnych sytuacji dochodzi również w przypadku wielu pacjentów, szczególnie osób starszych 

dotkniętych wieloma chorobami, korzystającymi z porad na wielu poziomach systemu ochrony zdrowia. 

Realizacja preskrypcji wystawianych przez różnych lekarzy prowadzi do skumulowania w zasobach 



domowych znacznej liczby opakowań leków, często takich, dla których zgłaszane są braki w dostępności, a 

które w wyniku upływu czasu lub niewłaściwego przechowywania nadają się jedynie do utylizacji. 

Opisane powyżej sytuacje, w których wyniku lek może być 

niedostępny dla pacjenta, wymagają podjęcia intensywnych 

działań, gdyż zagrażają one bezpieczeństwu chorych i są 

potencjalnym źródłem dodatkowych i istotnych kosztów w 

systemie ochrony zdrowia. 

Decydenci w polskim systemie ochrony zdrowia, świadomi problemu, podjęli w ostatnich latach znaczącą 

liczbę działań, których celem jest poprawa zabezpieczenia pacjentów w leki. O ile jednak działania podjęte 

w zakresie legislacji (ograniczenia w zakresie wywozu leków deficytowych), czy perspektywy związane z 

dalszym rozwojem projektu e-recepty (ograniczanie polipragmazji, ograniczanie „apteczek pacjenckich”), 

wydają się być już skuteczne, to wydaje się, w kontekście problemów z dostępnością leków, iż całkowicie 

niedoceniona pozostaje rola, jaką mogłyby pełnić pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne. 

Nowoczesne polskie hurtownie pełnozakresowe posiadają: 

• odpowiednią infrastrukturę magazynową umożliwiającą przechowywanie znacznego wolumenu 

produktów leczniczych w warunkach umożliwiających zachowanie pełnej ich wartości; 

• w celu ograniczenia start związanych z przeterminowaniem farmaceutyków wprowadziły szereg 

rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie stanem magazynu, co de facto związane jest z 

koniecznością śledzenia pojedynczego opakowania; 

• posiadają niezbędną infrastrukturę logistyczną umożliwiającą dostarczenie niezbędnych 

produktów w ciągu kilku godzin do każdego szpitala i każdej apteki w Polsce. 

Posiadane przez hurtownie powierzchnie magazynowe umożliwiają łatwe i tanie zwiększenie posiadanych 

zapasów leków (poprzez wydłużenie czasu rotacji produktów znajdujących się na magazynie hurtowym).  

Wydaje się, że jednym z rozwiązań w zapobieganiu brakom w 

dostępności mogłoby być utrzymywanie przez pełnozakresowe 

hurtownie farmaceutyczne wyższych stanów magazynowych 

dla wybranych grup produktowych. Skorzystanie z istniejącej 

infrastruktury i eksperckie wiedzy w zarządzaniu zapasami 

byłoby dla podmiotu finansującego zdecydowanie tańsze, niż budowanie swego rodzaju rezerw 

strategicznych w oparciu o inne rozwiązania. 

 

BRAKI LEKÓW W DYSTRYBUCJI 

MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA 

ZDROWIA I ŻYCIA PACJENTÓW 

PEŁNOZAKRESOWE HURTOWNIE 

FARMACEUTYCZNE TO ELEMENT 

SYSTEMU ZAPEWNIANIA 

BEZPIECZEŃSTWA LEKOWEGO 



Rola pełnozakresowych hurtowni 

farmaceutycznych w okresie 

zagrożenia epidemicznego 

 
  

WNIOSKI: 

• Okres epidemii COVID-19 dowiódł, że zdrowie Polaków jest warunkiem koniecznym dla 

zapewnienia dalszego rozwoju gospodarczego kraju. 

• Poprzez podjęte działania na rzecz pozyskania i dostarczenia do aptek oraz szpitali leków i 

wyrobów medycznych, w szczególności deficytowych produktów leczniczych, dystrybucja 

farmaceutyczna potwierdziła swoje kluczowe znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa 

lekowego poszczególnych pacjentów, jak i zdrowia całej populacji. 

