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UCHWAŁA NR XLIX/327/22 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 
roku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1977 z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 roku, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 Apteki ogólnodostępne z terenu Powiatu Opolskiego, według rozkładu stanowiącego załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały, zapewniają w 2023 roku dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady 
Powiatu Opolskiego Nr XLIX/327/22 

z dnia 10 listopada 2022 r. 
 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r. 
 

Lp Nazwa apteki 
G o d z i n y  o t w a r c i a  

A d r e s  G m i n a  poniedziałek 

    – piątek 
sobota 

1 
Apteka 

ogólnodostępna 
8.30 – 18.00 nieczynna 

ul. Polna 2B,  

46-053 Chrząstowice 
Chrząstowice 

2 
Apteka 

„Vademecum” 
8.30 – 17.00 8.30 – 13.00 

ul. Korfantego 1 A,  

46-080 Chróścice 

Dobrzeń 

Wielki 
3 

Apteka „St. 

Rochus” 
8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 

ul. Namysłowska 34,  

46-081 Dobrzeń Wielki 

4 „Apteka Przyjazna” 8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 
ul. Namysłowska 40,  

46-081 Dobrzeń Wielki 

5 „Apteka Zielona” 8.00 – 18.30 8.00 – 14.00 
ul. Kolejowa 2a,  

46-070 Komprachcice 
Komprachcice 

6 
„Apteka pod 

Lipami” 
8.00 – 16.00 9.00 – 12.00 

ul. Opolska 70 A,  

46-024 Łubniany 
Łubniany 

7 
„Apteka św. Kosmy i 

Damiana” 
8.00 – 15.00 nieczynna 

ul. Wolności 17,  

46-025 Jełowa 

8 
Apteka 

ogólnodostępna 
9.00 – 15.30 9.00 – 13.00 

ul. Lipowa 40,  

46-030 Murów 
Murów 

9 
Apteka „Z 

uśmiechem” 
8.00 – 20.00 8.00 – 14.00 

ul. Opolska 6-8,  

49-100 Niemodlin 

Niemodlin 

10 
Apteka 

ogólnodostępna 
8.00 – 18.00 10.00 – 15.00 

ul. Rynek 53,  

49-100 Niemodlin 

11 
Apteka „Dbam o 

zdrowie” 
8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 

ul. Opolska 30 B,  

49-100 Niemodlin 

12 
Apteka „Na dobre i na 

złe” 
8.00 – 18.00 8.30 – 13.00 

ul. Rynek 25-26,  

49-100 Niemodlin 

13 Apteka „Bazaltowa” 8.30 – 17.30 nieczynna 
ul. Bazaltowa 4,  

49-156 Gracze 

14 
Apteka 

ogólnodostępna 
8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 

ul. Częstochowska 19,  

46-040 Ozimek 

Ozimek 

15 
Apteka 

ogólnodostępna 
7.30 – 19.00 8.00 – 15.00 

ul. Opolska 2,  

46-040 Ozimek 

16 Apteka „Dr. Max” 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 
ul. Częstochowska 31,  

46-040 Ozimek 

17 
Apteka „Dbam o 

zdrowie” 
8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 

ul. Ks. Kałuży 1,  

46-040 Ozimek 

18 Apteka „Panaceum” 8.30 – 15.30 nieczynna 
ul. Kolejowa 8,  

46-037 Karłowice 

Popielów 19 
„Apteka 

Lawendowa” 
8.00 – 18.00 8.00 – 13.00 

ul. Wolności 14,  

46-090 Popielów 

20 Apteka „Vita” 8.00 – 16.30 8.00 – 13.00 
ul. Słoneczna 1,  

46-083 Siołkowice Stare 
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21 
„Apteka 

Prószkowska” 
8.00 – 18.30  8.00 – 14.00 

ul. Daszyńskiego 1B,  

46-060 Prószków 
Prószków 

22 
Apteka 

ogólnodostępna 

8.00 – 18.00 

śr. i  piąt.  do 17.00 
9.00 – 12.00 

ul. Dworcowa 12,  

46-050 Tarnów Opolski 
Tarnów Op. 

