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1. Projekt ustawy umo liwiajacej dofinansowanie dy urów aptek w Niemczech 
 

 W dniu 6 czerwca 2013r. niemiecki Bundestag przyj  wi kszo ci  g osów projekt ustawy w 
sprawie zapewnienia dy urów aptek (Apothekennotdienstsicherstellungsgesetz – ANSG).  Jest  to  
wyj tkowo wa na dla aptekarzy ustawa, poniewa  po jej wej ciu w ycie Niemcy b  pierwszym 
krajem europejskim, w którym dy ury nocne aptek b  w znacznym stopniu refundowane z 
bud etu funkcjonuj cych w tym kraju kas chorych. Ustawa b dzie jeszcze poddana g osowaniu 
przez izb  wy sz  niemieckiego parlamentu – Bundesrat – w dniu 5 lipca 2013r. i zacznie 
obowiazywa  najprawdopodobniej od 1 sierpnia b.r.  

W Niemczech funkcjonuje obecnie 20 921 aptek ogólnodost pnych 
i ka dej nocy, jak równie  w ka  niedziel  i dzie wi teczny 
dy uruje oko o 1 400 aptek na terenie ca ego kraju. Oznacza to, e 
rednio ka da niemiecka apteka pe ni dy ur oko o 18 razy w roku. 

Jednak liczba dy urów pe nionych przez apteki w mniejszych 
miejscowo ciach i na terenach wiejskich wynosi w ci gu roku nawet 
25, co oznacza, e apteki te pe ni  nawet do 70% wi cej dy urów w 
stosunku do aptek po onych w du ych miastach. Jest to szczególnie 
du e obci enie, poniewa  apteki w mniejszych miastach i na terenach 
wiejskich maj  najcz ciej mniejsze przychody, a w trakcie pe nionego 
dy uru nocnego maj  równie  du o mniej pacjentów, ni  apteki dy uruj ce w wi kszych miastach. 

Badania ankietowe przeprowadzone przez Instytut Bada  Spo ecznych i Analiz Statystycznych 
Forsa na reprezentatywnej grupie 1000 osób doros ych dotycz ce dy urów aptek w Niemczech 
wykaza y, e s  one wa ne dla wi kszo ci spo ecze stwa. Wyniki ankiety pokaza y, e dy ury 
aptek w porze nocnej oraz w dni wi teczne s  wa ne dla 86% osób (dla 50% bardzo wa ne i dla 
36% wa ne). Tylko 9% respondentów uzna o, e dy ury aptek s  dla nich ma o wa ne, a jedynie 
4% osób wskaza o, e dy ury aptek nie maj  dla nich adnego znaczenia. Jednak dotychczasowe 
do wiadczenia w naszym kraju pokazuj , e zainteresowanie i zapotrzebowanie na pe nienie 
dy urów przez apteki w Polsce jest znacznie mniejsze, ni  w Niemczech. 
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W roku 2012 oko o 28% niemieckiego spo ecze stwa skorzysta o z mo liwo ci dy urów 
pe nionych przez apteki co najmniej raz – oznacza to udzielenie fachowej pomocy przez apteki 
w porze nocnej lub w dni wi teczne dla ponad 20 milionów osób. Przy czym 24% osób korzysta o 
z dy urów aptek nawet do pi ciu razy w ci gu roku, 3% - od sze ciu do dziesi ciu razy, a 1% 
wi cej, ni  10 razy. Szczególnie cz sto z mo liwo ci oferowanych przez apteki w trakcie dy urów 
nocnych korzysta y rodziny z dzie mi. Oko o 37% rodziców w wieku 30 – 44 lat skorzysta o w 
roku 2012 z nocnych dy urów aptek nawet do pi ciu razy. 

Dotychczasowy system finansowania dy urów aptek w Niemczech oparty jest na pobieraniu 
przez apteki dodatkowych 2,50 Euro od ka dego pacjenta korzystaj cego z dy uru. Poniewa  
rednia ilo  pacjentów w trakcie dy uru wynosi oko o 10, co powoduje, e redni przychód apteki 

w trakcie dy uru wynosi oko o 100,00 Euro (na przychód ten sk ada si  op ata sta a za ka de 
wydane opakowanie leku plus dop ata za wydanie leków w czasie dy uru apteki), jest oczywiste, 
e przychody statystycznej apteki w trakcie dy uru s  du o ni sze, ni  koszty tego dy uru, które 

wynosz rednio oko o 300,00 Euro. 

