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Warszawa, 30. grudnia 2019 r. 

 

Związek Aptekarzy          

Szanowny Pan  

Adam Abramowicz 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców    

Ul. Wilcza 46 

00-679 Warszawa  

 

 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) jest organizacją reprezentującą 

interesy pracodawców aptekarskich wobec organów władzy i administracji rządowej. Zgodnie ze 

Statutem ZAPPA do podstawowych jego celów należy działanie na rzecz rozwoju rynku usług 

farmaceutycznych w sposób zgodny z obowiązującym przepisami prawa i kształtowanie dobrych 

praktyk na tym rynku. W związku z tym, że ZAPPA zrzesza głównie mikroprzedsiębiorców, zwracam 

się do Pana jako Rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, któremu ustawa o Rzeczniku Małych i 

Średnich Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 648 ze zm.), określiła zadania 

oraz przysługujące mu instrumenty do wykonywania zadań w zakresie ochrony praw tychże 

przedsiębiorców. 

 

Znacznie mikroprzedsiębiorców w polskiej gospodarce 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik stoi na 

straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności w 

zakresie poszanowania bezstronności i równego traktowania oraz zasad uczciwej konkurencji i 

poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Szczególnie jest to 

ważne w przypadku mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tg
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przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646), a więc przedsiębiorców, którzy zatrudniają średniorocznie 

mniej niż 10 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Mikroprzedsiębiorcy w ujęciu ilościowym stanowią przytłaczającą większość polskich 

przedsiębiorców. W 2017 r. w Polsce mikroprzedsiębiorcy stanowili 96,5% całej populacji 

przedsiębiorców niefinansowych, podczas gdy udział przedsiębiorców małych, średnich i dużych 

wynosił odpowiednio 2,6%, 0,7% i 0,2% wszystkich przedsiębiorców1. Z uwagi na ilość i rolę jaką 

odgrywają mikroprzedsiębiorcy w polskiej gospodarce, ale także na ich słabszą pozycję, ze względu na 

ich nieduży rozmiar i zasoby jakimi dysponują, w tym organizacyjne, finansowe i prawne, oczekują 

właśnie od Rzecznika wsparcia i pomocy, o której mówi ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich 

Przedsiębiorców, a do której właśnie udzielenia został powołany niniejsza ustawą Rzecznik. Rzecznik 

nie został bowiem powołany do udzielania pomocy dużym przedsiębiorstwom ale właśnie tym 

najmniejszym i najsłabszym. Szczególnie jest to ważne w sytuacji, gdy ścierają się interesy podmiotów 

o bardzo silnej pozycji rynkowej oraz podmiotów, które można zakwalifikować do kategorii właśnie 

mikroprzedsiębiorców.  

 

Rynek apteczny  

 

Aktywność Rzecznika w stosunku do mikroprzedsiębiorców nabiera dodatkowego znaczenia z 

uwagi na to, że chodzi o ich działalność na rynku aptecznym, a więc rynku, który jest dedykowany do 

wspierania ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Aktywność Rzecznika w tym obszarze może być 

oceniania nie tylko w sposób uznaniowy czy polityczny ale wynika wprost z przepisów prawa i posiada 

wymiar prawny, weryfikowalny poprzez przestrzeganie przepisów prawa. Zarówno w orzecznictwie 

polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

wskazuje się, że w przypadku zaspokajania określonych dóbr, w szczególności związanych z opieką 

zdrowotną i leczeniem, kwestie konkurencji muszą ustąpić sprawom ochrony życia i zdrowia, 

zwłaszcza, gdy istnieją już odpowiednie regulacje odnoszę się do tej problematyki.   

 
1 Główny Urząd Statystyczny, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r., Warszawa 

2018, s. 15. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tc


 

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek 
Apteka - ZAPPA, ul. Kochanowskiego 45 · 01-864 Warszawa ·  

tel.: +48 604601890 · email: kontakt@aptekarze.org.pl 
KRS: 0000718000 · NIP: 525-273-95-00 · REGON 369483432 

 

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że „w sytuacji przekroczenia przez przedsiębiorcę 

niedozwolonego przepisami progu koncentracji aptek na terenie województwa, wskutek koncentracji 

mogłoby zaistnieć niebezpieczeństwo zamknięcia aptek innych przedsiębiorców, aptekarzy, które nie 

wytrzymywałyby konkurencji z podmiotem rozbudowującym sieć aptek, wbrew zakazom z art. 99 ust. 