23 
Apteka 

ogólnodostępna 
8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 

ul. Dworcowa 2,  

46-050 Tarnów Opolski 

24 Apteka „Galen” 8.00 – 18.00 8.00 – 15.00 
ul. Porcelitowa 1,  

49-130 Tułowice 
Tułowice 

25 
Apteka 

ogólnodostępna 
8.00 – 17.00 9.00 – 12.00 

ul. Oleska 4,  

46-023 Osowiec 

Turawa 

26 
„Apteka Tobie 

Bliska” 
8.00 – 18.00 8.00 – 14.00 

ul. Opolska 39 A,  

46-043 Turawa 

27 Apteka Multifarm 9.00 – 18.00 9.00 – 15.00 
ul. Bocianowa 54,  

46-022 Zawada 

28 
Apteka Super-

Pharm 
9.00 – 21.00 

9.00 – 21.00 

 niedz. handlowa 

10.00– 20.00 

ul. Dębowa 1,  

46-022 Zawada 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego Nr XLIX/327/22 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

 

Rozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta  

i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r. 
 

Lp 

Okres zapewnienia dostępności świadczeń 

farmaceutycznych w porze nocnej, w 

niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 

Nazwa apteki, adres, telefon 

1 1.01.2023 r. – 1.01.2023 r.  
Apteka „Na dobre i na złe” 

ul. Rynek 25-26, 49-100 Niemodlin, tel. 774697166 

2 2.01.2023 r. – 8.01.2023 r.  
Apteka ogólnodostępna  

ul. Rynek 53, 49-100 Niemodlin, tel. 774606485 

3 9.01.2023 r. – 15.01.2023 r. 
Apteka „Z uśmiechem” 

ul. Opolska 6-8, 49-100 Niemodlin, tel. 774606495 

4 16.01.2023 r. – 22.01.2023 r. 
Apteka „Dbam o zdrowie” 

ul. Opolska 30 B, 49-100 Niemodlin, tel. 800110110 

5 23.01.2023 r. – 29.01.2023 r. 
Apteka „Bazaltowa” 

ul. Bazaltowa 4, 49-156 Gracze, tel. 774609826 

6 30.01.2023 r. – 5.02.2023 r. 
Apteka „Dbam o zdrowie” 

ul. Ks. Kałuży 1, 46-040 Ozimek, tel. 800110110 

7 6.02.2023 r. – 12.02.2023 r. 
Apteka „Dr. Max” 

ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek, tel. 774652817 

8 13.02.2023 r. – 19.02.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek, tel. 774651964 

9 20.02.2023 r. – 26.02.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Częstochowska 19, 46-040 Ozimek, tel. 774654210 

10 27.02.2023 r. – 5.03.2023 r. 
Apteka „Panaceum” 

ul. Kolejowa 8, 46-037 Karłowice, tel. 774697197 

11 6.03.2023 r. – 12.03.2023 r. 
Apteka „Vita” 

ul. Słoneczna 1, 46-083 Siołkowice Stare, tel. 774692067 

12 13.03.2023 r. – 19.03.2023 r. 
„Apteka Tobie Bliska” 

ul. Opolska 39 A, 46-043 Turawa, tel. 774562023 

13 20.03.2023 r. – 26.03.2023 r. 
„Apteka Lawendowa” 

ul. Wolności 14, 46-090 Popielów, tel. 774010716 

14 27.03.2023 r. – 2.04.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Dworcowa 12, 46-050 Tarnów Opolski, tel. 774644126 

15 3.04.2023 r. – 9.04.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec, tel. 774212489 

16 10.04.2023 r. – 16.04.2023 r. 
Apteka SUPER-PHARM 

ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, tel. 684196970 

17 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Dworcowa 2, 46-050 Tarnów Opolski, tel. 774366147 

18 24.04.2023 r. – 30.04.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Polna 2B, 46-053 Chrząstowice, tel. 775449315 

