


Raport Sieci wg FarmaProm

Prezentujemy obraz sytuacji ukształtowanej na rynku 
aptecznym na dzień 1 października 2021 roku. 

W tej edycji raportu przedstawiamy zmiany w liczebności 
aptek / podmiotów jak i potencjałów sprzedaży, jakie zaszły 
podczas trzeciego kwartału roku 2021. 

Publikowane przez nas informacje pomagają podejmować 
skuteczne decyzje biznesowe na ciągle zmieniającym się 
rynku aptecznym.

Raport sieci wg FarmaProm – Q3’2021



Potencjał województw oraz liczba aptek – Q3’2021
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AP: 547 (-4) 
PA: 49 (0)

4,3% (0,09 pp)

AP: 666 (0) 
PA: 40 (0)

6,1% (0,12 pp)
AP: 402 (-3) 
PA: 35 (-1)

3,3% (0,06 pp)

AP: 596 (0) 
PA: 87 (-1)

5,3% (-0,06 pp)

AP: 1 241 (-12) 
PA: 120 (2)

8,8% (0,28 pp)

AP: 292 (-1) 
PA: 43 (0)

2,6% (-0,09 pp)

AP: 1 639 (-12) 
PA: 137 (-1)

13,6% (-0,32 pp)

AP: 376 (0) 
PA: 48 (-1)

2,8% (-0,02 pp)

AP: 943 (-8) 
PA: 58 (-2)

7,1% (-0,01 pp)

AP: 835 (-5) 
PA: 80 (-3)

6,9% (-0,1 pp) AP: 747 (-1) 
PA: 53 (-1)

5,9% (0,06 pp)

AP: 383 (-5) 
PA: 44 (0)

3,1% (-0,12 pp)

AP: 634 (-7) 
PA: 119 (0)

4,6% (-0,13 pp)
AP: 1 044 (-9) 
PA: 120 (-2)

9,7% (0,04 pp)

AP: 299 (-1) 
PA: 38 (0)

2,2% (0,06 pp)

AP: 1 390 (-13) 
PA: 92(-2)

13,7% (0,15 pp)

AP – apteki / liczba / zmiana
PA – punkty apteczne / liczba / zmiana

Potencjał sprzedaży / zmiana potencjału

Potencjał województw 
vs. liczba aptek w kraju

Rozkład potencjału sprzedaży wg 
województw wraz ze zmianą potencjału, 
liczbą i zmianą liczby aptek oraz punktów 
aptecznych w okresie Q3’2021 vs. Q2’2021.

Potencjał oznacza procentowy udział w całkowitej wartości rynku aptecznego w Polsce 
(obrót generowany przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne oraz apteki internetowe).



Spadek liczby punktów sprzedaży – Q3’2021

Kolejne edycje raportu
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93
Porównując dane za okres Q3’2021 vs. Q2’2021, 
liczba aktywnych Punktów Sprzedaży w bazie 
FarmaProm spadła o 93.



Wydane zezwolenia według Rejestrów Medycznych – Q3’2021
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25 czerwca 2017 r. weszła w życie 
nowelizacja Prawa farmaceutycznego 
(tzw. “Apteka dla Aptekarza”).

Liczba nowych zezwoleń wydanych 
dla aptek ogólnodostępnych (w trakcie 
Q3’2021).

10

Apteka ogólnodostępna Punkt apteczny



DEFINICJE
niezbędne do skutecznej analizy 

danych zawartych w raporcie



Definicje – Q3’2021

PODMIOT

Jest to zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadząca jedną lokalną aptekę, jak i grupa 
spółek komandytowych, prowadzących ogólnopolską sieć liczącą kilkaset Punktów Sprzedaży. Każdy podmiot, 
niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, to w praktyce jedno miejsce decyzyjne.

PODMIOTY SIECIOWE
Podmioty kontrolujące 
minimum 2 Punkty Sprzedaży.

PODMIOTY INDYWIDUALNE
Podmioty kontrolujące 
1 Punkt Sprzedaży.

PUNKT SPRZEDAŻY (PS)
Apteki ogólnodostępne 
oraz punkty apteczne. 

7 / 18

SIECI
Podmioty Sieciowe zrzeszające 
minium 5 Punktów Sprzedaży.

MAŁE SIECI
Podmioty Sieciowe zrzeszające 
od 2 do 4 Punktów Sprzedaży.

SIECIOWY PUNKT SPRZEDAŻY
Punkt Sprzedaży należący do Małych Sieci 
(2-4 PS) lub Sieci (5 i więcej PS).

