
  PROJEKT 

                   
    UCHWAŁA NR XXVII/180/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

                                                z dnia 26 listopada 2009 r.     
 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Opolskiego w 2010 r. 
 

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), po zasięgnięciu opinii 

wójtów gmin i burmistrzów miast z terenu powiatu opolskiego oraz Opolskiej Okręgowej 

Izby Aptekarskiej w Opolu Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wszystkie apteki z terenu powiatu opolskiego zapewniają dostępność do świadczeń 

farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, według 

harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 
§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jednak nie wcześniej niż 

1 stycznia 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Opolskiego. 

 

 Stosownie do art. 94 ust. 2 powołanej w uchwale ustawy, rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na danym terenie ustala Rada Powiatu Opolskiego, po zasięgnięciu opinii 

burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego. 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustalony w załączniku nr 1 do projektu 

uchwały, opracowano na podstawie rzeczywistego czasu otwarcia poszczególnych aptek.  

Ustalenie dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne 

dni wolne od pracy, napotykało w ubiegłych latach na duże problemy ze strony kierowników aptek 

wyznaczonych do sprawowania dyżurów całodobowych (Ozimek, Niemodlin i Tułowice). Kierownicy 

tych aptek nie akceptowali nałożenia na nich tego obowiązku w porze nocnej, w niedzielę, święta i 

inne dni wolne od pracy z tak dużą częstotliwością, sugerując jednocześnie aby obowiązkiem tym 

objęto wszystkie apteki z terenu naszego powiatu.  

W obecnie opracowanym harmonogramie dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze 

nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy uwzględniono wszystkie apteki ogólnodostępne 

funkcjonujące na terenie powiatu opolskiego. 

Zaproponowany rozkład godzin pracy aptek oraz dostępność tych świadczeń w porze nocnej, 

w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy został przesłany do zaopiniowania wójtom 

(burmistrzom) oraz Opolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Opolu i jedynie Burmistrz Niemodlina 

oraz Prezydium Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu wyraziły opinię negatywną. 

Burmistrz Niemodlina podkreśla, że należy tak rozłożyć obowiązek pełnienia przez apteki 

ogólnodostępne dyżurów nocnych i świątecznych, by przede wszystkim lokalna społeczność gminy 

Niemodlin miała stworzone możliwości jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej 

pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje normalny powszedni czas pracy aptek, a istnieje nadzwyczajna, 

trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Natomiast Prezydium Opolskiej Okręgowej Rady 

Aptekarskiej w Opolu opiniując negatywnie uważa, że nie powinny dyżurować małe, wiejskie apteki, 

które dotychczas nigdy nie prowadziły dyżurów, a nadto miałyby pełnić dyżur dla całego powiatu, co 

oznacza, że pacjenci z odległych miejsc musieliby pokonywać znaczne odległości i przejeżdżać przez 

Opole, gdzie znajdują się apteki całodobowe. Negatywną opinię uzasadniają również tym, że 

miejscowości ujęte w projekcie dyżurów nie posiadają placówek całodobowej opieki lekarskiej. 

Zasięgnięcie opinii nie jest jednakże obwarowane przez ustawodawcę koniecznością uzyskania ich w 

formie pozytywnej. 

Ustosunkowując się natomiast do tych negatywnych opinii należy podkreślić, że ustawa nie 

rozgranicza które apteki – w miastach czy na wsi, mają zapewniać dostępność świadczeń 

farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Dostępność taką 

mają zapewniać wszystkie apteki ogólnodostępne. Argument, że miejscowości, w których pełnione 

będą dyżury nie posiadają placówek całodobowej opieki lekarskiej również jest niezasadny.  

Wiele miejscowości, nie dość, że nie mających pogotowia ratunkowego, czy też nocnych lub 

świątecznych przychodni lekarskich, byłoby z tego powodu pozbawione również dostępu do usług 

farmaceutycznych niezbędnych w szczególnych, nadzwyczajnych wypadkach. Apteki 

ogólnodostępne, będące placówkami ochrony zdrowia publicznego, powołanymi do zaopatrywania 

ludności w produkty lecznicze, leki, wyroby medyczne i inne artykuły wydają produkty lecznicze i 

wyroby medyczne także bez recepty. 

Ustawodawca nakładając na apteki ogólnodostępne obowiązek świadczenia usług farmaceutycznych 

nie uzależnił wykonywania tych obowiązków od indywidualnych warunków funkcjonowania danej 

placówki, czy też liczby zatrudnionych w niej pracowników. Należy także podkreślić, że prowadzenie 

dostępności do świadczeń farmaceutycznych nie jest zbyt obciążające, gdyż jest to tylko 14 dni w 

ciągu roku. Ponadto należy znać, że słuszny interes publiczny dominuje nad interesem prywatnym. 

Ze względu na usytuowanie powiatu opolskiego, również apteki z terenu Opola zapewniają 

mieszkańcom naszego powiatu całodobowy dostęp do tego rodzaju świadczeń.  