19 1.05.2023 r. – 7.05.2023 r. 
Apteka Multifarm 

ul. Bocianowa 54, 46-022 Zawada, tel. 774217519 

20 8.05.2023 r. – 14.05.2023 r. 
Apteka „Vademecum” 

ul. Korfantego 1 A, 46-080 Chróścice, tel. 774032470 

21 15.05.2023 r. – 21.05.2023 r. 
Apteka „St. Rochus” 

ul. Namysłowska 34, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 774695500 

22 22.05.2023 r. – 28.05.2023 r. 
Apteka „Przyjazna” 

ul. Namysłowska 40, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 774625525 

23 29.05.2023 r. – 4.06.2023 r. 
„Apteka Prószkowska” 

ul. Daszyńskiego 1B, 46-060 Prószków, tel. 774047010 

24 5.06.2023 r. – 11.06.2023 r. 
Apteka „Galen” 

ul. Porcelitowa 1, 49-130 Tułowice, tel. 774022164 
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Lp 

Okres zapewnienia dostępności świadczeń 

farmaceutycznych w porze nocnej, w 

niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 

Nazwa apteki, adres, telefon 

25 12.06.2023 r. – 18.06.2023 r. 
„Apteka Zielona” 

ul. Kolejowa 2a, 46-070 Komprachcice, tel. 774515041 

26 19.06.2023 r. – 25.06.2023 r. 
„Apteka pod Lipami” 

ul. Opolska 70 A, 46- 024 Łubniany, tel. 774270595 

27 26.06.2023 r. – 2.07.2023 r. 
Apteka „św. Kosmy i Damiana” 

ul. Wolności 17, 46- 025 Jełowa, tel. 774215104 

28 3.07.2023 r. – 9.07.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Lipowa 40, 46-030 Murów, tel. 774214050 

29 10.07.2023 r. – 16.07.2023 r. 
Apteka „Na dobre i na złe” 

ul. Rynek 25-26, 49-100 Niemodlin, tel. 774697166 

30 17.07.2023 r. – 23.07.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna  

ul. Rynek 53, 49-100 Niemodlin, tel. 774606485 

31 24.07.2023 r. – 30.07.2023 r. 
Apteka „Z uśmiechem” 

ul. Opolska 6-8, 49-100 Niemodlin, tel. 774606495 

32 31.07.2023 r. – 6.08.2023 r. 
Apteka „Dbam o zdrowie” 

ul. Opolska 30 B, 49-100 Niemodlin, tel. 800110110 

33 7.08.2023 r. – 13.08.2023 r. 
Apteka „Bazaltowa” 

ul. Bazaltowa 4, 49-156 Gracze, tel. 774609826 

34 14.08.2023 r. – 20.08.2023 r. 
Apteka „Dbam o zdrowie” 

ul. Ks. Kałuży 1, 46-040 Ozimek, tel. 800110110 

35 21.08.2023 r. – 27.08.2023 r. 
Apteka „Dr. Max” 

ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek, tel. 774652817 

36 28.08.2023 r. – 3.09.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek, tel. 774651964 

37 4.09.2023 r. – 10.09.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Częstochowska 19, 46-040 Ozimek, tel. 774654210 

38 11.09.2023 r. – 17.09.2023 r. 
Apteka „Panaceum” 

ul. Kolejowa 8, 46-037 Karłowice, tel. 774697197 

39 18.09.2023 r. – 24.09.2023 r. 
Apteka „Vita” 

ul. Słoneczna 1, 46-083 Siołkowice Stare, tel. 774692067 

40 25.09.2023 r. – 1.10.2023 r. 
„Apteka Tobie Bliska” 

ul. Opolska 39 A, 46-043 Turawa, tel. 774562022 

41 2.10.2023 r. – 8.10.2023 r. 
„Apteka Lawendowa” 

ul. Wolności 14, 46-090 Popielów, tel. 774010716 

42 9.10.2023 r. – 15.10.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Dworcowa 12, 46-050 Tarnów Opolski, tel. 774644126 

43 16.10.2023 r. – 22.10.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec, tel. 774212489 

