
  PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR XXII/156/12 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2012 r. 
 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Opolskiego w 2013 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 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii wójtów gmin i burmistrzów miast z 

terenu powiatu opolskiego oraz Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu, Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2013 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 

2013 r. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 
 

 

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

terenie Powiatu Opolskiego w 2013 r. 

 

Art. 94 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (t. j. 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. 

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 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 przesłała Opolska Okręgowa Rada 

Aptekarska oraz Burmistrz Niemodlina, Wójt Tułowic i Wójt Łubnian. 

Burmistrz Niemodlina uzasadnia swoją decyzję tym, że mieszkańcy Niemodlina mają 

zorganizowaną całodobową opiekę lekarską i aby pomoc medyczna była skuteczna, niemal w każdym 

przypadku wiąże się to z koniecznością zakupu i podania leków. Wobec tego, zdaniem Burmistrza, 

niezbędne jest takie zorganizowanie planu dyżurów aptek, aby mieszkańcy mogli mieć tak samo bliski 

i dogodny dostęp do świadczeń farmaceutycznych jak i do medycznych, i to w okresie całego roku. 

Podobnie uważa Wójt Tułowic. Jego zdaniem harmonogram dostępności do świadczeń 

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

ustalony w taki sposób, aby lokalna społeczność miała stworzone możliwości jak najlepszego i 

najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas gdy nie obowiązuje normalny, powszedni 

czas pracy aptek i zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku, a drogę do 

najbliższej apteki można było pokonać w ciągu najwyżej 40 minut. 

Wójt Łubnian, po konsultacjach z osobami prowadzącymi apteki na terenie tejże gminy,  zaznacza, że 

apteki zapewniają mieszkańcom gminy dostęp do świadczeń farmaceutycznych również w innych 

terminach, nie tylko w tych wskazanych w harmonogramie. Natomiast Prezydium OORA opiniując 

negatywnie stwierdza, że w obliczu tworzenia się aglomeracji obejmującej miasto Opole i gminy 

powiatu opolskiego dyżurowanie przez małe miejskie apteki jest bezzasadne. 

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.  

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

uchwały. 

 
 