• Celem decydentów powinno być stworzenie optymalnych warunków działania pełnozakresowej 

dystrybucji farmaceutycznej, tak by w odpowiedzi na przyszłe zagrożenia mogła równie 

efektywniej wywiązać się ze swoich obowiązków i odpowiadać na rosnące wyzwania zdrowotne. 



Na początku 2020 roku cała Europa dotknięta została zagrożeniem, jakiego nie obserwowano na jej terenie 

od ponad 100 lat – epidemią choroby wirusowej COVID-19. Szybkość szerzenia się infekcji oraz ryzyko 

wysokiej śmiertelności skłoniło rządy poszczególnych krajów do radykalnych działań pod postacią 

ograniczeń w wielu sferach życia gospodarczego i społecznego. Panika społeczna doprowadziła do 

zwiększonego zapotrzebowania na produkty lecznicze i wyroby medyczne, w tym na środki ochrony 

osobistej. 

Pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne w okresie 

pandemii COVID-19 odegrały kluczową rolę  w zapewnieniu 

dostępności polskich pacjentów do leków oraz środków 

ochrony osobistej (maski, środki dezynfekcyjne) jednoznacznie 

udowadniając znaczenie dystrybucji leków w zapewnieniu 

bezpieczeństwa lekowego Polski. Warto zauważyć, iż zadania te 

hurtownie zrealizowały: 

• zapewniając ciągłość sprzedaży i dostaw do odbiorców końcowych, często przy braku sprzedaży i 

dostaw z dotychczasowych źródeł, co było związane z koniecznością poszukiwań i pozyskiwania 

deficytowych produktów z rynków całego świata, 

• w sytuacji zmniejszonych zasobów kadrowych (pracownicy na zwolnieniach, kwarantannie, 

niedobory jako efekt prewencyjnego wdrożenia rotacyjnego systemu pracy), 

• przy dodatkowych obciążeniach na rzecz administracji rządowej (nowe obowiązki w zakresie 

raportowania dla inspekcji farmaceutycznej i Ministerstwa Zdrowia), 

• przy zmniejszonych przychodach związanych z: 

o koniecznością zwiększenia poziomu kredytowania aptek i szpitali (dłuższe terminy 

płatności, większa wartość zamówień będąca wynikiem wyższych cen deficytowych 

produktów w źródłach ich pozyskania), 

o wstrzymaniem płatności przez apteki (szczególnie te, które ograniczyły swoją działalność i 

przez to stanęły w obliczu braku przychodów, a tym samym braku środków na spłatę 

zobowiązań wobec hurtowni). 

Warto zaznaczyć, iż zwiększenie stopnia kredytowania aptek i szpitali, w sytuacji prowadzenia przez 

hurtownie działalności operacyjnej na niskich marżach, nie jest możliwe do podtrzymania w dłuższym 

okresie czasu - szczególnie w sytuacji wstrzymania możliwości pozyskania dodatkowych środków z sektora 

finansowego ze względu na ograniczenie działalności kredytowej przez banki. Stąd też stworzenie stabilnych 

warunków działania hurtu farmaceutycznego oraz zapewnienie przychodów w oparciu o godziwe marże 

wydaje się być warunkiem koniecznym do zapewnienia w sytuacji kryzysowej funkcjonowania całego 

łańcucha dystrybucji farmaceutycznej, a tym samym bezpieczeństwa lekowego wszystkich Polaków. 

Zabezpieczenie dostępności produktów leczniczych i wyrobów medycznych było jednym z elementów, 

które w istotny sposób ograniczyły negatywne skutki epidemii COVID-19 dla zdrowia polskiej populacji, a 

przez to, pośrednio, zmniejszyły negatywny wpływ pandemii na krajową gospodarkę.  