44 23.10.2023 r. – 29.10.2023 r. 
Apteka SUPER-PHARM 

ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada, tel. 684196970 

45 30.10.2023 r. – 5.11.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Dworcowa 2, 46-050 Tarnów Opolski, tel. 774366147 

46 6.11.2023 r. – 12.11.2023 r. 
Apteka ogólnodostępna 

ul. Polna 2B, 46-053 Chrząstowice, tel. 775449315 

47 13.11.2023 r. – 19.11.2023 r. 
Apteka Multifarm 

ul. Bocianowa 54, 46-022 Zawada, tel. 774217519 

48 20.11.2023 r. – 26.11.2023 r. 
Apteka „Vademecum” 

ul. Korfantego 1 A, 46-080 Chróścice, tel. 774032470 

49 27.11.2023 r. – 3.12.2023 r. 
Apteka „St. Rochus” 

ul. Namysłowska 34, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 774695500 

50 4.12.2023 r. – 10.12.2023 r. 
Apteka „Przyjazna” 

ul. Namysłowska 40, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel. 774625525 

51 11.12.2023 r. – 17.12.2023 r. 
Apteka „Galen” 

ul. Porcelitowa 1, 49-130 Tułowice, tel. 774022164 

52 18.12.2023 r. – 24.12.2023 r. 
„Apteka Prószkowska” 

ul. Daszyńskiego 1B, 46-060 Prószków, tel. 774047010 

Id: 4AAF1A0B-2094-4D5C-9C0A-6699662D1840. Projekt Strona 2



 

Lp 

Okres zapewnienia dostępności świadczeń 

farmaceutycznych w porze nocnej, w 

niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 

Nazwa apteki, adres, telefon 

53 25.12.2023 r. – 31.12.2023 r. 
„Apteka Zielona” 

ul. Kolejowa 2a, 46-070 Komprachcice, tel. 774515041 

 

Id: 4AAF1A0B-2094-4D5C-9C0A-6699662D1840. Projekt Strona 3



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r. 
 
 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu. Art. 94 ust. 1 ustawy stanowi, że rozkład 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać 
dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustalony w załączniku nr 1 do uchwały, opracowano na 
podstawie rzeczywistego czasu otwarcia poszczególnych aptek. Dostępność świadczeń 
farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zapewniają apteki 
ogólnodostępne funkcjonujące na terenie Powiatu Opolskiego, według opracowanego rozkładu, 
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Ze względu na położenie Powiatu Opolskiego, również apteki 
z terenu miasta Opola zapewniają mieszkańcom naszego Powiatu całodobowy dostęp do tego rodzaju 
świadczeń.  

Stosownie do art. 94 ust. 2 ustawy, rozkład godzin pracy aptek oraz dostępność tych świadczeń 
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zostały przesłane do zaopiniowania 
wójtom i burmistrzom oraz samorządowi zawodu farmaceuty przy Opolskiej Okręgowej Izbie 
Aptekarskiej w Opolu. Ponadto, w celu poznania opinii mieszkańców Powiatu, zgodnie z Uchwałą 
Zarządu Powiatu Nr 2342/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w dniach od 16 sierpnia do 6 września 2022 r. 
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi z 
terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z rozkładem godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych oraz rozkładem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w 
niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zostały zamieszczone na stronie internetowej Powiatu 
Opolskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu. Wszyscy 
zainteresowani mieli możliwość wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie. W okresie prowadzonych 
konsultacji nie wpłynęły ani od mieszkańców powiatu ani od organizacji pozarządowych żadne opinie, 
uwagi czy propozycje. 

