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czas na biznes apterka stacjonarna i internetowa

Apteki s! jednymi z najstarszych znanych 
ludziom dzia"alno#ciami us"ugowymi. Cho$ na 
przestrzeni wieków zmienia" si% ich charakter, to 
nic nie wskazuje na to, by kiedy# mia" nast!pi$ 
ich kres. Zapotrzebowanie na leki b%dzie istnie$ 
zawsze, dlatego pomimo du&ego nasycenia 
rynku jest to dzia"alno#$ wci!& perspektywiczna. 
Ewolucja tej bran&y pozwala znale'$ najbardziej 
odpowiadaj!ce nisze, które z tego – b!d' co b!d' 
– trudnego biznesu czyni! dzia"alno#$ zyskown!.

Za"o&enie i prowadzenie apteki zarówno stacjonarnej, jak i po"!czonej 
z internetow! b%dzie przedsi%wzi%ciem bardzo wymagaj!cym i skompliko-
wanym. Sprawdzimy, kto mo&e prowadzi$ ten biznes, oraz jakie wymagania 
formalne musi spe"ni$. Podpowiemy tak&e, kogo zatrudni$ i jak! strategi% 
dzia"ania przyj!$, aby osi!gn!$ satysfakcjonuj!ce przychody.

Charakterystyka rynku

Warto#$ rynku aptecznego z roku na rok ro#nie. Cho$ poszczególne 
miesi!ce charakteryzuj! si% du&ymi wahaniami, to w ogólnym rozrachunku 
ka&dy kolejny rok zamyka si% wynikiem lepszym od poprzedniego o kilka 
procent. Polski rynek jest jednym z liderów globalnego wzrostu, zaraz za 
Chinami i Rosj!. W ci!gu najbli&szych dwóch lat jego warto#$ mo&e wzro-
sn!$ o kolejne 5 mld dol.

Szacuje si%, &e #redni miesi%czny obrót statystycznej apteki wynosi od 
kilkudziesi%ciu do nawet 200 000 z". Szacunkowa warto#$ sprzeda&y za ca"y 



3

czas na biznes apterka stacjonarna i internetowa

2011 rok wynios!a w niej ok. 2,06 mln z!. Z kolei sprzeda" w ca!ym kraju 
ukszta!towa!a si# na poziomie ok. 31 mld z!.

W ci$gu ostatniej dekady liczba aptek w kraju wzros!a a" o 150%. Pomi-
mo tak du"ego nasycenia eksperci zgodnie twierdz$, "e rynek ten jest wci$" 
perspektywiczny i odporny na kryzysy ekonomiczne. Z ich wylicze% wynika 
ponadto, "e aby apteka by!a przedsi#wzi#ciem op!acalnym, musi obs!u"y& 
co najmniej 4000 klientów miesi#cznie. Ze statystyk wynika, "e przeci#tn$ 
placówk# odwiedza w ci$gu miesi$ca ok. 3300-4600 klientów. Je"eli doda& 
do tego fakt, "e ka"dy z pacjentów zostawia w aptece jednorazowo ok. 30- 
-40 z! i kupuje ok. 3 opakowa% leków, to osi$gni#cie i znaczne przewy"-
szenie progu op!acalno'ci wydaje si# bardzo realne. Rynek apteczny cha-
rakteryzuje si# pewn$ sezonowo'ci$. Szczyt sprzeda"y przypada na okres 
luty–marzec oraz wrzesie%–listopad, kiedy to najwi#kszym „wzi#ciem” cie-
sz$ si# leki OTC (wydawane bez recepty), czyli te przeciwbólowe, na gryp# 
i przezi#bienie itp.

To w!a'nie leki bez recepty s$ segmentem charakteryzuj$cym si# naj-
wi#kszymi wzrostami sprzeda"y na poziomie ok. 8-10%. W przypadku przy-
k!adowej apteki stanowi$ one ok. 40% warto'ci ca!ej sprzeda"y w danej 
placówce. Nieznacznie wzrastaj$ przychody ze sprzeda"y leków na recept# 
pe!nop!atn$, za' minimalnie maleje warto'& w segmencie leków refundo-
wanych, cho& te z wynikiem ok. 50% stanowi$ najwi#ksz$ cz#'& rynku. Na 
znaczeniu coraz bardziej zyskuje segment dermokosmetyków, czyli prepa-
ratów z pogranicza kosmetologii i medycyny. Cho& s$ znacznie dro"sze od 
zwyk!ych kosmetyków piel#gnacyjnych, to zyskuj$ coraz wi#cej nabywców.

W aptekach, podobnie jak w ka"dej dzia!alno'ci handlowej, przychody 
uzyskuje si# dzi#ki mar"om. Te wynosz$ obecnie ok. 27% i s$ wy"sze ni" 