* Przy ustalaniu wielkości podmiotu nie bierzemy pod uwagę aptek internetowych.
** W liczebności podmiotów nie uwzględniamy aptek franczyzowych, partnerskich oraz grup zakupowych.



FAKTY
Podsumowanie i najważniejsze

dane za Q3’2021



Podsumowanie i najważniejsze fakty – Q3’2021

Podmioty odnotowują spadki 
liczebności PS.

Szczegółowe informacje na slajdzie 12

W bazie FarmaProm:
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PS: 13 290
Stan na 01.07.2021

PS: 13 197
Stan na 01.10.2021

lipiecczerwiec sierpień wrzesień październik listopad

nowe apteki i punkty apteczne 
(PS).

Nowa koncesja lub zmiana właścicielska

69 162
aptek i punktów aptecznych 
(PS) zostało zamkniętych.

łączny spadek liczby punktów 
sprzedaży.

Szczegółowe informacje na slajdzie 12

93



Każdy z szerokich segmentów rynku notuje spadek PS. 

Patrząc na wąskie kategorie, jedynie podmioty z 3 PS 
oraz sieci 50-99 PS i 100+ PS notują wzrosty aptek, 
głównie za sprawą przejęć PS innych podmiotów.

Liczba Podmiotów Sieciowych (pow. 2+) w Polsce spadła:

12
Nowe Podmioty Sieciowe

18
Podmioty Sieciowe, które przestały istnieć

6,9%
największych Podmiotów 
Sieciowych kontroluje ponad 
47,9% wszystkich Punktów 
Sprzedaży.

Szczegółowe informacje na slajdzie 13

Szczegółowe informacje na slajdzie 12
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Szczegółowe informacje na slajdzie 13

W przypadku niecałych 5,6% 
wszystkich Podmiotów 
Sieciowych, zmieniła się liczba 
aptek i punktów aptecznych.

Podsumowanie i najważniejsze fakty – Q3’2021

W systemie FarmaProm istnieje aż 165 
aptek internetowych, które zanotowały 
wzrost w porównaniu do Q2’2021 
na poziomie 23.

Szczegółowe informacje na slajdzie 12

Szczegółowe informacje na slajdzie 12

#


RAPORT
Sieci wg FarmaProm 
stan na 01.10.2021



W tabeli, oprócz informacji nt. podziału Sieci na początku października 2021 r., zamieszczono też informacje nt. zmian (netto) w stosunku do stanu z 01.07.2021 r. (różnice w nawiasach).

Podstawowe informacje – Q3’2021
St

an
 n

a 
01

.1
0.

20
21

 r.

Całkowita liczba punktów aptecznych spadła 
o 12. Największy spadek odnotowywany jest 

w wąskiej kategorii 4PS.

Obecnie 22,4% PS jest pod kontrolą 
18 największych Podmiotów Sieciowych (0,35% wszystkich 

podmiotów w kraju), które odpowiadają za blisko 36% 
potencjału. Ze wszystkich podmiotów w kraju, Sieci stanowią 

6,9% i kontrolują sprzedaż 47,9% PS.
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Zgodnie z zamieszczoną informacją w poprzedniej edycji raportu, Franczyzowe Punkty Sprzedaży sieci Dr. Max i Gemini prezentujemy jako punkty tychże sieci. Ich właścicieli 
przestajemy traktować, jako Podmioty (jeżeli nie posiadają PS nienależących do ww. twardych franczyz).

Każdy z szerokich segmentów rynku notuje spadek PS. Patrząc na wąskie kategorie, jedynie 
podmioty z 3PS oraz sieci 50-99 PS i 100+ PS notują wzrosty aptek, głównie za sprawą przejęć 
PS innych podmiotów.

Liczba aptek w kraju spadła o 81, głównie za 
sprawą zamknięć aptek w szerokiej kategorii 

Podmiotów Indywidualnych oraz Sieci.

Liczba podmiotów w kraju wynosi 5 178 i jest to spadek w 
porównaniu do poprzedniego raportu o 45. Spadek ten jest 
notowany w kategorii Podmiotów Indywidualnych. Wśród 
pozostałych segmentów – Małe Sieci oraz Sieci notują łączny 
spadek o 6 podmiotów.

W systemie FarmaProm istnieje aż 165 aptek 
internetowych, które zanotowały wzrost w 
porównaniu do Q2’2021 na poziomie 23.

Więcej szczegółów na slajdzie 25.

#


Zmiana liczebności Podmiotów Sieciowych – Q3’2021

W przypadku niecałych 5,6% wszystkich 
Podmiotów Sieciowych, zmieniła się 
liczba aptek i punktów aptecznych.