Dlatego niemiecki minister zdrowia Daniel Bahr doceniaj c ogromnie pozytywny aspekt 
spo eczny dy urów aptek oraz uwzgledniaj c coraz wi ksze problemy aptek dotycz ce ich 
finansowania zapowiedzia  w drugiej po owie 2012r. mo liwo  wprowadzenia systemu refundacji 
znacznej cz ci kosztów dy urów aptek. Deklaracja ta by a efektem intensywnych zabiegów 
niemieckiego samorz du aptekarskiego o wprowadzenie takiego systemu refundacji, 
popartych badzo szczegó owymi analizami ekonomicznymi i finansowymi. Samorz d 
aptekarski zorganizowa  równie  szeroko zakrojon  kampani  informacyjn  dotycz  dy urów 
aptek, skierowan  zarówno do pacjentów, jak i do mediów. 

Uchwalona przez Bundestag ustawa w sprawie zapewnienia dy urów aptek 
(Apothekennotdienstsicherstellungsgesetz – ANSG) jest bardzo wa na dla aptekarzy równie  z tego 
wzgl du, e po raz pierwszy w Niemczech apteki b  uzyskiwa  przychody nie tylko w wyniku 
wydanych w aptece leków, ale równie  za gotowo  do wiadczenia us ug farmaceutycznych w 
porze nocnej. Przyj ta ustawa zak ada zmiany w trzech niemieckich aktach prawnych dotycz cych 
funkcjonowania aptek: 

- w ustawie o aptekach (Apothekengesetz), 

- w ustawie o produktach leczniczych (Arzneimittelgesetz), 

- w rozporz dzeniu o cenach produktów leczniczych (Arzneimittelpreisverordnung). 
 

W pierwszej cz ci projektu ustawy okre lony zosta  problem oraz cel, który nale y osi gn  
po przyj ciu tej ustawy. Dotychczasowa dodatkowa op ata za wydanie leków w trakcie dy uru 
apteki w wysoko ci 2,50 Euro nie pokrywa kosztów pe nionego dy uru. Jest to szczególnie 
powa ny problem dla aptek funkcjonuj cych na obszarach o niewielkiej g sto ci zaludnienia, które 
nie tylko musz  pe ni  wi cej dy urów w ci gu roku, ale w trakcie dy uru maj  równie  znacznie 
mniej pacjentów. 

Dlatego rozwi zaniem tego problemu jest utworzenie 
specjalnego funduszu na poziomie ogólnokrajowym, z 
którego ka da apteka pe ni ca dy ur w porze nocnej w 
godzinach od 20:00 do 6:00 b dzie otrzymywa  sta  dop at  z 
tego funduszu za ka dy dy ur niezale nie od ilo ci pacjentów 
w trakcie dy uru. Fundusz ten b dzie utworzony i zarz dzany 
przez Zrzeszenie Niemieckich Aptekarzy (Deutscher 
Apothekerverband), które wchodzi w sk ad Zarz du 
Niemieckich Izb Aptekarskich (Bundesvereinigung Deutscher 
Apothekerverbände – ABDA). 
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Innym rozwi zaniem tego problemu mog oby by  zwi kszenie dodatkowej op aty za wydanie 
leków w trakcie dy uru, ale musia aby by  to bardzo du a podwy ka, która mia aby bardzo 
negatywne skutki spo eczne - dlatego takie rozwi zanie zosta o odrzucone. 

Finansowanie wy ej wymienionego funduszu mo liwe b dzie dzi ki zwi kszeniu op aty sta ej 
za ka de wydane przez aptek  opakowanie leku na recept  o 0,16 Euro. W Niemczech od roku 
2004 system mar y aptecznej na leki na recept  zosta  zast piony przez op at  sta  za ka de 
wydane opakowanie leku refundowanego p acon  przez odpowiedni  kas  chowych oraz 
dodatkow  niewielk  mar  liniow  na poziomie 3%, która jest istotna w przypadku leków o cenie 
hurtowej rz du kilkuset Euro. W roku 2013 op ata sta a b dzie wynos  8,51 Euro (8,35 Euro + 
0,16 Euro) . 

