
                                      

           Projekt 

UCHWAŁA NR XXVIII/193/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 
                                              z dnia 21 grudnia 2009 r. 
 

 

 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy – 

właścicieli aptek w powiecie opolskim 
 

 

 

 

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 53 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 

153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Wezwanie kierowników aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu opolskiego do usunięcia 

naruszenia ich interesu prawnego treścią § 2 Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr 

XXVII/180/09 z dnia 26 listopada 2009 r. uznać za nieuzasadnione i odmówić jego 

uwzględnienia z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego. 

 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/193/09 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

UZASADNIENIE 
 

 

 

do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XXVIII/193/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.w sprawie 

wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego aptekarzy treścią § 2 Uchwały Rady 

Powiatu Opolskiego nr XXVII/180/09 z dnia 26 listopada 2009 r. 

 

Kierownicy Aptek: „Bene Bonis” z Krasiejowa, „Pod Lipami” w Łubnianach, „Panaceum” w 

Karłowicach, „Malwa” w Komprachcicach, „Vita” w Starych Siołkowicach, „Vademecum” w 

Chróścicach, „Jacek Maas” w Chrząstowicach oraz aptek prywatnych z Tarnowa Opolskiego, 

Prószkowa i Brzezia wezwali Radę Powiatu Opolskiego do usunięcia naruszenia ich interesu 

prawnego treścią § 2 Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr XXVII/180/09 z dnia 26 

listopada 2009 r., w części dotyczącej nałożonego na ich aptekę obowiązku pełnienia dyżuru 

zgodnie z harmonogramem. 

Podjęta Uchwała Rady Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2010 r. nie narusza interesu prawnego 

aptekarzy. Uchwała ta nie nakłada na apteki obowiązku pełnienia dyżurów – mowa jest w niej 

o zapewnieniu dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od pracy. Zapewnienie takiej dostępności możliwe jest również 

poprzez prowadzenie „pogotowia pracy”, polegającego na otwieraniu apteki niezależnie od 

pory dnia i nocy, na każdą potrzebę bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjentów.  

Art. 94 ust. 1 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) stanowi, ze rozkład pracy aptek 

ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność 

świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalając 

zatem godziny pracy aptek, należy uwzględniać nie tylko potrzeby ludności w warunkach 

codziennych, ale również w sytuacjach nadzwyczajnych, których częstotliwości 

występowania nie sposób przewidzieć. Trzeba mieć bowiem na uwadze także przypadki 

szczególne, niezwiązane bezpośrednio z zaspokajaniem zwykłych, codziennych potrzeb w 

zakresie zaopatrzenia w leki.  

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. 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. Zobowiązał natomiast 

kierownika apteki do takiej organizacji pracy w aptece, by placówka ta mogła wykonywać 

usługi farmaceutyczne określone ustawą. Przeszkody w świadczeniu takich usług nie może 



stanowić nawet niemożliwość pracy kierownika apteki spowodowana chorobą lub urlopem, 

gdyż na czas swojej nieobecności wynikłej z takich przyczyn jest on zobowiązany wyznaczyć 

farmaceutę do jego zastępowania. 

Należy także podkreślić, że prowadzenie dostępności do świadczeń farmaceutycznych w 

porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, nie jest zbyt obciążające, gdyż 

jest to tylko 14 dni w ciągu roku. W takiej sytuacji należy uznać, że słuszny interes publiczny 

dominuje nad interesem prywatnym. Istotne jest takie rozłożenie obowiązku zapewnienia 

dostępności świadczeń farmaceutycznych przez apteki ogólnodostępne, by lokalna 

społeczność powiatu i gmin miała stworzone możliwości skorzystania z niezbędnej pomocy 

wówczas, gdy nie obowiązuje normalny, powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje 

nadzwyczajna  trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


