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PODSTAWA PRAWNA 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 1 grudnia 2016 r. 
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Przedstawiamy analizę zmian przepisów Prawa farmaceutycznego ujętych w projekcie ustawy z dnia  

1 grudnia 2016 r. udostępnionego na oficjalnej stronie internetowej Sejmu w dniu 8 grudnia br. zwracając 

szczególną uwagę na konsekwencje planowanych zmian.  

Wskazujemy, że jako uzasadnienie wprowadzenia projektowanych zmian podano konieczność 

ustanowienia zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych  

i zagwarantowanie równego dostępu do usług farmaceutycznych. W uzasadnieniu projektu ustawy 

podkreślono, że brak w obecnie obowiązujących przepisach zasad odnoszących się do uwarunkowań 

demograficznych i terytorialnych powoduje bardzo szybki wzrost liczby aptek. Jednocześnie możliwość 

posiadania aptek przez spółki kapitałowe stwarza problemy w sprawowaniu nadzoru nad ich 

działalnością.  

Jako negatywne konsekwencje powyższego, które powinny zostać wyeliminowane, wskazano przede 

wszystkim: 

1) niebezpieczeństwo całkowitej monopolizacji rynku usług farmaceutycznych i przyjęcia go przez 

duże, międzynarodowe podmioty, spowodowane m.in. nieprzestrzeganiem zakazów koncentracji, 

np. max. 1% aptek w danym województwie,  

2) likwidacja małych, polskich przedsiębiorców prowadzących apteki, 

3) braki na rynku leków istotnych z punktu widzenia zdrowia i życia pacjentów, 

4) straty dla budżetu państwa w zakresie pozyskiwania podatków dochodowych i podatku od 

towarów i usług, 

5) degradacja roli i znaczenia zawodu farmaceuty, 

6) świadome łamanie prawa przez liczne grupy specjalizujące się w wykorzystywaniu instytucji 

apteki ogólnodostępnej do pozyskiwania nielegalnych dochodów, 

7) brak odpowiedniej liczby farmaceutów, 

8) stałe otwieranie się nowych aptek, nierzadko po przekształceniu ze spółek, którym cofnięto 

zezwolenie 
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1. Wyłączenie stosowania przepisów Ksh 
 

Obowiązujący przepis art. 99 ustawy Prawo farmaceutyczne (dalej jako: „ustawa PF” lub „Prawo 

Farmaceutyczne”) reguluje ogólne kwestie dotyczące zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, tj. 

w szczególności określa organ właściwy w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, cofnięcia lub 

stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, negatywne przesłanki 

wydania zezwolenia, podmioty posiadające prawo do uzyskania zezwolenia.  

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej jako: „projekt ustawy”) 

przewidziano dodanie w art. 99 ustępu 2a do ustawy PF stanowiącego o niestosowaniu do zezwoleń na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej wskazanych przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej 

jako: „Ksh”). 

1. Niestosowanie do zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej art.494 § 2 Ksh i art. 531 § 2 

Ksh  

W projekcie ustawy przewidziano dodanie do Prawa farmaceutycznego przepisów o niestosowaniu 

do zezwoleń na prowadzenie apteki przepisu art. 494 § 2 Ksh dotyczącego sukcesji uniwersalnej 

praw i obowiązków, w szczególności zezwoleń, przy połączeniu spółek, oraz art. 531 § 2 Ksh 

dotyczącego sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, w tym zezwoleń, przy podziale spółki. 

 

Co to oznacza w praktyce? 

Przepis art. 494 § 2 Ksh stanowi o sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, w tym sukcesji 

zezwoleń, w przypadku gdy spółka zostaje przejęta przez inną spółkę lub jeśli zawiązuje się nowa 

spółka poprzez łączące się spółki. W takich przypadkach na spółkę przejmującą lub na nowo 

zawiązaną spółkę z dniem połączenia spółek przechodzą w szczególności zezwolenia. 

 

Przepis art. 531 § 2 Ksh stanowi o uniwersalnej sukcesji praw i obowiązków, w tym zezwoleń,  

w przypadku podziału spółki. Zgodnie z art. 531 § 2 Ksh na spółkę przejmującą lub spółkę nowo 

zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem 

wydzielenia w szczególności zezwolenia. Podziałowi podlegają spółki kapitałowe (sp. z o.o.  

i akcyjna). Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)  

nie podlegają podziałowi. Podziałowi nie może podlegać także spółka w likwidacji, która 

rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.  