Jednak dodatkowa op ata dla apteki w wysoko ci 0,16 Euro za ka de wydane opakowanie leku 
nie mo e po prostu zostawa  w tej aptece, poniewa  w takim przypadku g ównymi beneficjentami 
nowego systemu by yby apteki w du ych miastach, które wydaj  wi cej leków w ci gu roku i 
pe ni  mniej dy urów. Z tego powodu dodatkowa op ata w wysoko ci 0,16 Euro b dzie 
przekazywana do centralnego funduszu zarz dzanaego przez Zrzeszenie Niemieckich 
Aptekarzy, z którego b  wyp acane rycza towe dop aty za ka dy pe niony dy ur nocny przez 
aptek . 

Zgodnie z za eniami ustawy wprowadzenie systemu refundacji dy urów aptek spowoduje 
dodatkowe obci enie dla kas chorych w ramach ustawowego ubezpieczenia spo ecznego w 
wysoko ci oko o 100 milionów Euro rocznie, a dla prywatnych kas chorych w wysoko ci 12 
milionów Euro rocznie. Kwoty te zosta y wyliczone w oparciu o ca kowit  liczb  opakowa  leków 
na recept  wydanych w Niemczech w roku 2012 w aptekach ogólnodost pnych - zgodnie z danymi 
podanymi przez IMS Health by o to 704,981 milionów opakowa . 

Je li pomno ymy: 704 981 000 opakowa   x  0,16 Euro  =  112 796 960,00 Euro 

 

Rozliczanie refundacji dy urów nocnych aptek b dzie si  odbywa o w cyklu kwartalnym. 
Apteki b  przekazywa y do centralnego funduszu informacj  o ilo ci wydanych w danym 
kwartale opakowa  leków na recept  oraz liczbie pe nionych dy urów nocnych. Otrzymywana z 
centralnego funduszu rycza towa dop ata b dzie pokrywa a wi ksz  cz  kosztów 
pe nionego dy uru. Po up ywie roku od wej cia w zycie nowego systemu dop at do dy urów 
aptek zostanie przeprowadzona dok adna analiza funkcjonowania systemu i ewentualnie 
wprowadzone zostan  niezb dne korekty tego systemu. 

 

Uchwalona ustawa jest ogromnym sukcesem niemieckiego 
samorz du aptekarskiego, któremu dzi ki determinacji i 
konsekwencji w dzia aniu oraz przedstawionym szczegó owym 
wynikom analiz ekonomicznych oraz bada  ankietowych pacjentów 
uda o si  przekona  ministerstwo zdrowia i parlamentarzystów do 
wprowadzenia tak korzystnego dla pacjentów i aptekarzy systemu. 
Dzieki temu pacjenci mog  zawsze liczy  na fachow  pomoc aptekarzy 
niezale nie od pory dnia czy nocy, na ca ym obszarze kraju. Wiele 
milionów przypadków udzielanej fachowej pomocy przez aptekarzy w 

trakcie dy urów aptek przyczynia si  równie  do ogromnych oszcz dno ci w innych obszarach 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, finansowanych przez niemieckie kasy chorych. Mam 
nadziej , e równie  w Polsce rozpoczniemy wkrótce merytoryczn  dyskusj  na ten tak wa ny dla 
aptekarzy temat i uda nam si  wprowadzi  w ycie analogiczny system dop at do dy urów aptek, 
wykorzystuj c  do wiadczenia naszych zachodnich s siadów. 
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2. Ekonomiczny aspekt dy urów aptek w Polsce – na podstawie danych z 18 OIA 
 

