Według danych polskiej firmy analitycznej PEX PharmaSequence, w 2021 roku sieci apteczne wpłaciły
do budżetu państwa w formie danin publicznych ponad 1,3 mld złotych, podczas gdy apteki
indywidualne ponad 0,4 mld, czyli 62,3 proc. mniej. Średnia miesięczna wysokość danin publicznych w
przeliczeniu na aptekę sieciową wynosi 15,7 tys. zł. w przypadku statystycznej apteki indywidualnej
wartość danin kształtuje się na poziomie 6,7 tys. zł miesięcznie, a więc o 57,1 proc. mniej.
Daniny publiczne w 2021 r

ZUS po stronie
pracownika

ZUS po stronie
pracodawcy

PIT od
wynagrodzenia
pracownika

Podatek
dochodowy
właściciela

Razem

Sieci apteczne

488,6

469

143,4

217,4

1 318,40

Apteki
indywidualne

109,1

201,9

27,7

157,3

496,4

Do grupy danin publicznych płaconych przez apteki zaliczono:
•

Składki ZUS od wynagrodzeń (po stronie pracownika oraz pracodawcy),

•

Podatek dochodowy PIT od wynagrodzeń pracowników,

•

Podatek dochodowy właściciela apteki (PIT lub CIT).

Wśród aptek sieciowych ponad 42% aptek płaci podatek dochodowy PIT, a wśród aptek indywidualnych
ponad 12% płaci podatek CIT. Patrząc na apteki płacące podatek PIT widzimy, że 65% to apteki indywidualne, a 35%
to apteki sieciowe. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, iż apteki sieciowe mają dwukrotnie wyższe obroty możemy
wnioskować, iż ponad połowa podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących apteki jest płacona
przez sieci apteczne.
Formy opodatkowania aptek
(liczba aptek, stan na listopad 2021)

Forma Opodatkowania

Apteki indywidualne + sieci wirtualne

Apteki sieciowe i franczyza

PIT

5 406

2 956

CIT

742

4 047

Największe daniny publiczne sieci apteczne ponoszą z tytułu wynagrodzeń pracowników. Wynika to z faktu, że sieci
apteczne bardzo mocno inwestują w personel – zatrudniają więc więcej osób na statystyczną placówkę - oraz poziom
usług, którego gwarantem są dobrze opłacani fachowcy.
WYNAGRODZENIA W APTEKACH SIECIOWYCH SĄ O OKOŁO 5-7 PROC. WYŻSZE NIŻ W APTEKACH INDYWIDUALNYCH,
A NA STANOWISKU KIEROWNIKA NAWET O 20% WYŻSZE!

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w aptekach w 2020 r.

Wyszczególnienie

Kierownik apteki

Magister farmacji

Technik farmaceutyczny

Apteka sieciowa

8 349 zł

5 640 zł

3 623 zł

Apteka indywidualna

6 966 zł

5 265 zł

3 422 zł

Różnica %

19,85%

7,12%

5,87%

ZATRUDNIENIE
Według GUS w aptekach ogólnodostępnych i punktach apteczny pracuje łącznie prawie 65 tys. magistrów
farmacji i techników farmaceutycznych. Na jedną aptekę ogólnodostępną statystycznie przypada 2,15
magistra farmacji i 2,6 technika farmaceutycznego.
W 2021 roku statystyczna apteka sieciowa zatrudniała 2,62 farmaceuty, podczas gdy apteka indywidualna
1,24 farmaceuty. Mniejsza liczba zatrudnionych farmaceutów może wpływać na ograniczanie możliwości
apteki w zakresie godzin otwarcia (w godzinach pracy apteki powinien być obecny w niej farmaceuta).
70% WSZYSTKICH MAGISTRÓW FARMACJI ZATRUDNIONYCH JEST W APTEKACH SIECIOWYCH!
Średnie zatrudnienie w statystycznej aptece ze względu na sieciowość
(liczba osób per apteka)

Wyszczególnienie

Magister farmacji

Technik farmaceutyczny

Apteka sieciowa

2,62

2,65

Apteka indywidualna

1,24*

2,29

*uwzględniamy właściciela apteki, który jest magistrem farmacji

Zatrudnienie w aptekach
(liczba osób)

Wyszczególnienie

Magister farmacji

Technik farmaceutyczny

Apteki sieciowe

18 374

18 608

Apteki indywidualne

7 725

14 291

STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA
Ponad 93 proc. aptek jest własnością podmiotów, których kapitał jest polskiego pochodzenia. Apteki
zależne od podmiotów zagranicznych (918 aptek) stanowią jedynie 6,5 proc. wszystkich aptek i
odpowiadają wartościowo za ok. 8,7 proc. sprzedaży rynku aptecznego.
Liczba aptek ze względu na pochodzenie kapitału
(stan na listopad 2021)