Bezsprzecznie należy uznać, że ten trudny okres unaocznił 

wszystkim, w tym politykom, że zdrowie polskiej populacji jest 

kluczowym elementem warunkującym podtrzymanie rozwoju 

gospodarczego Polski, a tym samym gwarantuje zapewnienie 

niezbędnych środków umożliwiających realizację politycznych celów społecznych i ekonomicznych.  

EPIDEMIA COVID-19 DOWIODŁA 

ZNACZENIA DYSTRYBUCJI 

FARMACEUTYCZNEJ DLA ZDROWIA 

POLSKIEJ POPULACJI ORAZ 

KRAJOWEJ GOSPODARKI 

ZDROWIE POLAKÓW WARUNKUJE 

ROZWÓJ GOSPODARCZY KRAJU 



Jednym ze środków zabezpieczających zdrowotność populacji 

jest dostępność produktów leczniczych – w sytuacji ich braków 

dochodzi do kryzysu zdrowotnego. To dystrybucja 

farmaceutyczna, poprzez niwelowanie zakłóceń w 

dostępności, jest gwarantem sprawnego działania systemu 

zapewniania bezpieczeństwa lekowego pacjentów. Stąd też 

decydenci powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie warunków umożliwiających hurtowniom 

farmaceutycznym należyte wywiązywanie się z ich ustawowych obowiązków.  

CELEM DECYDENTÓW POWINNO 

BYĆ STWORZENIE OPTYMALNYCH 

WARUNKÓW DZIAŁANIA 

PEŁNOZAKRESOWEJ DYSTRYBUCJI 

FARMACEUTYCZNEJ 



 

Rentowność działania hurtowni 

pełnozakresowych – obecnie i w 

najbliższych latach 

 
  

WNIOSKI: 

• Koszty prowadzenia działalności przez pełnozakresowe hurtownie farmaceutyczne w ostatnich 

latach gwałtownie wzrosły, a jedną z głównych przyczyn tego wzrostu są decyzje podejmowane 

przez prawodawców i administrację publiczną na poziomie krajowym (rząd) jaki i europejskim 

(Komisja Europejska) 

• Wiele z powyżej przywołanych decyzji zostało podjętych już po zmianach ustawowych 

wprowadzających obniżoną marżę hurtową (ustawa refundacyjna, 2011 r), dotychczas nie zostały 

podjęte przez decydentów żadne działania, które miałyby na celu zrekompensowanie 

hurtowniom wzrostu kosztów będącego wynikiem tych decyzji. 

• Dynamika wzrostu przychodów jest niższy niż dynamika wzrostu kosztów, czego wynikiem jest 

zbliżanie się hurtowni pełnozakresowych do granicy opłacalności prowadzonej działalności. 

• Sytuacja taka może doprowadzić przedsiębiorców do podjęcia działań, których wpływ może być 

niekorzystny dla bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów, prowadzących do zmniejszenia 

zdolności zaspokajania potrzeb odbiorców końcowych, tj. aptek i szpitali lub nawet sprzedaży 

prowadzonych przedsiębiorstw  hurtowym podmiotom ogólnoeuropejskim. 



Bezpieczeństwo lekowe milionów pacjentów w Polsce jest uzależnione od możliwości zapewnienia przez 

dystrybucję farmaceutyczną realizacji stojących przed nią funkcji i zadań na nie gorszym, niż dotychczas, 

poziomie. Z roku na rok zadanie to staje się jednak coraz trudniejsze – podmioty prowadzące 

pełnozakresową działalność hurtową zbliżają się bowiem do granicy, której przekroczenie związane będzie 

z koniecznością podejmowania decyzji o zaniechaniu inwestycji, ograniczeniu działalności kredytowej lub 

zmniejszeniu liczby realizowanych codziennie dostaw. Prawa ekonomii są bowiem nieubłagane i w sytuacji, 

w której przychody nie pozwalają na zbilansowanie kosztów prowadzonej działalności, przed trudnymi 

decyzjami mającymi na celu ograniczenie strat stają właściciele i kadra zarządcza każdego przedsiębiorstwa. 