Od kilku lat narasta równie  problem finansowania dy urów aptek w Polsce. Sta  si  on 
szczególnie dotkliwy po wprowadzeniu od 1 stycznia 2012r. systemu naliczania mar  aptecznych 
tylko do limitu refundacji. Wed ug danych IMS rednia mar a apteczna na leki refundowane w 
Polsce spad a w roku 2012 do bardzo niskiego poziomu 13,5%. Spowodowa o to drastyczne 
pogorszenie si  sytuacji ekonomicznej wi kszo ci polskich aptek, czego efektem by a redukcja 
personelu fachowego w aptekach na poziomie kilku tysi cy etatów, co dodatkowo zwi kszy o 
problemy zwi zane z pe nieniem dy urów przez apteki. Negocjacje z przedstawicielami 
starostów i rad powiatów s  w obecnym systemie prawnym oczywi cie tylko dora  prób  
rozwiazywania tak wa nego dla aptekarzy i polskiego spo ecze stwa problemu i wydaje si , e 
nowy system refundacji kosztów dy urów aptek przyj ty w Niemczech mo e by  interesuj ca 
wskazówk  dla naszego Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Oczywi cie konsultacje z Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz parlamentarzystami w tym 
zakresie b  wymaga y przedstawienia odpowiednich analiz ekonomicznych wykonanych dla 
aptek ogólnodost pnych funkcjonuj cych w Polsce. Dlatego w grudniu 2012r. przedstawi em 
wst pne opracowanie dotycz ce ekonomicznego aspektu dy urów aptek w Niemczech oraz na 
terenie Dolnego ska. W trakcie posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 18 grudnia 
2012r. poprosi em prezesów izb okr gowych o przes anie danych z poszczególnych OIA, aby 
mo liwe by o wykonanie dok adnej analizy kosztów ponoszonych przez dy uruj ce apteki w skali 
ca ej Polski. Poniewa  do dnia dzisiejszego otrzyma em odpowiedzi z siedemnastu okr gowych izb 
aptekarskich, przedstawiam obliczenia wykonane w oparciu o dane otrzymane z tych izb oraz 
Dolno skiej Izby Aptekarskiej. Mam nadziej , e wkrótce zostan  przes ane niezb dne warto ci 
liczbowe z pozosta ych dwóch izb okr gowych, aby mo na by o wykona  ca ciow  analiz  dla 
wszystkich aptek w Polsce w celu przedstawienia propozycji samorz du aptekarskiego 
Ministerstrowi Zdrowia. 

Zarówno rednie czasy dy urów, jak i koszty dy uruj cych magistrów farmacji w 
poszczególnych izbach na podstawie danych przekazanych przez okr gowe izby aptekarskie 
by y do siebie zbli one i mie ci y si  w nast puj cych przedzia ach: 
 

a) redni czas dy uru nocnego w dni powszednie i wiateczne – 12 godz. 

b) redni czas dy uru dziennego w weekendy i dni wi teczne – od 8 do 9 godz. 

- od 5 do 6 godz. w soboty (czas rozpocz cia dy uru – godz. 14:00 lub 15:00) 

- od 8 do 12 godz. w niedziele i wi ta 

c) ca kowite koszty dy uruj cego magistra farmacji: 

- dy ur nocny w dni powszednie: od 26,00 z  / godz. do 29,50 z  / godz. 

- dy ur nocny w weekendy i dni wi teczne: od 34,50 z  / godz. do 38,33 z  / godz. 

- dy ur dzienny w weekendy i dni wi teczne: 34,50 z  / godz. do 38,33 z  / godz. 

 
Do oblicze  zosta y przyj te rednie warto ci charakterystyczne dla aptek na terenie 

poszczególnych izb aptekarskich. 
 
 
Wyniki oblicze  zosta y przedstawione w poni szej tabeli. 
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okr gowa izba aptekarska 

liczba 
aptek na 
terenie 

izby 

liczba 
dy uruj cych 
aptek w ci gu 

doby 

koszt 
dy urów 
nocnych 

koszt 
dy urów w 
weekendy i 

dni 
wi teczne 

ca kowity 
koszt 

dy urów 

Bia ostocka Okr gowa Izba 
Aptekarska 381 25 3,16 mln z  0,88 mln z  4,04 mln z  

Beskidzka Okr gowa Izba 
Aptekarska 294 10 1,27 mln z  0,35 mln z  1,62 mln z  

Cz stochowska Okr gowa 
Izba Aptekarska 256 18 2,27 mln z  0,64 mln z  2,91 mln z  