 

Należy zwrócić uwagę, że w art. 494 § 2 Ksh i art. 531 § 2 Ksh ustawodawca przewidział,  

że zezwolenia nie przechodzą na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, gdy ustawa lub decyzja  

o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej („chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji 

lub ulgi stanowi inaczej.”). Przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy PF wyłączenie 
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stosowania w/w przepisów Ksh do zezwoleń na prowadzenie apteki będzie stanowić właśnie 

przypadek, gdy „ustawa stanowi inaczej”. 

 

W związku z powyższym, jeśli podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki będzie 

zamierzał przenieść zezwolenie na inny podmiot, po wejściu w życie przepisów zawartych  

w projekcie ustawy nie będzie mógł tego dokonać poprzez połączenie spółek lub podział spółki,  

a to z uwagi na wyłączenie stosowania art. 494 § 2 Ksh oraz art. 531 § 2 Ksh.  

 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że główną podstawą dla wyłączenia przepisów art. 494 § 2  

i art. 531 § 2 Ksh jest zamiar zapobiegnięcia omijania przepisów ustawy PF, w szczególności 

przepisów ustanawiających warunki, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o zezwolenie 

na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (w tym m.in. przepisu zakazującego przekraczania 1% 

aptek w danym województwie).  

 

Jako podstawowe uzasadnienie dla wyłączenia stosowania art. 494 § 2 Ksh wskazano na art. 101 

pkt 4 ustawy PF stanowiący, że udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 

uzależnione jest od dawania przez podmiot ubiegający się o zezwolenie rękojmi należytego 

prowadzenia apteki, zaś w przypadku łączenia spółek nie ma gwarancji dawania rękojmi 

należytego prowadzenia apteki przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. 

 

Należy również zauważyć, że brak w obecnie obowiązujących przepisach ustawy PF przepisów 

regulujących przejście zezwolenia na prowadzenie apteki w przypadku połączenia lub podziału 

spółek. Brak ten powoduje w praktyce powstawanie problemów związanych przede wszystkim  

z ustaleniem faktycznej daty przejścia zezwolenia, z ustaleniem tego, czy datą przejścia zezwolenia 

jest dzień połączenia spółek/dzień podziału (na co wskazywałoby Ksh) czy dzień decyzji organu  

o zmianie zezwolenia na prowadzenie apteki, wydanej na skutek wniosku wniesionego przez 

podmiot powstały w wyniku połączenia lub podziału. Wprowadzenie w/w przewidzianych  

w projekcie ustawy przepisów o wyłączeniu stosowania przepisów Ksh wypełni zatem 

jednocześnie lukę prawną kreującą obecnie pewne problemy dla podmiotów rynku obrotu lekami. 

Powyższa luka prawna powoduje bowiem problemy w prawidłowym ustaleniu daty przejścia 

zezwolenia, po stronie podmiotów zezwoleń - ryzyko podjęcia działalności jeszcze przed datą 

faktycznego przejścia na ich rzecz zezwolenia, a po stronie innych podmiotów rynku obrotu lekami 

- ryzyko przeprowadzenia transakcji z podmiotem nieuprawnionym (np. w sytuacji, gdy z dniem 

połączenia spółek, spółka przejmowana będąca dotychczas podmiotem zezwolenia utraciła już byt 

prawny, a organ nie wydał jeszcze decyzji o zmianie zezwolenia w zakresie wpisania jako 

podmiotu zezwolenia spółki przejmującej, która stała się faktycznym podmiotem zezwolenia  

na skutek połączenia spółek). 
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2. Niestosowanie do zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej art. 553 § 2 Ksh i 551 § 1 Ksh 

W projekcie ustawy przewidziano dodanie przepisów o niestosowaniu do zezwoleń na prowadzenie 

apteki przepisu art. 553 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych w przypadku przekształcenia spółki, 

o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (tj. w przypadku przekształcenia spółki cywilnej)  

w spółkę handlową oraz w przypadku przekształcenia, o którym mowa w art. 551 § 1 Ksh, chyba  

że spółka powstała w wyniku przekształcenia spełnia warunki, o których mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2 

projektu ustawy, a nie zachodzą przesłanki z art. 99 ust. 3a projektu ustawy.  