 

Rysunek 20. Zmiany uwarunkowań rynkowych prowadzenia działalności hurtowej w ciągu ostatnich lat istotnie zwiększyły 

koszty, co zaburzyło zdolność dystrybucji do bilansowania działań związanych z prowadzeniem działalności hurtowej. 

 

Przychody hurtowni farmaceutycznych 

Pomimo ciągłego wzrostu wartości rynku farmaceutycznego we 

wszystkich jego segmentach, sytuacja finansowa 

pełnozakresowych hurtowni farmaceutycznych jest coraz 

trudniejsza. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w kilku 

czynnikach: 

• kwotowa marża realizowana na działalności hurtowej ulega obniżeniu, co jest efektem: 

o w przypadku leków refundowanych: 

▪  obniżenia cen leków w wyniku działania mechanizmów ustawy refundacyjnej,  

▪ aktywności negocjacyjnych Ministerstwa Zdrowia  

▪ decyzji podejmowanych przez producentów, jak i przez same hurtownie (np. 

rezygnacja z części marży w przypadku postępowań przetargowych na zakup 

leków w lecznictwie zamkniętym) 

o w przypadku pozostałych produktów nieobjętych refundacją:  

▪ obniżanie marży w wyniku zaostrzonej konkurencji w obszarze hurtowej 

dystrybucji farmaceutycznej prowadzonej przez hurtownie producenckie, 

PRZYCHODY 

KOSZTY 

 

SYTUACJA FINANSOWA HURTOWNI 

JEST CORAZ TRUDNIEJSZA 



operatorów logistycznych oraz przez hurtownie wąskozakresowe 

(specjalistyczne);  

▪ presja wywierana przez producentów na utrzymywanie odpłatności pacjentów / 

szpitali za produkt na jak najniższym poziomie. 

▪ dodatkowo na obniżkę marż wpływa zwiększanie się siły negocjacyjnej odbiorców 

końcowych (np. rosnąca liczba dużych sieci aptecznych, grupy zakupowe w 

lecznictwie szpitalnym)  

• wyłączanie z dystrybucji poprzez hurtownie pełnozakresowe produktów drogich, na których 

realizowana jest wysoka marża kwotowa, co jest efektem: 

o selekcji przez hurtownie wąskozakresowe (specjalistyczne) produktów o największej 

atrakcyjności w zakresie realizowanej marży kwotowej (najczęściej produkty w ramach 

lecznictwa zamkniętego, głównie dostępne w ramach programów lekowych), a brak ich 

zainteresowania produktami, dla których poziom realizowanej marży kwotowej jest na 

poziomie groszy (min. ponad 2000 opakowań leków refundowanych, z różnych grup 

terapeutycznych, stanowiących podstawę codziennego leczenia setek tysięcy Polaków) 

o podejmowanie przez producentów leków działań mających zapewnić im realizację 

wyższych marż kwotowych na produktach dostarczanych do lecznictwa szpitalnego lub do 

największych odbiorców sieciowych, co jest osiągane poprzez realizację dostaw w ramach 

dystrybucji bezpośredniej. 

• brak zapłaty za dostarczone produkty do odbiorcy końcowego, co jest wynikiem: 

o istotnych opóźnień w regulacji zobowiązań przez odbiorców końcowych (głównie szpitale 

– tu należy wspomnieć, że jest to szczególny rodzaj dłużnika, dla którego w ustawie o 

zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych uczyniono wyjątek i 

wyłączono go ze standardowego i obligatoryjnego dla większości podmiotów publicznych 

terminu 30 dni na regulację zobowiązań) 

o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej aptek, ich niewypłacalności lub upadłości, co 

wiąże się zarówno z utratą należnych środków za dostarczone produkty, jak i brakiem 

możliwości odzyskania dostarczonego towaru (towar z zamykanej apteki nie może wrócić 

do hurtowni, w większości przypadków podlega utylizacji) 

o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej szpitali, w których rosnące koszty wynagrodzeń i 

priorytety płatności ustawione na regulację zobowiązań pracowniczych powodują wzrost 

zadłużenia wobec dostawców usług i produktów, w tym wobec hurtowni 

farmaceutycznych. 