Dolno ska Izba Aptekarska 1010 60 7,53 mln z  2,12 mln z  9,65 mln z  

Gda ska Okr gowa Izba 
Aptekarska 704 32 4,20 mln z  1,23 mln z  5,43 mln z  

Kaliska Okr gowa Izba 
Aptekarska 216 6 0,75 mln z  0,21 mln z  0,96 mln z  

Kielecka Okr gowa Izba 
Aptekarska 429 19 2,39 mln z  0,68 mln z  3,07 mln z  

Lubelska Okr gowa Izba 
Aptekarska 833 30 3,79 mln z  1,06 mln z  4,85 mln z  

ska Okr gowa Izba 
Aptekarska 1490 71 9,97 mln z  2,09 mln z  12,06 mln z  

Okr gowa Izba Aptekarska w 
Krakowie 1128 40 4,45 mln z  1,97 mln z  6,42 mln z  

Okr gowa Izba Aptekarska w 
odzi 887 54 6,82 mln z  1,91 mln z  8,73 mln z  

Olszty ska Okr gowa Izba 
Aptekarska 317 30 3,79 mln z  1,06 mln z  4,85 mln z  

Opolska Okr gowa Izba 
Aptekarska 309 24 3,02 mln z  0,85 mln z  3,87 mln z  

Podkarpacka Okr gowa Izba 
Aptekarska 664 27 3,41 mln z  0,95 mln z  4,36 mln z  

Pomorsko-Kujawska 
Okr gowa Izba Aptekarska 594 31 3,89 mln z  1,12 mln z  5,01 mln z  

rodkowopomorska 
Okr gowa Izba Aptekarska 204 15 1,89 mln z  0,53 mln z  2,42 mln z  

Wielkopolska Okr gowa Izba 
Aptekarska 991 52 5,43 mln z  1,84 mln z  7,27 mln z  

Zachodniopomorska 
Okr gowa Izba Aptekarska 239 21 2,28 mln z  0,81 mln z  3,09 mln z  

RAZEM: 10 946 565 70,31 mln z   20,30 mln z  90,61 mln z  

 
 

 Analiza kosztów dy urów aptek na obszarze wy ej wymienionych izb aptekarskich pozwala 
wyci gn  wniosek, e w przypadku aptek na obszarze ca ej Polski koszt dy urów b dzie 
wynosi  oko o 110 mln z otych rocznie. Niestety mar a apteczna wynikaj ca z wydanych leków w 
trakcie dy uru tylko w bardzo niewielkim stopniu pokrywa koszty tego dy uru. W tej sytuacji
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wielu aptekarzy oczekuje albo zwolnienia z obowi zku pe nienia dy urów, albo dop at NFZ lub 
samorz dów terytorialnych do tych dy urów. Szczególnie, e kwota rz du 110 mln z  rocznie jest 
w obecnej sytuacji bardzo du  kwot  dla aptek, jednak w porównaniu z wydatkami NFZ np. na 
finansowanie leczenia ambulatoryjnego -  jest  to  zaledwie oko o jednego procenta wydatków 
NFZ na ten cel. Ponadto z danych dotycz cych wykonania bud etu NFZ za rok 2012 wynika, e w 
skali ca ego kraju wydatki NFZ na refundacj  leków po wej ciu w ycie ustawy refundacyjnej by y 
mniejsze o oko o 2 miliardy z otych w stosunku do wydatków w roku 2011. Znaczna cz  tych 
oszcz dno ci bud etu NFZ wynika z drastycznego obni enia mar  aptecznych na leki refundowane 
od 1 stycznia 2012r. Natomiast dop aty do dy urów aptek w kwocie sumarycznej 110 milionów 

otych stanowi yby jedynie oko o 5% kwoty, któr  bud et NFZ zaoszcz dzi  na refundacji w 
roku 2012. 

 W obecnej sytuacji, bior c pod uwag  kondycj  finansow  aptek, jak i mo liwo ci bud etowe 
polskiego pa stwa, samorzad aptekarski powinien podj  kluczow  decyzj , czy pracujemy nad 
uzyskaniem dofinansowania dy urów aptek ze strony bud etu, czy te  b dziemy d  do 
zniesienia obowi zku pe nienia dy urów przez apteki. Ka da z tych opcji wymaga jeszcze 
dodatkowych wnikliwych analiz. 

Oczywi cie batalia samorz du aptekarskiego o rozwi zanie problemu dy urów aptek nie b dzie 
atwa w obecnej sytuacji w naszym kraju. Jednak przedstawienie szczegó owych oblicze  i analiz z 
pewno ci  b dzie podstaw  do rozpocz cia negocjacji z Ministerstwem Zdrowia, NFZ i 
samorz dami terytorialnymi. Dlatego bardzo prosz  prezesów tych izb okr gowych, którzy nie 
przekazali jeszcze danych dotycz cych kosztów dy urów aptek, o pilne przes anie tych informacji 
na adres mailowy prezes@dia.com.pl. B  równie  wdzi czny za ewentualne uwagi i sugestie 
dotycz ce wykonanych oblicze . 
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