Burmistrz Niemodlina, pismem z dnia 15 września 2022 r., pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotową uchwałę w części określającej dostępność do świadczeń farmaceutycznych w dni 
powszednie, natomiast negatywnie zaopiniowała rozkład dostępności świadczeń farmaceutycznych 
w porze nocnej, w  niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, ze względu na zapewnienie takiej 
dostępności jedynie przez 64 dni w roku. Zdaniem Pani Burmistrz taka sytuacja nie będzie sprzyjała 
dogodnemu zapewnieniu świadczeń farmaceutycznych mieszkańcom gminy Niemodlin, którzy w razie 
pogorszenia stanu zdrowia utracą możliwość do ogólnodostępnego korzystania z aptek na terenie tej 
gminy.  
Pozostali wójtowie i burmistrzowie zaakceptowali przesłany projekt uchwały. 

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu Uchwałą Nr 1/4/R-VIII/2022 z dnia 
4 października 2022 r. negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2023 r.  

Odnosząc się merytorycznie do zaproponowanego w projekcie uchwały rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego, Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Opolu podkreśla, że wzrost liczby aptek przy jednoczesnym spadku liczby uprawnionych 
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farmaceutów przypadających na każdą z nich doprowadził do fizycznej niewykonalności oraz 
nieopłacalności dyżurów, co doprowadziło do masowej rezygnacji z dyżurowania przez apteki.  

Zdaniem Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej obowiązujące regulacje prawne w zakresie 
dyżurów aptek są powodem licznych i nikomu niepotrzebnych konfliktów pomiędzy aptekarzami 
a organami samorządu powiatowego, gdyż Rada Powiatu ustalając rozkład godzin pracy aptek w porze 
nocnej nakłada na apteki obowiązek prowadzenia działalności usługowej w określonym czasie, w 
którym to w braku takiej uchwały apteka nie prowadziłaby działalności w tych godzinach. Okoliczność 
ta ma istotne znaczenie pod względem odpowiedzialności odszkodowawczej jednostki samorządu 
terytorialnego, która ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez apteki. 

Samorząd zawodu farmaceuty zwraca uwagę ponadto na fakt, że wprowadzony w maju tego 
roku stan zagrożenia epidemicznego skutkuje ogromnym, bezprecedensowym obciążeniem pracą aptek 
ogólnodostępnych i farmaceutów, którzy udzielają pacjentom bardzo wielu porad dziennie i odciążają 
tym system opieki zdrowotnej, a w wielu przypadkach zastępują podmioty lecznicze, które w bardzo 
istotnym zakresie ograniczyły lub w wielu przypadkach wstrzymały wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych. W przedmiotowej opinii podkreśla się, że farmaceuta będący właścicielem apteki, 
wykonuje pracę ciągiem przez kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin, co stanowi zagrożenie dla jego 
życia oraz zdrowia, a także rodzi takie samo ryzyko po stronie obsługiwanych przez niego pacjentów, 
gdyż przemęczony farmaceuta z większym prawdopodobieństwem może popełnić błąd, który dla 
pacjenta może okazać się tragiczny w skutkach. Zdaniem Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej 
apteka chcąc wypełnić uchwalony przez Radę Powiatu rozkład pracy w porze nocnej, nie może 
naruszać przepisów regulujących jej działanie jako placówki ochrony zdrowia publicznego. 
Samorząd zawodu farmaceuty od dawna postuluje o wprowadzenie systemowych rozwiązań, gdyż 
w bardzo wielu przypadkach podmioty prowadzące apteki nie są w stanie udźwignąć obowiązku 
dyżurów zarówno w „zwyczajnym” okresie, ze względu na ich nieopłacalny charakter oraz ogólne 
otoczenie prawne, a zwłaszcza podczas epidemii koronawirusa. Samorząd uważa, że szczególna rola 
aptek, nie może być podstawą do nadmiernego obciążenia obowiązkiem pracy we wskazanych porach i 
nie może mieć charakteru dowolnego, podkreślając konieczność zasięgnięcia w przedmiotowej sprawie 
opinii wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. Ponadto w jego ocenie świadczenie realizowane przez 
aptekę w godzinach wyznaczonych przez Radę Powiatu, na podstawie podjętej przez nią uchwały, 
skutkuje nieodpłatnym przysporzeniem na rzecz Starostwa w postaci świadczonej na jego „zlecenie” 
pracy, co rodzić może w dalszej kolejności konsekwencje finansowe po stronie powiatu. Izba wskazuje, 
że na jej wniosek większość starostów w województwie opolskim zawiesiło wykonywanie uchwał w 
sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, względnie wyraziło zgodę na ograniczenie 
czasu pracy maksymalnie do godz. 23.00. 