• niższy poziom kapitału obrotowego, czego skutkiem jest ograniczony poziom zapasów i braki 

towarowe. 

• konkurencja dla tradycyjnej farmaceutycznej dystrybucji hurtowej ze strony różnych modeli 

sprzedaży produktów on-line (w Internecie), gdzie dostawy produktów nie wymagających do 

wydania recepty mogą być realizowane przez operatorów logistycznych dotychczas obecnych np. 

w segmencie usług kurierskich. 

Koszty pełnozakresowych hurtowni farmaceutycznych 

Zmieniające się otoczenie, zarówno regulacyjne, jak i 

biznesowe, generuje po stronie pełnozakresowych hurtowni 

farmaceutycznych dodatkowe obciążenia, które w momencie 

ZMIANY OTOCZENIA 

REGULACYJNEGO SĄ WAŻNĄ 

PRZYCZYNĄ WZROSTU KOSZTÓW 



ustalania warunków finansowych prowadzenia przez nie dystrybucji leków refundowanych (rok 2011, 

ustawa refundacyjna) nie istniały.  

Do głównych elementów, przyczyniających się do wzrostów kosztów prowadzenia działalności hurtowej na 

przestrzeni ostatnich lat można zaliczyć: 

• działania dostosowujące do norm i wymagań zdefiniowanych przez Dobrą Praktykę 

Dystrybucyjną (wytyczne Komisji Europejskiej z 5 listopada 2013 roku, przeniesione na grunt 

krajowy rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 roku) co wymusiło na 

pełnozakresowych hurtowniach farmaceutycznych podjęcie działań modernizacyjnych, inwestycji 

w nowoczesną infrastrukturę, urządzenia i procedury. 

• wzrost kosztów pracowniczych w wyniku szybkiego wzrostu wynagrodzeń, co jest efektem: 

o rosnącego wynagrodzenia minimalnego i presji ze strony pozostałych grup pracowniczych 

na waloryzację wynagrodzeń, przy czym należy zaznaczyć, iż wzrost wynagrodzenia 

minimalnego odbywa się poprzez decyzję rządową (ogłaszane corocznie rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej) 

o zmniejszającej się liczby osób pracujących w obszarach związanych z szeroko rozumianą 

logistyką, wobec czego hurtownie farmaceutyczne konkurują np. o pracowników 

magazynowych z dyskontami typu Lidl czy Biedronka, co jest jedną z przyczyn 

przyspieszającej dynamiki wzrostu wynagrodzeń 

o wprowadzenie dodatkowych obciążeń po stronie pracodawców poprzez zobowiązanie ich 

do organizacji i partycypacji w finansowaniu pracowniczych planów kapitałowych (ustawa 

z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych), co dla największych 

pełnozakresowych hurtowni farmaceutycznych wiązało się z koniecznością ich 

uruchomienia i poniesienia dodatkowych kosztów już w roku 2019. 

o konieczności zwiększenia liczby zatrudnionego personelu w celu realizacji dodatkowych 

zadań będących wynikiem np. implementacji zapisów tzw. „Dyrektywy Fałszywkowej” (9 

lutego 2019) takich np. jak konieczność skanowania i wprowadzania do systemu 

poszczególnych opakowań produktów wprowadzanych na stan magazynu hurtowego. 

