
                      
          P r o j e k t  

               

UCHWAŁA NR XLI/291/14 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 14 listopada 2014 r. 
 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 

Opolskiego w 2015 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 2015 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wszystkie apteki z terenu Powiatu Opolskiego zapewniają dostępność do świadczeń 

farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, 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 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

do Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego w 2015 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 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 

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 niedziele, święta i inne dni wolne od pracy 

został przesłany do zaopiniowania wójtom (burmistrzom) oraz samorządowi aptekarskiemu 

przy Opolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Opolu. Ponadto, w celu poznania opinii 

mieszkańców Powiatu, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIX/211/13 z dnia 

1 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami Powiatu Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, przeprowadzone zostały w dniach od 11 

września do 2 października 2014 r. konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami 

pozarządowymi z terenu Powiatu Opolskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z rozkładem godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych oraz harmonogramem dostępności do świadczeń farmaceutycznych 

w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Powiatu Opolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego 

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 żadne opinie, uwagi czy propozycje. 

Negatywne opinie dotyczące rozkładu godzin pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, 

święta i inne dni wolne od pracy przesłała Opolska Okręgowa Rada Aptekarska oraz 

Burmistrz Niemodlina. Opolska Okręgowa Rada Aptekarska stwierdza, że harmonogram nie 

zapewnia mieszkańcom całego Powiatu dostępności do leków w porze nocnej, dni wolne od 

pracy, niedziele i święta. Zdaniem samorządu aptekarskiego mieszkańcy Powiatu Opolskiego 

zaopatrują się w tym czasie w aptekach miasta Opola, które czynne są całą dobę ze względu 

na korzystny dojazd. 

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 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.  

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

określa, że wszystkie apteki ogólnodostępne powinny zapewniać dostępność świadczeń 

również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy i nie rozgranicza które 

apteki – w miastach czy na wsi, mają taką dostępność zapewniać. Nie można jednak 

nadmiernie obciążać aptek obowiązkiem zapewnienia takiej dostępności, gdyż mogłoby to 

spowodować problemy finansowe tych podmiotów, a nawet ich zamknięcie.  

Funkcjonowanie aptek całodobowych na terenie miasta Opola nie zwalnia natomiast Rady 

Powiatu Opolskiego z obowiązku ustalenia rozkładu godzin pracy aptek, o którym mowa w 

art. 94 ust. 1 ww. ustawy. Ustawodawca nie określił 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, ale nie 

jest uzależniona od jakichkolwiek czynników czy warunków indywidualnych funkcjonowania 

danej placówki.  

Z punktu widzenia farmaceutów z terenu Niemodlina włączenie wszystkich aptek z terenu 

Powiatu Opolskiego do harmonogramu dostępności do świadczeń w porze nocnej, 

w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy jest społecznie sprawiedliwe, gdyż w równym 

stopniu obciąża każdą aptekę nałożonym obowiązkiem. Apteki natomiast, jeśli wykazują taką 

wolę, mogą zapewniać mieszkańcom dostęp do świadczeń farmaceutycznych również w 

innych terminach aniżeli te wskazane z harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do 

uchwały.  

Zgodnie z ustawą opinie negatywne nie wykluczają podjęcia przez Radę Powiatu 

stosownej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