 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, ze wyłączenie stosowania art. 553 § 2 Ksh podyktowane 

jest przede wszystkim celem ustawy w postaci ścisłego zdefiniowania podmiotów uprawnionych  

do posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki. 

 

Co to oznacza w praktyce? 

Zgodnie z art. 553 § 2 Ksh spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń.  

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne uregulowano, że w przypadku gdy: 

 spółka cywilna przekształca się w spółkę handlową 

 spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna przekształca się w inną spółkę 

handlową (art. 551 § 1 Ksh) 

nie stosuje się do zezwoleń na prowadzenie apteki art. 553 § 2 Ksh.  

W powyższych przypadkach spółka przekształcona, która zgodnie z przepisami Ksh zostałaby 

podmiotem zezwolenia na prowadzenie apteki, nie zostanie podmiotem tego zezwolenia z uwagi  

na przewidziane w projekcie ustawy wyłączenie stosowania przepisu art. 553 § 2 Ksh.  

Jednakże, zgodnie z przepisami projektu ustawy, jeśli spółka, która powstała w wyniku 

przekształcenia: 

 spełnia warunki z art. 99 ust. 4 pkt 2 projektu ustawy, tzn. jest spółką jawną lub partnerską, 

której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami 

(partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym 

mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 19991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1496) 

 

 nie zachodzą przesłanki z art. 99 ust. 3a projektu ustawy, tj. wnioskodawca/wspólnik/partner 

spółki będącej wnioskodawcą nie są podmiotami określonymi w art. 99 ust. 3a projektu 
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ustawy (vide: wykres dotyczący przypadków, gdy zgodnie z projektem ustawy nie wydaje 

się zezwoleń na prowadzenie apteki). 

stosuje się wówczas art. 553 § 2 Ksh, a spółka przekształcona pozostaje wówczas podmiotem zezwolenia 

na prowadzenie apteki.  

 

2. Przekształcenie spółki a wygaszenie zezwolenia na 

prowadzenie apteki 
 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne przewidziano dodanie w art. 104 ust. 1 

punktu 4., na podstawie którego zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku 

przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w podmiot inny niż wskazany w art. 99 ust. 4 pkt 2 

projektu ustawy. Podmioty wskazane w art. 99 ust. 4 pkt 2 projektu ustawy to: spółka jawna lub 

partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami 

(partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. 

W związku z powyższym podmiot prowadzący aptekę będzie mógł zostać przekształcony wyłącznie  

w spółkę jawną lub partnerską, spełniającą w/w wymagania co do jej wspólników/partnerów (farmaceuci). 

Podmiot prowadzący aptekę nie będzie mógł wobec tego zostać przekształcony w inne spółki osobowe,  

tj. komandytową i komandytowo-akcyjną, ani w spółki kapitałowej, tj. spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. W przypadku przekształcenia podmiotu w w/w spółki, zezwolenie 

wygaśnie zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 104 ust. 1 pkt 4 ustawy PF. 

 

3. Przeniesienie zezwolenia 
 

W projekcie ustawy uwzględniono dodanie art. 104a do ustawy PF, zgodnie z którym organ zezwalający 

przenosi zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę 

ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostało 

wydane zezwolenie, jeżeli:  

 

1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy PF, 3a 

uwzględnionego w projekcie ustawy, 4 uwzględnionego w projekcie ustawy, 4a-4b ustawy PF i art. 

101 pkt 2-5 ustawy PF oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte  

w zezwoleniu;  

 

2) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.  
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Istotne jest, że w przypadku nabycia apteki w rozumieniu art. 551 Kc nabywca musi spełniać wymagania  

z m.in. art. 99 ust. 3a projektu ustawy, który stanowi o niewydawaniu zezwoleń w przypadkach 

wskazanych w tym przepisie (przepis dotyczy w szczególności ograniczenia, co do prowadzenia 

maksymalnie czterech aptek). Wymagania z przepisu art. 99 ust. 3a projektu ustawy muszą być również 

spełnione w przypadku z art. 99 ust. 2a pkt 2 uwzględnionego w projekcie ustawy (przekształcenie spółki) 

oraz z art. 104 ust. 1a uwzględnionego w projekcie ustawy (wypełnianie wymagań przez spadkobiercę 

osoby fizycznej). 

