
  PROJEKT 

                     
    UCHWAŁA NR XII/81/11 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

                                                z dnia 24 listopada 2011 r.     
 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Opolskiego w 2012 r. 
 

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

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), 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 w 

2012 r., 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 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

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

Powiatu Opolskiego w 2012 r. 

 

Art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 

45, poz. 271 z późn. zm.) stanowi, że 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. 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 niedzielę, święta i 

inne dni wolne od pracy zapewniają wszystkie apteki ogólnodostępne funkcjonujące na terenie 

powiatu opolskiego według opracowanego harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

Również apteki z terenu Opola zapewniają mieszkańcom naszego powiatu całodobowy dostęp do tego 

rodzaju świadczeń.  

Stosownie do art. 94 ust. 2 powołanej w uchwale ustawy, 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 samorządowi aptekarskiemu przy Opolskiej 

Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Opolu. Negatywne opinie w zakresie dostępności świadczeń w porze 

nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy przesłała Opolska Okręgowa Rada Aptekarska 

oraz Burmistrz Niemodlina i Wójt Łubnian. 

Burmistrz Niemodlina uzasadnia swoją decyzję tym, że w Niemodlinie jest zapewniona 

całodobowa opieka medyczna i aby była ona w pełni skuteczna to musi być zapewniona również 

możliwość zaopatrzenia chorego w niezbędne lekarstwa. Zdaniem Burmistrza należy oczekiwać, że 

apteki funkcjonujące na terenie gminy Niemodlin zapewnią ludziom przez cały rok możliwość 

nabycia lekarstw w porze nocnej i dni świąteczne.  

Wójt Łubnian natomiast uważa, że położenie powiatu opolskiego wokół Opola, gdzie 

zapewniony jest całodobowy dostęp do świadczeń farmaceutycznych w pełni zaspokaja potrzeby 

mieszkańców a tworzenie siatki dyżurujących aptek wiejskich jest niecelowe, gdyż nie spowoduje to 

wzrostu dostępności do świadczeń farmaceutycznych. 

Opolska Okręgowa Rada Aptekarska opiniując negatywnie projekt grafiku czynności aptek 

ogólnodostępnych oraz dostępności do leków w porze nocnej, dni wolne i święta argumentuje tym, że 

pacjenci powiatu opolskiego mogą zaopatrywać się w leki w całodobowych aptekach na terenie miasta 

Opola. Nadto uważa, że sytuacja pacjentów powiatu opolskiego uległa poprawie w porównaniu z 

rokiem poprzednim bowiem została utworzona apteka w „Centrum Turawa” w Zawadzie czynna 

również w soboty i niedziele.  

Powyższe argumenty nie zostały wzięte jednak pod uwagę, gdyż ustawa wyraźnie określa, że 

apteki powinny zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne 

dni wolne od pracy i nie rozgranicza które apteki – w miastach czy na wsi, mają taką dostępność 

zapewniać. Ustawodawca nie określił również takiego kryterium, że wraz ze zorganizowaniem 

całodobowej opieki medycznej należy w danej miejscowości zapewnić całodobowy dostęp do 

świadczeń farmaceutycznych. Praca w godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy jest wpisana 

w ustawowe zadania każdej apteki ogólnodostępnej a nie jest uzależniona od jakichkolwiek 

czynników czy warunków indywidualnych funkcjonowania danej placówki.  

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 

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

dominuje nad interesem prywatnym.  

Zgodnie z ustawą opinie negatywne nie wykluczają podjęcia przez Radę Powiatu stosownej 

uchwały. 

 