3 pkt 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. Byłoby to niezgodne z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, 

stanowiącym zasadę, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W konsekwencji dostęp pacjentów 

byłby utrudniony, a nadto mogłoby dojść do złamania reguły wolnej konkurencji w ramach społecznej 

gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP)2. Prowadziłoby to zatem do wyeliminowania słabszych 

aptek, jak też umiejscowienia większej liczby aptek w atrakcyjnych miejscach i eliminowania stamtąd 

słabszej finansowo (mniejszej) konkurencji, jednocześnie pozostawiając poza kręgiem 

zainteresowania takiego przedsiębiorcy nieatrakcyjne finansowo obszary, np. wsie3. Mając na 

uwadze, że życie i zdrowie zajmują najważniejsze miejsce wśród dóbr chronionych prawem, to 

zezwolenie na prowadzenie apteki, stanowiące odstępstwo od podstawowej swobody 

przedsiębiorczości powinno opierać się na obiektywnych, niedyskryminacyjnych i znanych wcześniej 

kryteriach zapewniających jego odpowiedniość. Chodzi o zapewnienie należytego i odpowiedniej 

jakości zapatrzenia ludności w lekarstwa. Według art. 86 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne apteka 

jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności 

usługi farmaceutyczne. A usługi farmaceutyczne mają mieć na celu ochronę zdrowia publicznego. 

Muszą więc być dostępne dla pacjentów i realizowane na poziomie spełniającym wymogi 

(konstytucyjny i ustawowy) ochrony zdrowia publicznego. Od podmiotu prowadzącego aptekę można 

wymagać, aby nie był nastawiony wyłącznie na zysk, lecz bilansował elementy ekonomiczne z 

elementami ochrony zdrowia. Przy nadmiernej koncentracji aptek równowaga między wspomnianymi 

elementami mogłaby zostać zaburzona, gdyż przeważałby element zysku4.” 

 

 

 
2  Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2019 r., III GSK 278/19, Legalis. 
3  Por. postanowienie NSA o sygn. akt II GZ 1027/16, Legalis. 
4 Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-367/12, pkt 24-29, europa.curia.eu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4tsltqmfyc4nbxheztamjzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4tsltqmfyc4nbxheztamjzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmjoobqxalrygizdena
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmjoobqxalrsgu4dooa
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtge4tsltqmfyc4nbxhezdsnzzgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3diobug4zto
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Przepisy antykoncentracyjne w prawie farmaceutycznym 

 

ZAPPA wielokrotnie podnosił i wskazywał na konieczność przestrzegania przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 – „p.f.”) oraz ich 

wykładni zgodnie z orzecznictwem sądowym. Przede wszystkim wskazać należy na tzw. przepisy 

antykoncentracyjne (art. 99 ust. 3-3a p.f.). W doktrynie panuje powszechny pogląd, że celem tych 

uregulowań jest zapobieganie zjawisku koncentracji na rynku aptecznym5. Przepisy te mają kluczowe 

znaczenie dla uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów 

publicznych oraz przedsiębiorców na rynku aptekarskim.  

Zgodnie z art. 99 ust. 3 p.f., zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 p.f., nie wydaje się, 

jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie: 

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

farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub 

2) 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, prowadzą łącznie więcej niż 1% 

aptek na terenie województwa; 

3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych. 

Zgodnie natomiast z art. 99 ust. 3a p.f., zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 1 p.f., nie wydaje 

się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą: 

1) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 

apteki ogólnodostępne lub; 

2) 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, lub 

 
5 Zob. szerzej L. Ogiegło, Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis, teza 4 do art. 

99; M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i 

cywilnoprawne, Warszawa 2008, s. 368 i n.; M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, 

Warszawa 2009, s. 936 i n. 
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3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub 

4) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi. 

  Wreszcie według art. 99 ust. 4 p.f., prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej posiada: 

1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z 

dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą; 

2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie 

aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo 

wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1. 