 

Co istotne, w przypadku nabycia apteki ogólnodostępnej w trybie art. 551 Kc nie będą stosowane 

ograniczenia demograficzne i geograficzne z art. 99 ust. 3b i c, którego dodanie do ustawy PF przewiduje 

projekt ustawy, ponieważ jak wskazano w uzasadnieniu projektu, apteka nie będzie zmieniać lokalizacji. 

Na marginesie należy wskazać, że powstają wątpliwości co do stosowania ograniczeń demograficznych 

i geograficznych w przypadkach z art. 99 ust. 2 pkt 2 i art. 104 ust. 1a uwzględnionych w projekcie ustawy, 

ponieważ w w/w przepisach nie wskazano wprost, iż musi zostać spełniony warunek z w/w art. 99 ust. 3b, 

a jednocześnie w art. 99 ust. 3d, który ma zostać dodany do ustawy PF nie wyłączono stosowania w/w art. 

99 ust. 3b w przypadkach z art. 99 ust. 2 pkt 2 i art. 104 ust. 1a uwzględnionych w projekcie ustawy. 

 

Stronami w w/w postępowaniu o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki będzie podmiot, który 

nabył całą aptekę ogólnodostępną oraz podmiot, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie. 

 

Nabycie całej apteki ogólnodostępnej w rozumieniu art. 551 Kc oznacza nabycie przedsiębiorstwa 

rozumianego jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych  

do prowadzenia działalności gospodarczej. Nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższego przepisu 

to zatem nabycie jego składników, które zostały przykładowo wskazane w treści w/w przepisu, m.in. 

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), 

własność nieruchomości lub ruchomości, tajemnice przedsiębiorstwa, patenty i inne prawa własności 

przemysłowej, a także koncesje, licencje i zezwolenia. 

 

W/w projektowane przepisy ustawy PF dotyczące możliwości nabycia apteki w rozumieniu art. 551 Kc 

wprowadzają istotną zmianę, ponieważ w dotychczas obowiązujących przepisach ustawy PF 

ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. 

 

4. Ograniczenia ilościowe – maksymalnie 4 apteki 
 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne uwzględniono dodanie w art. 99 ustępu 3a 

do ustawy PF, który określi przypadki, w których nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie apteki,  

co przedstawiono poniżej w formie graficznej. 
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ZEZWOLENIA na prowadzenie apteki NIE WYDAJE SIĘ 

jeżeli WNIOSKODAWCA/WSPÓLNIK/PARTNER spółki będącej wnioskodawcą: 

 

 

jest wspólnikiem, w tym partnerem,  

w spółce lub spółkach, które prowadzą  

łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne 

 

 

 
 

prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez 

niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot 

lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i 

konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne 

 

 
jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie 

prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne 

 

 

max. 4 APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE 

 

wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi. 
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Istotne jest, że projektowane ograniczenie posiadania przez podmioty wskazane w art. 99 ust. 3a pkt 1 – 3 

w/w ustawy wyłącznie 4 aptek ogólnodostępnych nie jest ograniczone terytorialnie - każdy z w/w 

podmiotów może wobec tego posiadać wyłącznie 4 apteki na terytorium całego kraju.  
 

5. Przepisy zawarte w projekcie ustawy związane z art. 99 ust. 

3a 
 

Konsekwencją zmiany ujętej w projekcie ustawy w postaci dodania w art. 99 ustępu 3a do ustawy PF 

(dotyczącego w szczególności ograniczenia posiadania aptek przez określone w tym przepisie podmioty 

do maksymalnie 4 aptek) jest dodanie w art. 100 ust. 1 punktu 9 do ustawy PF, tj. nałożenie na podmiot 

występujący o zezwolenie na prowadzenie apteki obowiązku wskazania liczby prowadzonych aptek przez 

podmioty, o których mowa w art. 99 ust. 3a, którego dodanie do ustawy PF przewiduje omawiany projekt 

ustawy.  

Ponadto w art. 100 ust. 2 ustawy PF projektowane jest dodanie punktu 8 i nałożenie tym samym na 

wnioskującego o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki obowiązku dołączenia do wniosku 

oświadczenia o liczbie prowadzonych na podstawie udzielonych zezwoleń aptek przez podmioty z w/w 

art. 99 ust. 3a.  