• wzrost pozostałych kosztów działalności operacyjnej, na które głównie składają się: 

o wzrost kosztów środków transportu, związany z koniecznością wymiany na pojazdy 

spełniające nowe normy ekologiczne oraz wyposażone w niezbędne instalacje wymagane 

przez DPD do monitorowania warunków transportu preparatów medycznych; 

o wzrost kosztów paliwa w wyniku rosnących cen na rynkach światowych oraz zmiany 

algorytmów naliczania wysokości opłaty paliwowej 

o wzrost kosztów energii elektrycznej, która jest podstawowym medium wykorzystywanym 

do zapewnienia właściwych warunków przechowywania produktów farmaceutycznych 

(systemy zapewniania właściwej temperatury) co jest związane z rosnącymi cenami, jak 

również ze zwiększonym jej zużyciem (zmiany klimatyczne i zwiększająca się liczba dni o 

podwyższonej temperaturze zewnętrznej) 

o wzrost kosztów pozostałych mediów 

• oczekiwania odbiorców końcowych (aptek, szpitali) do przeprowadzania dostaw niemal „na 

żądanie”, co jest związane z ograniczaniem w tych podmiotach kosztów związanych z 

magazynowaniem produktów farmaceutycznych (obniżaniem poziomu kapitału zamrożonego w 

pozostających na magazynach produktach) 



• rosnącej skali kredytowania odbiorców końcowych (w szczególności szpitali) co jest związane z 

akceptacją bardzo długich terminów regulacji zobowiązań przez część podmiotów (często tych 

największych, jak np. instytuty pozostające w gestii Ministra Zdrowia, szpitale kliniczne 

poszczególnych uczelni medycznych czy największe szpitale wieloprofilowe) 

• konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych na systemy informatyczne umożliwiające 

raportowanie do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obiegu Produktami Leczniczymi 

(ZSMOPL, uruchomiony 1 kwietnia 2019) oraz do systemu zarządzanego przez Krajową 

Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) 

Przyrost kosztów związanych z prowadzeniem pełnozakresowej działalności hurtowej w ostatnich latach 

jest znacznie wyższy niż wzrost przychodów. Skutkiem takiej sytuacji jest stale zmniejszająca się rentowność 

działalności, co w sytuacji przedsiębiorców zajmujących się tą działalnością powoduje obniżenie poziomu 

nakładów inwestycyjnych, zmniejszenie zdolności do konkurowania z innymi podmiotami działającymi w 

obszarze dystrybucji hurtowej oraz w dłuższej perspektywie wpływa na obniżenie jakości świadczonych 

usług dla odbiorców końcowych. 

Rozszerzanie działalności na inne obszary związane z ochroną 

zdrowia (i w inne segmenty gospodarki) było jednym ze 

sposobów radzenia sobie przedsiębiorców zajmujących się 

pełnozakresowym hurtem farmaceutycznym ze spadkiem 

zyskowności. Obecnie zbliżamy się do sytuacji, w której te 

dodatkowe działalności gospodarcze w ramach jednej grupy 

kapitałowej musiałyby pokrywać starty powstające w obszarze dystrybucji farmaceutycznej. Sytuacja taka, 

z punktu widzenia racjonalnego zarządzania, jest nie do zaakceptowania. 

W niesprzyjających warunkach ekonomicznych, do których sektor pełnozakresowej dystrybucji 

farmaceutycznej wydaje się zbliżać wielkimi krokami, rysują się scenariusze, które w negatywny sposób 

mogą wpływać na bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów. 

Wejście na rynek krajowy gracza ogólnoeuropejskiego 

Prawdopodobnym wariantem wydaje się podjęcie przez któregoś z właścicieli największych hurtowni 

farmaceutycznych decyzji o sprzedaży działalności hurtowej do podmiotu ogólnoeuropejskiego. Decyzja 

taka pozwoliłaby na pozyskanie kapitału, który byłby możliwy do zainwestowania w inne działalności 

prowadzone przez grupę kapitałową.  