 

Orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny 

 

Postanowienia art. 99 ust. 3 pkt 2-3 p.f. w obecnym kształcie zostały prowadzone ustawą o 

zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o 

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 

20 kwietnia 2004 r. i obowiązują od 1 maja 2004 r.6 Również od 2004 r. obowiązuje art. 37ap p.f., 

którego postanowienia w obecnym kształcie zostały wprowadzone ustawą - Przepisy wprowadzające 

ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.7 Postanowienia art. 99 ust. 3a p.f. 

zostały natomiast wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 

2017 r.8 (dalej „nowela z 7 kwietnia 2017 r.”) i obowiązują od dnia 25 czerwca 2017 r. 

Ustawodawca wyjaśnił w uzasadnieniu do noweli ustawy Prawo farmaceutyczne, że celem 

wprowadzenia przepisów art. 99 ust. 3 i 3a p.f. było zapobieganie koncentracjom podmiotów 

prowadzących apteki ogólnodostępne. Wskazano, że całkowicie liberalna regulacja w zakresie 

 
6 Dz.U. Nr 92, poz. 882. 
7 Dz.U. Nr 173, poz. 1808. 
8 Dz.U. z 2017 r. poz. 1015. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambzgi4tgltqmfyc4mzwgezdenbrhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambzgi4tgltqmfyc4mzwgezdenbtg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteojsgi4q
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvguytgnjwg4za
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjxgqzte
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określenia podmiotów uprawnionych do prowadzenia aptek ogólnodostępnych, jest niewłaściwa. 

Doświadczenia wynikające z kilkunastoletniego obowiązywania Prawa farmaceutycznego dowodzą, 

że obecne regulacje prawne nie gwarantują należytej realizacji celów i zasad funkcjonowania aptek, 

wynikających z nakazu ochrony zdrowia publicznego. Według danych IMS Health, obecnie ok. 1500 

aptek działa w warunkach przekroczenia 1% w skali województwa, co oznacza, że ok. 10% (co czwarta 

apteka) sieci aptecznych działa z naruszeniem przepisów prawa w zakresie wymogu 

antykoncentracji9. 

Analogicznie w wyroku z dnia 23 lipca 2015 r., VI SA/Wa 399/15, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że celem wprowadzenia art. 99 ust. 3 p.f. było zapobieżenie 

kartelizacji rynku aptecznego na terenie Polski. Przepis ten określa wielkość dozwolonej koncentracji 

na rynku aptek, ustalając wyraźne limity skupienia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w 

rękach jednego przedsiębiorcy, wskazując wprost, że przekroczenie określonej liczby aptek niesie ze 

sobą sankcję w postaci odmowy wydania zezwolenia. Skoro ustawodawca wprowadził takie 

obostrzenie przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki sens tego przepisu byłby wypaczony, 

gdyby uznać dopuszczalność odstąpienia od tego zakazu w czasie prowadzenia działalności na 

podstawie wydanego zezwolenia. Interpretacja art. 99 ust. 3 pkt 2 p.f. prowadzi do wniosku, że 

wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania 

zezwolenia ale także dla prowadzenia apteki, dlatego też złamanie tego zakazu stanowi podstawę do 

cofnięcia zezwolenia w myśl art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f.10 W wyroku z dnia 24 maja 2017 r., VI SA/Wa 

2581/1, WSA w Warszawie także podzielił stanowisko wyrażone wyroku WSA w Warszawie z dnia 23 

lipca 2015 r.11. W wyroku z dnia 24 maja 2017 r., VI SA/Wa 2581/1, WSA wyjaśnił, że przepis art. 99 

ust. 3 pkt 2 i 3 p.f. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 494 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, który wyklucza możliwość przejścia zezwolenia w wypadku, gdyby w wyniku połączenia 

spółek miało dojść do przekroczenia limitów wskazanych w tym przepisie12. W wyroku WSA w 

Warszawie z dnia 28 grudnia 2017 r. VI SA/Wa 2690/15, sąd wprost wskazał, że przejście zezwolenia 

 
9 Zob. uzasadnienie do Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, druk 

sejmowy nr 1127 z grudnia 2016. 
10 Legalis. Zob. także wyrok z dnia 13 czerwca 2017 r., II GSK 153/16, Legalis.  
11 Analogiczne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 kwietnia 2017, VI SA/Wa 

2906/15, Legalis. 
12 Legalis. 
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pomimo limitów wynikających z art. 99 ust. 3 p.f. stanowiłoby po prostu obejście prawa. Zdaniem 

Sądu orzekającego przewidziany w art. 99 ust. 3 pkt 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne wymóg 

przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania 

zezwolenia, ale także w dalszej działalności podmiotu prowadzącego aptekę13. Analogiczne 

stanowisko do wcześniej przedstawionych zajmowały także sądy administracyjne w przypadkach, gdy 

w związku z połączeniem spółek prowadzących apteki ogólnodostępne wnioskodawcy spotykając się z 

odmową organu nadzoru farmaceutycznego skarżyli takie rozstrzygnięcia14.  