Nadto w art. 100 ust. 2 ustawy PF projektowane jest dodanie punktu 10, tj. nałożenie na wnioskodawcę 

obowiązku przedłożenia odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS – w przypadku uczestnictwa 

w składzie organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub 

zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi. 
 

6. Kryterium demograficzne i geograficzne 
 

W projekcie ustawy PF przewidziano również dodanie w art. 99 ust. 3b zgodnie z którym zezwolenie  

na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie 

zezwolenia: 

 

1) liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi  

co najmniej 3000 osób 

i 

2)  odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki 

ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do sal ekspedycyjnych aptek w linii prostej, 

wynosi co najmniej 500 metrów. 
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Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako 

liczbę ludności faktycznie zamieszkałej na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku 

poprzedzającego rok, w którym podmiot ubiegający się o zezwolenie apteki złożył wniosek o zezwolenie 

(zgodnie z projektowanym art. 99 ust. 3c ustawy PF).  

 

Powyższych ograniczeń, zgodnie z projektowanym art. 99 ust. 3d ustawy PF, nie stosuje się: 

 

1) Jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, odległość od miejsca planowanej 

apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do sal 

ekspedycyjnych, wynosi co najmniej 1000 metrów; 

  

2) Gdy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje podmiot, który nabył całą aptekę 

ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, od spadkobiercy podmiotu 

posiadającego zezwolenie i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.  

 

Istotne jest, że ocena spełniania kryterium demograficznego i geograficznego będzie dokonywana na dzień 

złożenia wniosku, a nie na dzień wydania zezwolenia, podczas gdy w czasie pomiędzy dniem złożenia 

wniosku a dniem wydania decyzji w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie apteki okoliczności 

faktyczne mogą się znacznie zmienić.  

 

Niemniej jednak w projekcie ustawy przewidziano, że zgodnie z projektowanym art. 99 ust. 3b ustawy PF 

liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną ma wynosić  

co najmniej 3000 osób a odległość pomiędzy aptekami ma wynosić co najmniej 500 metrów, ale 

powyższego ograniczenia nie stosuję się jeżeli na dzień złożenia wniosku odległość pomiędzy aptekami 

wynosi co najmniej 1000 metrów. Jeśli zatem na dzień złożenia wniosku liczba mieszkańców w danej 

gminie w przeliczeniu na jedną aptekę będzie wynosić mniej niż 3000 osób, ale odległość pomiędzy 

aptekami na dzień złożenia wniosku będzie wynosić co najmniej 1000 metrów, to zezwolenie  

na prowadzenie apteki będzie mogło zostać wydane. 
 

7. Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania 

zezwolenia 
 

W obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy PF prawo do uzyskania zezwolenia  

na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa 

handlowego. Zgodnie z projektowanymi zmianami ustawy PF, krąg podmiotów uprawnionych  

do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ma zostać ograniczony. 
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ZEZWOLENIE na prowadzenie APTEKI może uzyskać 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FARMACEUTA: 
 

 Tytuł zawodowy „FARMACEUTA” podlega ochronie prawnej.  

 Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która ukończyła  

w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, 

obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra 

farmacji albo posiada kwalifikacje określone w art. 2b ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o izbach aptekarskich. 

 Tytułem „FARMACEUTA” ma prawo posługiwać się osoba, która posiada prawo wykonywania 

zawodu farmaceuty. 

(ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich)  

  

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 99 ust. 4 ustawy PF poza 

spółkami jawnymi i partnerskimi, żadna inna spółka nie będzie mogła być podmiotem 

uprawnionym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki. Istotne jest też, że wspólnikami 

spółki jawnej nie będą mogły być inne spółki, ponieważ wspólnikami mogą być wyłącznie 

FARMACEUTA  

 

posiadający prawo do 

wykonywania zawodu, 

prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą 

 