Rozkład godzin pracy powinien być dostosowany zarówno do bieżących, codziennych potrzeb 
ludności, co wiąże się z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej na powszechne wykonywane przez 
apteki ogólnodostępne usługi świadczone w zwykłych warunkach, jak również zapewniać dostępność 
świadczeń w zakresie możliwości zaopatrzenia mieszkańców w leki w porze nocnej, w niedzielę, święta 
oraz inne dni wolne od pracy. Ustawa nie określa żadnego kryterium zorganizowania dostępności 
świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy – nałożony 
na wszystkie apteki ogólnodostępne ustawowy obowiązek nie jest uzależniony od indywidualnych 
warunków funkcjonowania danej placówki, czy też liczby zatrudnionych w niej pracowników. 
Ustawodawca zobowiązał natomiast kierownika apteki do takiej organizacji pracy w aptece, by 
placówka ta mogła wykonywać usługi farmaceutyczne określone ustawą. Rolą apteki jako placówki 
ochrony zdrowia publicznego jest świadczenie pełnego zakresu usług farmaceutycznych. Każdy 
podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej powinien mieć 
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świadomość, że taką działalność należy prowadzić również zgodnie z przepisami prawa miejscowego, 
w tym uchwałami podejmowanymi na podstawie art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego. Jednym z nich 
jest obowiązek pełnienia dyżurów w porze nocnej lub w dni wolne od pracy. Z tego obowiązku nie 
mogą zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej apteki, np. liczba zatrudnionych w niej osób lub 
kwestia osiąganego w takich porach pracy apteki wyniku ekonomicznego (zysku lub straty). 

Od 2010 r. wszystkie apteki ogólnodostępne z terenu Powiatu Opolskiego zapewniają, wg 
ustalonego harmonogramu, dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne 
od pracy i wybór takiego rozwiązania, z punktu widzenia farmaceutów, był społecznie sprawiedliwy, 
gdyż w równym stopniu obciążał każdą aptekę nałożonym obowiązkiem. Apteki natomiast, jeśli 
wykazują taką wolę, mogą zapewniać mieszkańcom dostęp do świadczeń farmaceutycznych również w 
innych terminach aniżeli te wskazane w rozkładzie, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 
Nadmierne obciążenie tylko niektórych aptek obowiązkiem zapewnienia takiej dostępności, mogłoby 
spowodować problemy finansowe tych podmiotów, a nawet ich zamknięcie. Zapewnienie dostępności 
do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, nie 
powinno być zbyt obciążające dla danej apteki, gdyż jest to maksymalnie 14 dni w ciągu roku. Należy 
podkreślić ponadto, że przepisy prawa wydane na czas epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego 
absolutnie nie zwolniły aptek z obowiązku zapewnienia dostępności świadczeń farmaceutycznych 
w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak również nie zwolniły rady powiatu z 
obowiązku podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na danym terenie czy przyzwoliły na czasowe zawieszenie wykonywania uchwały. 

Ustosunkowując się do sugestii samorządu zawodu farmaceuty dotyczących konsekwencji 
finansowych po stronie powiatu związanych z dodatkowymi godzinami pracy aptek, warto zaznaczyć, 
że nie ma podstaw prawnych, by prowadzenie apteki ogólnodostępnej, podobnie jak prowadzenie innej 
działalności gospodarczej, podlegało dodatkowemu dofinansowywaniu z budżetu powiatu. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez 
aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów 
leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty, apteka za ekspedycję leków w 
porze nocnej, może pobrać jedynie dopłatę od pacjenta. 

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne opinie negatywne nie wykluczają podjęcia przez Radę 
Powiatu stosownej uchwały. 
Biorąc powyższe argumenty pod uwagę uznaje się zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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