Z kolei WSA w Warszawie w wyroku z dnia 17 maja 2017 r., VI SA/Wa 173/17, wyjaśnił, że 

skoro pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej jest ściśle powiązane z konkretnym 

podmiotem, który ma dawać rękojmię należytego prowadzenia apteki i nie tylko, gdy ubiega się o 

udzielenie zezwolenia, ale i przez cały czas prowadzenia działalności, to z chwilą zakończenia bytu 

prawnego przez ten podmiot, np. poprzez przejęcie (połączenie) następuje brak uprawnionego 

podmiotu do zezwolenia. Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wskutek połączenia się 

spółek, które posiadały zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych nie jest już tym 

podmiotem – wnioskodawcą, który dawał rękojmię należytego prowadzenia apteki i któremu 

udzielono zezwolenia na prowadzenie tejże apteki15. WSA Warszawa w wyroku z dnia 13 września 

2007, VII SA/Wa 1039/07, wyjaśnił także, że w przypadku spółki cywilnej zezwolenie na prowadzenie 

apteki posiada nie sama spółka, a jedynie osoby fizyczne będące jej wspólnikami. Dlatego też w 

przypadku przekształcenia tej spółki w spółkę prawa handlowego, nie można zmienić w trybie art. 

155 k.p.a. zezwolenia na prowadzenie apteki wydanego na rzecz osoby fizycznej, na spółkę prawa 

handlowego, bowiem nie jest możliwa cesja uprawnień zawartych w decyzji administracyjnej wydanej 

dla jednego podmiotu na rzecz innego podmiotu16. 

Wskazane zostało już, że postanowienia art. 99 ust 3a p.f. wprowadzone zostały nowelą z dnia 

7 kwietnia 2017 r. i obowiązują od 25 czerwca 2017 r. W związku z brzmieniem tej noweli, w 

szczególności przepisami przejściowymi wprowadzającymi jej postanowienia, formułowane były 

poglądy, że postanowienia art. 99 ust. 3 i 3a p.f. mają zastosowanie tylko do zezwoleń wydawanych 

 
13 Legalis. 
14 Por. m.in. wyroki WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2017 r. sygn. VI SA/Wa 425/16 Legalis oraz 

z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. VI SA/Wa 2907/15, Legalis. 
15 Legalis 
16 Legalis. 
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po 25 czerwca 2017 r. Nie mają natomiast zastosowanie do zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 

2017 r. Innymi słowy, jeżeli zostało wydane zezwolenie przed 25 czerwca 2017 r., to nie można 

kontrolować, czy podmiot posiadający to zezwolenie nie narusza postanowień art. 99 ust. 3 i 3a p.f. 

W konsekwencji nie można stosować art. 37 ap ust. 1 pkt 2 p.f. skoro w ogóle nie można 

skontrolować czy zezwolenie takie nie narusza postanowień art. 99 ust. 3 i 3a p.f. Przyjąć jednak 

należy, że w przypadku, gdy przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wejściu w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., organ 

właściwy w sprawie zezwolenia powinien odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca ten 

nie spełnia warunków wykonywania omawianej działalności przewidzianych w ustawie Prawo 

farmaceutyczne w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 2017 r. Stanowisko to jest przyjmowane 

zarówno w doktrynie17, jak i orzecznictwie sądowym18. Wskazać należy także na inne jeszcze 

orzeczenia, które dotyczą problematyki przepisów intertemporalnych19 oraz poglądy doktryny20, 

które są zgodne z prezentowanym w piśmie stanowiskiem.  