SPÓŁKA JAWNA lub 

SPÓŁKA PARTNERSKA, 

 

której przedmiotem 

działalności jest wyłącznie 

prowadzenie aptek i w której 

wspólnikami/ partnerami są 

WYŁĄCZNIE FARMACEUCI 

posiadający prawo 

wykonywania zawodu 
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farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. W związku z powyższym, nie będzie 

możliwe uzyskanie zezwolenia np. przez spółkę jawną, w której wspólnikiem będzie spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Ponadto konsekwencją ograniczenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania zezwolenia  

na prowadzenie apteki jest projektowane dodanie w art. 100 ust. 2 punktu 9 do ustawy PF,  

tj. nałożenie na wnioskującego o wydanie zezwolenia obowiązku przedłożenia zaświadczenia  

o posiadanych kwalifikacjach i prawie do wykonywania zawodu farmaceuty wydanego przez 

okręgową izbę aptekarską właściwą dla miejsca prowadzonej działalności farmaceutycznej. 

 
 

8. Dodatkowe obowiązki dla wnioskodawcy – spółki jawnej 

lub partnerskiej 
 

Zgodnie z projektowanymi zmianami, jeśli wnioskodawcą ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie apteki będzie spółka jawna lub partnerska, to oświadczenia oraz zaświadczenia z art. 100 

ust. 2 pkt 6 – 9 ustawy PF, będą musiały zostać złożone przez wszystkich wspólników i partnerów 

(zgodnie z ustępem 2b dodanym w art. 100 po ustępie 2 ustawy PF). 

 

Przy czym, w oświadczeniu z art. 100 ust. 2 pkt 6 w projektowanym brzmieniu ustawy PF, będą 

wymieniane wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera w sposób bezpośredni lub 

pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów. 

 

W oświadczeniu z art. 100 ust. 2 pkt 7 projektowanego brzmienia ustawy PF wymieniane będą wszystkie 

podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 w/w ustawy, której członkiem 

jest wspólnik lub partner. 

 

Z kolei w oświadczeniu z art. 100 ust. 2 pkt 8 zgodnie z projektowanym brzmieniem ustawy PF 

wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wspólnika lub partnera w sposób bezpośredni 

lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu w/w ustawy, a także wszystkie podmioty 

będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu tej ustawy. 

 

W/w oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń na podstawie art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności 



 

KONDRAT i Partnerzy 

Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa 

tel.: (22) 831 12 34, fax: (22) 357 98 63, www.kondrat.pl, biuro@kondrat.pl 15/21 

 

od 6 miesięcy do lat 8. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści 

wskazanej w przepisie oznaczonym w projekcie ustawy jako art. 100 ust. 2c ustawy PF. 
 

 

9. Nowe podstawy odmowy udzielenia zezwolenia na 

prowadzenie apteki 
 

Zgodnie z projektem ustawy w art. 101 planowane jest dodanie punktów 1a i 1b do ustawy PF, które 

stanowić będą podstawę prawną upoważniającą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego  

do odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki w następujących przypadkach: 

 

1a) wnioskodawca jest podmiotem wskazanym w art. 99 ust. 3a (vide: wykres dotyczący 

przypadków, w których organ nie wydaje zezwolenia, w szczególności z uwagi na ograniczenie 

dotyczące prowadzenia maksymalnie czterech aptek). 

 

1b) lokalizacja apteki nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3b, tj. w przypadku gdy  

na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia liczba mieszkańców w danej gminie,  

w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, nie wynosi co najmniej 3000 osób i odległość  

od miejsca planowanej lokalizacji apteki od najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, 

liczona pomiędzy wejściami do sal ekspedycyjnych aptek w linii prostej, nie wynosi co najmniej 500 

metrów (z zastrzeżeniem wyjątku z art. 99 ust. 3d, którego dodanie do ustawy PF przewiduje 

projekt ustawy). 
 

 

10.  Nowa podstawa obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na 

prowadzenie apteki 
 

W projekcie uwzględniono dodanie w art. 103 ust. 1 punktu 3 do ustawy PF, który ma stanowić podstawę 

obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia. Zgodnie z w/w projektowaną zmianą ustawy PF, wojewódzki 

inspektor farmaceutyczny cofnie zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w przypadku utraty 

prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, 

wspólnika lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, którego dodanie do ustawy PF 

przewiduje projekt ustawy, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia apteki przez  

ten podmiot.  
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Istotne jest, że powyższa przesłanka obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia ma zastosowanie wyłącznie  

do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy. Zezwolenia wydane na podstawie obecnie 

obowiązujących przepisów ustawy PF nie będą podlegać obligatoryjnemu cofnięcia zezwolenia  

w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową 

działalność gospodarczą, wspólnika lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, którego 

dodanie do ustawy PF przewiduje projekt ustawy, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia 

apteki przez ten podmiot. 
 

