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Stanowisko 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 24 kwietnia 2019r. 

w sprawie realizacji obowicgkow wynikajgcych z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 

6 wrzesnia 2001r.- Prawo farmaceutyczne • 
Przepis art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrze§nia 2001r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 499) zobowiqzuje radc powiatu do 

okre§lenia rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostcpnych na terenie powiatu. 

Podstawowym kryterium uwzglednianym przy ustalaniu harmonogramu godzin 

pracy jest jego dostosowanie do potrzeb ludno§ci i zapewnienie dostcpno§ci 

Awiadczen rownie2 w porze nocnej, w niedziele, §wicta i inne dni wolne od pracy. 

Rownocze§nie rada powiatu nie ma uprawnien wladczych do nakazania 

konkretnej aptece okre§lonych godzin pracy np. w dni §wiqteczne czy w porze 

• 
nocnej. Okre§lenie harmonogramu ma istotne znaczenie w organizacji pracy 

apteki, wkraczajqc w kompetencje pracodawcy, ktory zobowiqzany jest do 

prawidlowego rozliczenia czasu pracy poszczegolnych pracownikow apteki. 

Szczegolnie dotyka to aptek funkcjonujqcych w oparciu o pracc jednego lub 

dwoch magistrow farmacji. 

Tryb wydawania uchwaly wymaga zasiggniccia opinii wojtow 

(burmistrz6w, prezydent6w miast) gmin z terenu powiatu i samorzqdu 

aptekarskiego, natomiast nie przewiduje, aby uchwalodawca musial sic zwracae 

o opinie do przedsicbiorcow i farmaceut6w. 



W orzecznictwie podkre§la sic, ze ustalenie rozkladu godzin pracy aptek 

ogolnodostepnych w drodze uchwaly rady powiatu niewqtpliwie stanowi 

ograniczenie swobody prowadzenia dzialalno§ci gospodarczej. Przedsicbiorca 

prowadzqcy takq apteke nie mote bowiem samodzielnie wyznaczae ram 

czasowych jej funkcjonowania. Podkre§lenia jednak wymaga fakt, Ze 

prowadzenie apteki ogolnodostepnej bedqcej placowkq ochrony zdrowia 

publicznego, z istoty rzeczy zwiazane jest z pewnymi ograniczeniami. 

Otrzymujqc zezwolenie na prowadzenie apteki, przedsiebiorca zostaje 

zobligowany do przestrzegania przepisow w/w ustawy. 

• 
W Polsce od kilku lat narasta problem realizacji dyZurow aptek, 

szczegolnie w porze nocnej. Ustawodawca zobowiqzujqc rady powiatow do 

ustalania rozkladu godzin aptek nie wyposaZyl je jednak w §rodki prawne sluZqce 

jego egzekwowania. Zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt. 3 ustawy wojewodzki inspektor 

farmaceutyczny mote cofnqe zezwolenie na prowadzenie apteki ogolnodostcpnej 

je§li apteka nie zaspokaja w sposob uporczywy potrzeb ludno§ci w zakresie 

wydawania produktow leczniczych. Przepis powy2szy dotyczy uporczywego 

niezaspakajania potrzeb ludno§ci a nie realizacji rozkladu godzin pracy aptek 

ogolnodostepnych na terenie powiatu. Ma charakter fakultatywny i zalezy od 

uznania organu nadzoru farmaceutycznego. 

• PowyZsze argumenty przemawiajq za zmianq przepisu, ktory umoZliwilby 

samorzqdom powiatowym egzekwowanie ustalonego harmonogramu pracy 

aptek. Powiat zgodnie z przepisem ustawy nie jest w stanie wykonae ustawowego 

obowiqzku wynikajqcego z systemu ochrony zdrowia, bowiem ewentualne 

naruszenia harmonogramu dyZurow aptek jest w zakresie uprawnieri nadzoru 

farmaceutycznego a nie organow samorzqdu powiatowego. 

Z tych te2 wzgledow wnosimy o dokonanie przez ustawodawce 

stosownych zmian ustawy, uwzgledniajqcych powyzsze uwagi. 

ODNICZACY 

mgr inz. Tadeus lalewajk 
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