Analogiczne stanowisko jest prezentowane w orzecznictwie sądowym odnośnie stosowania 

art. 99 ust. 4 p.f. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 sierpnia 2018 r., VI SA/Wa 2598/17, wyjaśnił, 

 
17 Zob. T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Zakamycze 2004, s. 59-61; J. Zimmermann, Problem 

„beneficium novorum” w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 1987, z. 5, s. 64. 
18 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lipca 2017 r., II SA/Wa 305/17, Legalis; wyrok WSA w 

Krakowie z dnia 12 września 2018 r., II SA/Kr 598/18, Legalis; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 

listopada 2018 r., VI SA/Wa 1291/18, Legalis. 
19 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 maja 

2002 r., III RN 59/01, OSNAPiUS 2003, nr 3, poz. 56, Legalis; wyrok NSA z dnia 7 lipca 1988 r., IV 

SA 451/88, Gospodarka - Administracja Państwowa 1988 r., nr 22, s. 43; wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 

2013 r., I FSK 1274/12, LexLege; wyrok NSA z dnia 1 sierpnia 2013 r., I FSK 1245/12, pkt 5.11 

uzasadnienia, LexLege; wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r., I OSK 2454/13, http://www.orzeczenia-

nsa.pl; uchwała NSA z dnia 19 października 2015 r., II OPS 1/15, http://www.orzeczenia-nsa.pl. 
20 Zob. W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 7-8; J. Zimmermann, 

Administracyjny tok instancji, Kraków 1986, s. 13; T. Woś, Pojęcie „sprawy” w przepisach kodeksu 

postępowania administracyjnego, AUWr, nr 1022, Prawo CLXVIII, Wrocław 1990, s. 334; K. Jandy-

Jendrośka, J. Jendrośka, System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego [w:] System prawa 

administracyjnego. Tom III, red. T. Rabska, J. Łętowski, Ossolineum 1978, s. 195-196; s. 38; Opinia 

prawna prof. dr hab. Marka Szydło na temat niektórych aspektów udzielenia zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz promesy tego zezwolenia w związku z uchwaleniem i 

wejściem z życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – prawo farmaceutyczne; M. 

Kamiński, Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011, s. 563 i n.; A. Błaś, J. Boć, 

Przepisy przejściowe w prawie administracyjnym, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 

2005, s. 115 i n.; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 54 i n.; J. Mikołajewicz, 

Prawo intertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2000, s. 62 i n. 
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że „w dniu złożenia przez Spółkę wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej (…), obowiązywały przepisy u.p.f. przewidujące, iż prawo do uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiadała osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca 

osobowości prawnej spółka prawa handlowego. Jednakże w dniu 25 czerwca 2017 r. - w związku z 

wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne - prawo 

do uzyskania przedmiotowego zezwolenia, w myśl nowego brzmienia art. 99 ust. 4 u.p.f., utraciły 

podmioty prowadzące działalność w formie spółki kapitałowej, w tym m.in. spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością”. (…) „W związku z faktem, iż wniosek Skarżącej został doręczony organowi I 

instancji w dniu 27 czerwca 2017 r., a więc już w momencie obowiązywania nowych przepisów u.p.f., 

wprowadzających odmienne kryteria podmiotowe do uzyskania zezwolenia, uznać należało, iż 

Skarżąca jako spółka kapitałowa nie spełniała już wymagań koniecznych do uzyskania zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W konsekwencji, w myśl art. 101 pkt 1 u.p.f., ww. organ był 

zobligowany do wydania decyzji odmawiającej udzielenia żądanego zezwolenia”.21 Wskazać należy 

także na najnowsze orzecznictwo WSA w Warszawie, zgodnie z którym przepisy art. 99 ust. 4 p.f. 

obowiązują nie tylko podczas wydawania zezwoleń, ale także stosuje się je do zezwoleń już 

wydanych, nawet gdyby były wydane przed nowelą z dnia 7 kwietnia 2017 r. 22 

Ukształtowana jest także jednolita linia orzecznicza w zakresie wykładni postanowień art. 37ap 

p.f. Użyty w przepisie art. 37ap ust. 1 p.f. zwrot "cofa zezwolenie" obliguje właściwy organ do 

wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.23 W przywołanym już wyroku z dnia 23 lipca 2015 r., VI 

SA/Wa 399/15, WSA wyjaśnił, że wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych 

warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia ale także dla prowadzenia apteki, dlatego też złamanie 

tego zakazu stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia w myśl art. 37 ap ust. 1 pkt 2 Prawa 

farmaceutycznego”.24 Analogicznie w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r., VI SA/Wa 1881/15, WSA w 