 

11. Przejście zezwolenia na prowadzenie apteki na 

spadkobierców  
 

W projekcie ustawy nadano nowe brzmienie art. 104 ust. 1a ustawy PF: 

 

„1a. Zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, jeżeli chociażby 

jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt 1, 4a, 4b i art.101 pkt 

2-5.” 

 

Zezwolenie na prowadzenie apteki w przypadku śmierci osoby fizycznej nie wygaśnie zatem, jeśli choć 

jeden ze spadkobierców (zmiana pojęcia „następcy prawnego” na pojęcie „spadkobiercy”) spełnia 

wymagania: 

i. W odniesieniu do art. 99 ust. 3: 

1) Nie prowadzi lub nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej, nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami 

leczniczymi;  

2) Nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 % aptek ogólnodostępnych albo 

podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni,  

w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 

i konsumentów, nie prowadzą łącznie więcej niż 1 % aptek na terenie województwa; 

3) Nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 % 

aptek ogólnodostępnych. 

ii. W odniesieniu do art. 99 ust. 3a, którego dodanie do ustawy PF przewiduje projekt ustawy: 

nie jest wnioskodawcą, wspólnikiem lub partnerem spółki będącej wnioskodawcą, 

określonym w w/w przepisie (przepis dotyczący w szczególności ograniczenia w zakresie 

prowadzenia maksymalnie czterech aptek). 
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iii. W odniesieniu do art. 99 ust. 4 pkt 1 ustawy PF w brzmieniu przewidzianym w projekcie 

ustawy : jest farmaceutą posiadający prawo wykonywania zawodu. 

iv. W odniesieniu do art. 99 ust. 4a: zatrudnia osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, 

dającą rękojmie należytego prowadzenia apteki.  

v. W odniesieniu do art. 99 ust. 4b: w przypadku gdy występującym o zezwolenie  

na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz dentysta, zezwolenie wydaje się, jeżeli 

występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza. 

vi. W odniesieniu do art. 101 pkt 2-5:  

„2) wnioskodawcy w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwolenie na wytwarzanie 

lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki 

lub hurtowni farmaceutycznej, lub wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku 

został skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi; 

3) wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie  

lub import produktów leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie 

hurtowni, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi; 

4) wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki; 

5) na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono karę pieniężną  

na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c.” 

 

Spadkobierca z art. 104 ust. 1a ustawy PF w brzmieniu określonym w projekcie ustawy, prowadzący 

aptekę jest obowiązany wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany  

w zakresie podmiotu zezwolenia w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej prowadzącej 

aptekę. W przeciwnym wypadku zezwolenie wygasa z mocy prawa z dniem następującym po ostatnim 

dniu terminu na złożenie wniosku, tj. dzień po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej. 

Należy zauważyć, że zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 104 ust. 1b ustawy PF, następca 

prawny (zastąpienie w projekcie ustawy pojęcia „następca prawny” pojęciem „spadkobiercca”) powinien 

był wystąpić do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmian w zezwoleniu  

w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci osoby fizycznej prowadzącej aptekę. 
 

 

12. Zgoda na zbycie leków w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie 

zezwolenia na prowadzenie apteki 
 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne uregulowano również istotną kwestię 

zbywania produktów leczniczych, które znajdowały się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia.  

W obecnym stanie prawnym brak przepisu w ustawie PF uprawniającego do dokonania zbycia leków  

w sytuacji, gdy zezwolenie na prowadzenie apteki jest już wygaszone. 
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Projektowany przepis art. 104 ustęp 5 ustawy PF stanowi o tym, że w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie 

zezwolenia wojewódzki inspektor farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do: 

 

1) Hurtowni farmaceutycznej 

2) Apteki 

3) Punktu aptecznego 

 

produktów leczniczych znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. Decyzja powinna 

zawierać precyzyjny wykaz tych produktów obejmujący: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, liczbę 

opakowań, postać farmaceutyczną, kod identyfikacyjny EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, 

numer serii oraz datę ważności. 