W trzecim kwartale powstało 12 nowych Podmiotów Sieciowych, 
a w samym szerokim segmencie Małych Sieci aż 11.

*Są to Podmioty Sieciowe, które 
zostały zamknięte, podzielone 
na mniejsze Sieci, bądź zostały 
Podmiotami Indywidualnymi.
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W zdecydowanej większości podmiotów sieciowych nastąpił spadek liczby 
PS (w porównaniu do kolumny ze spadkiem liczebności PS).



2 - 4 PS 5 - 9 PS 10 - 14 PS 15 - 24 PS 25 - 49 PS 50 - 99 PS 100+ PS

- 17 - 1

+ 11

+ 5

Nowe Podmioty Sieciowe w “Sieciach wg FarmaProm”
W Sieciach wg FarmaProm w Q3’2021 odnotowujemy 12 nowych Podmiotów Sieciowych.

Podmioty, które przestały być Podmiotem Sieciowym w “Sieciach wg FarmaProm”
18 podmiotów w Sieciach wg FarmaProm w Q3’2021 przestało być Podmiotem Sieciowym.

Największa liczba przejść podmiotów między segmentami 
zauważalna jest między segmentami 2-4 PS, a 5-9 PS.

Przejścia podmiotów między segmentami – Q3’2021

+ 2  + 0
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+ 2

- 1

+ 4 + 1

+ 1



Rozkład PS względem wielkości miejscowości – Q3’2021

Największy spadek łącznej liczby PS 
odnotowano w małych miastach. 

Stan ludności. Dane wg podziału administracyjnego (GUS).

Liczba aptek w Q3’2021 zmniejszyła 
się we wszystkich kategoriach 
wielkości miejscowości. 
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Niezmiennie największa liczba PS 
przypadająca na 1 mieszkańca jest 
w miasteczkach (< 10 tys. ludności), 
natomiast najmniejsza liczba PS 
przypadająca na 1 mieszkańca jest 
na wsiach (< 5 tys. ludności).



Zmiana liczby PS względem wielkości miejscowości i segmentu – Q3’2021

Tabela przedstawia zmianę netto liczby PS w rozbiciu na wielkość segmentu Sieci i wielkość miejscowości (stan na 01.10.2021 vs stan na 01.07.2021).

Prezentowane spadki liczebności PS zarówno wśród 
Podmiotów Indywidualnych, jak i Małych Sieci oraz Sieci 
dotykają niemalże wszystkich wielkości miejscowości. 
Wyjątkiem są apteki w Metropoliach w szerokim segmencie 
Małych Sieci.

Wśród większych sieci obserwujemy niewielką zmienność. 

Największe ujemne zmiany liczebności PS notowane są 
w kategorii sieci 10-14 PS oraz 15-24 PS 

(głównie w małych miastach).

Najwięcej dodatnich zmian aptek zanotowano w segmencie 
małych sieci z 3 PS oraz sieciach 100+ (głównie na wsiach oraz 

małych miastach).
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Potencjał podmiotów – segmentacja apteczna

W zależności od produktów występujących 
na danym rynku, podmioty wykazują różne potencjały. 

Poznaj rankingi podmiotów oraz porównaj się 
z konkurencją na podstawie dedykowanej segmentacji 
aptecznej stworzonej dla Twojej firmy.

Dostarczamy segmentacje apteczne 
dla rynków zdefiniowanych przez klienta! 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

Krzysztof Baron
krzysztof.baron@farmaprom.pl
+48 721 380 000

Krzysztof Pachacz 
krzysztof.pachacz@farmaprom.pl
+48 697 370 000

Adam Zawisz
adam.zawisz@farmaprom.pl
+48 721 190 000

Piotr Lewandowski 
piotr.lewandowski@farmaprom.pl
+48 695 610 164
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Potrzebujesz dodatkowych danych?
Skontaktuj się z nami!

Sieci wg FarmaProm to projekt, który cały czas się rozwija. 
Zapraszamy do kontaktu z działem analiz: analityka@farmaprom.pl.

Prowadzimy badania w takich obszarach, jak:

Kontakt z FarmaProm

WWW.FARMAPROM.PL

FarmaProm Polska sp. z o.o. sp. k. 
ul. Czerwieńskiego 12 | 31-319 Kraków

T: +48 (12) 290 99 00 
M: biuro@farmaprom.plFarmaProm. Wszystkie prawa zastrzeżone 2006 – 2021 r.

apteki franczyzowe

sieci wirtualne centra decyzyjne

biura apteczne
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