Dla podmiotu ogólnoeuropejskiego zapewnienie dostaw na polski rynek nie będzie priorytetem, co wynika 

głównie z niskiego poziomu cen leków oraz marż hurtowych (jest to też czynnikiem mogącym negatywnie 

wpływać na wycenę przejmowanej spółki). W pewnych obszarach terapeutycznych podmiot taki – ze 

względu na skalę działania – może być w stanie zaproponować dla odbiorców końcowych warunki transakcji 

handlowych, z którymi nie będą mogły konkurować pozostałe polskie podmioty. W perspektywie czasu 

może prowadzić to do dalszego pogarszania się sytuacji ekonomicznej tych hurtowni, a w konsekwencji do 

podjęcia decyzji o zakończenia działalności lub konsolidacji z najsilniejszym podmiotem na rynku. 

W dłuższej perspektywie może prowadzić to do wytworzenia na rynku polskim sytuacji powstania silnego 

podmiotu dominującego, co wydaje się niekorzystnym rozwiązaniem zarówno ze strony pacjentów, innych 

uczestników łańcucha dystrybucyjnego, jak i płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia.  

NIERENTOWNA DZIAŁALNOŚĆ 
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DOTOWANA PRZEZ INNE PODMIOTY 
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Sytuacja obecności na krajowym rynku dystrybucji farmaceutycznej dominującego podmiotu 

ponadnarodowego może w istotny sposób zmniejszać zdolność krajowej dystrybucji farmaceutycznej do 

zamortyzowania kryzysu dostępności leków (poprzez podejmowanie decyzji przez taki podmiot o 

priorytetowej realizacji dostaw deficytowych produktów farmaceutycznych na rynki umożliwiające 

maksymalizację zysku).  

Dalsza konsolidacja branży z udziałem podmiotów krajowych 

Możliwym scenariuszem rozwoju rynku jest dalsza konsolidacja branży hurtowej z udziałem podmiotów 

krajowych funkcjonujących w jej obszarze. Ograniczeniem wydaje się być jednak zdolność podmiotów 

obecnych na rynku do pozyskania niezbędnych środków finansowych na przeprowadzenie takiej operacji. 

Poszukiwanie oszczędności 

Naturalnym rozwiązaniem, wobec niezadowalającego poziomu przychodów, jest ograniczanie kosztów. W 

przypadku pełnozakresowych hurtowni farmaceutycznych działania takie mogą przejawiać się poprzez: 

• ograniczenie liczby magazynów, co może wydłużyć czas dostarczenia leków do aptek i szpitali 

• zmniejszenie zatrudnienia, co może wydłużyć czas niezbędny na kompletację zamówienia i 

wpłynąć na czas dostawy 

• ograniczenie asortymentu (zarówno rodzaje produktów, jak i liczba dostępnych opakowań) czego 

rezultatem może być brak zdolności do zaspokojenia potrzeb pacjentów 

• zmniejszenie częstotliwości dostaw, co może z jednej strony wpłynąć na pogorszenie dostępności 

pacjentów do terapii, a z drugiej strony może negatywnie wpłynąć na sytuację ekonomiczną aptek 

(szczególnie indywidualnych) poprzez zmuszenie ich do posiadania większego magazynu, lub 

zmniejszenie ich konkurencyjności wobec aptek sieciowych (braki produktów w ofercie). W 

konsekwencji może prowadzić to do przyśpieszenia procesów związanych ze zmniejszaniem liczby 

aptek i zwiększaniem udziału w rynku podmiotów sieciowych. 

Każdy z zarysowanych powyżej scenariuszy niekorzystnie 

wpłynie na bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów. Zatem 

jest to najwyższa pora, aby w dyskusji pomiędzy wszystkimi 

interesariuszami systemu podjąć decyzję co do przyszłego 

modelu funkcjonowania pełnozakresowego hurtu 

farmaceutycznego w Polsce i poprawy jego finansowania. 

  

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU 
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HURTOWEJ SĄ NIEKORZYSTNE DLA 
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