 

Powyższa regulacja wypełnia lukę prawną umożliwiając sprzedaż przez aptekę produktów leczniczych 

(znajdujących się w aptece w dniu wygaszenia zezwolenia), pomimo wygaszenia zezwolenia na 

prowadzenie tej apteki, tj. pomimo braku możliwości prowadzenia obrotu detalicznego produktami 

leczniczymi. Zmianę należy ocenić pozytywnie, ponieważ dzięki niej leki znajdujące się w aptece, 

nierzadko leki znajdujące się na wykazie produktów zagrożonych dostępnością, mogą posłużyć 

pacjentom, zamiast zostać zutylizowane.  

 

Projekt ustawy nie przewiduje , aby leki mogły zostać sprzedane w przypadku, gdy zezwolenie  

na prowadzenie apteki zostanie cofnięte pomimo, że w dniu cofnięcia zezwolenia, w aptece również 

zazwyczaj pozostaje wiele leków, w tym tych zawartych na wykazie leków zagrożonych dostępnością, 

które pomimo ich pełnowartościowości, muszą zostać zutylizowane z uwagi na cofnięte zezwolenie 

apteki. 
 

 

13. Opłaty za udzielenie zezwolenia 
 

Opłata za zmianę zezwolenia lub jego przedłużenie w przypadku wydania zezwolenia na czas 

ograniczony pobierana jest w wysokości 20% kwoty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki, 

którego wysokość stanowi pięciokrotność wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 105 ust. 1 i 2 ustawy PF). W projekcie zmieniono ust. 2, 

dodając, że opłata w w/w wysokości 20% będzie pobierana również tytułem przeniesienia, o którym mowa 

w art. 104a, którego dodanie do ustawy PF przewiduje projekt ustawy, tj. tytułem przeniesienia 

zezwolenia na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 Kc. 
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14. Stosowanie dotychczasowych przepisów 
 

Zgodnie z art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne: 

 

„1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków  

o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe.” 

 

Powyższy przepis jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości, że postępowania w sprawie wniosków 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

ustawy, będą procedowane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.  

 

Pojęcie „postępowania wszczęte” w sprawach o wydanie wniosków o wydanie zezwolenia  

na prowadzenie apteki oznacza postępowanie, które przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy 

zmieniającej ustawę PF, zostało zainicjowane wniesieniem żądania przez stronę, tj. wniosek o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej został doręczony do właściwego miejscowo 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zgodnie bowiem z art. 61 § 3 Kpa: „Datą wszczęcia 

postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.” 

 

Natomiast pojęcie „postępowanie niezakończone” oznacza postępowanie, w którym organ nie wydał 

ostatecznej decyzji, tj. decyzji, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji  

lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

 

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 3 projektu ustawy „Zezwolenie na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane 

przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność”. Powyższe oznacza, że zezwolenia na prowadzenie 

apteki wydane przed datą wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej ustawę PF, zachowują swą ważność 

pomimo, iż zapewne niektóre z nich, czy też znaczna ich część, nie spełnią nowych wymogów 

przewidzianych w projekcie ustawy. Należy również zauważyć, jak wskazywano wyżej, że zezwolenia 

wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy PF nie będą podlegać obligatoryjnemu 

cofnięciu zezwolenia w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego 

jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnika lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2 

w brzmieniu przewidzianym w projekcie ustawy, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia 

apteki przez ten podmiot. 

 

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 
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15. Opinia Biura Analiz Sejmowych 
 

Biuro Analiz Sejmowych 12 grudnia br. wydało opinię w przedmiocie zgodności z prawem Unii 

Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.  

 

W opinii stwierdzono, że projektowany art. 99 ust. 3b ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. przepis 

określający geograficzne kryteria co do lokalizacji apteki, może być sprzeczny z art. 49 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości), „w zakresie  

w którym wprowadza wymóg, aby na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, liczba 

mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosiła co najmniej 3000 osób 

(…) gdyż nie przewiduje wyjątków umożliwiających lokalizowanie aptek w sposób w pełni respektujący 

uwarunkowania lokalne.” 

 

W pozostałym zakresie stwierdzono, że projekt ustawy nie narusza prawa Unii Europejskiej. 
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