Warszawie podkreślił, że przepis art. 37ap p.f. stanowi, że organ zezwalający, w przypadku gdy m.in. 

przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania 

 
21 Legalis. Zob. także wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r., VI SA/Wa 1291/18, 

Legalis.  
22 Zob. nieopublikowane jeszcze wyroki w sprawach o sygnaturach: II GSK 3025/17; II GSK 3025/17; 

II GSK 3025/17;  II GSK 3135/17;  II GSK 3291/17.   
23 Por. wyrok WSA w Warszawie z 12 lipca 2012 r., VI SA/Wa 159/12, Legalis. 
24 Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. 
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działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, zezwolenie to cofa25. Nie ulega więc wątpliwości, 

że w przypadku naruszenia wymagań określonych przepisami prawa do prowadzenia działalności 

gospodarczej określonej w zezwoleniu, zezwolenie to w oparciu o art. 37 ap ust. 1 pkt 2 p.f. powinno 

być cofnięte.   

Zmiany wprowadzające ograniczenia antykoncentracyjne przewidziane w art. 99 ust. 3 p.f. 

zostały wprowadzone już w 2004 r. i w tym samym roku zostały wprowadzone postanowienia art. 

37ap p.f. co wskazuje na powiązanie wymagań prawnych z przepisami, które pozwalają na ich 

egzekwowanie. Przyjęcie więc interpretacji, że postanowienia art. 99 ust. 3 p.f. stosowane są tylko 

przy wydaniu zezwolenia, prowadziłoby do takiej sytuacji, że zezwolenia wydane od 2004 r. nie 

podlegałyby już żadnej kontroli, skoro po ich wydaniu nie można byłoby stosować art. 37ap ust. 1 pkt 

2 p.f., przewidującego cofnięcie zezwolenia, gdy podmiot przestał spełniać warunki wymagane do 

wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Cel i sens wprowadzonych 

przepisów antykoncentracyjnych wyjaśnionych przez ustawodawcę w uzasadnieniu noweli prawa 

farmaceutycznego, przy takiej wykładni, zostałby całkowicie zanegowany. Prowadzi bowiem do 

obejścia przepisów antykoncentracyjnych26.   

 

Wnioski 

 

Przewidziane w art. 99 ust. 3 pkt 3- 3a, 4 p.f. wymogi przestrzegania limitu i wymagań dla 

prowadzenia aptek są jednymi z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale 

także konieczne jest ich przestrzeganie przez cały okres prowadzenia aptek. 

Z przepisu art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f. wprost wynika, że organ zezwalający cofa zezwolenie w 

przypadku, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do 

wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu. Chodzi więc o wszystkie warunki 

przewidziane przepisami prawa wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w 

 
25 Legalis. 
26 Zob. szerzej: M. Szydło, Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

farmaceutyczne (Druk sejmowy Nr 1126), 9 stycznia 2017 r.; P. Kościelny, Opinia prawna dotycząca 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Druk sejm. Nr 1126) z 23 

marca 2017 r. 
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zezwoleniu, czyli wprost sformułowane w zezwoleniu, jak i wynikające z przepisów powszechnie 

obowiązujących, zarówno przed podjęciem działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia.   

 

W związku z powyższym wnosimy   

 

- aby Rzecznik w sprawie toczącej się przed Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, w 

której uczestniczy, a która dotyczy pośrednio zakupu sieci aptek przez podmiot z udziałem kapitału 

zagranicznego, naruszający już limity koncentracji  i reprezentowany przez związek Pharmanet i 

pośrednio ZPP oraz inne; 

- przedstawił stanowisko zgodnie z wynikającymi z ustawy o Rzeczniku małych średnich 

przedsiębiorców obowiązkami w zakresie ochrony praw polskich mikroprzedsiębiorców, w 

szczególności w zakresie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przepisów prawa, poszanowania 

dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców; 

- przedstawił swoje stanowisko w kwestiach będących przedmiotem toczącej się sprawy, zgodnie z 

ukształtowanym orzecznictwem sądowym i poglądami doktryny prawa, przedstawionymi w 

niniejszym piśmie.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marcin Wiśniewski 

Prezes ZAPPA 

 

  

 

  

 

 


