UCHWAŁA NR XX/179/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy
aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu
chodzieskiego w 2021 r.
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 499 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Chodzieskiego, po
zasięgnięciu opinii: Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu oraz
burmistrzów i wójtów z terenu powiatu chodzieskiego uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
chodzieskiego w 2021 r., zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się rozkład dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne
od pracy na terenie powiatu chodzieskiego w 2021 r., zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/179/2020
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2021

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

Dostępność do świadczeń
poniedziałek-piątek

sobota

niedziela i święta

I. Miasto Chodzież
1.

Apteka „Pod Łabędziem”
ul. Paderewskiego 10

67/28-29-396

8.00 – 20.00

9.00 – 13.00

Apteka nieczynna

2.

Apteka Leków Gotowych
ul. Reymonta 14

67/28-27-716

8.00 – 20.00

8.00 – 13.00

Apteka nieczynna

3.

Apteka „Przy Rynku”
ul. Wojska Polskiego 1

67/28-29-123

8.00 – 22.00

8.00 – 20.00

Niedziela 8.00 – 20.00

4.

Apteka „Dr. Max”
ul. Małachowskiego 2

67/28-27-331

9.00 – 19.00

9.00 – 14.00

Apteka nieczynna

5.

Apteka „Dbam o zdrowie”
ul. Jagiellońska 22

736-697-939

8.00 – 19.00

9.00 – 13.00

Apteka nieczynna
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6.

7.

Apteka „Na Żeromskiego”
ul. Żeromskiego 26

Apteka „Centrum”
ul. Wojska Polskiego 20/1

67/34-93-002

8.00 - 19.00

8.00 – 14.00

Apteka nieczynna

67/34-93-130

8.00 - 21.00

8.00 - 20.00

Niedziela 10.00-20.00

8.

Apteka Dr. Optima
ul. Kościuszki 30

530 873 944

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

Apteka nieczynna

9.

Apteka Chodzieskie Centrum
Zdrowia
ul. Wyszyńskiego 1A

67/38-18-966

8.00 – 20.00

9.00 – 19.00

Niedziela 9.00 – 16.00

II. Gmina Szamocin
10.

Apteka „Przy Rynku”
Rynek 2, 64-820 Szamocin

67/21 53 456

10.00 – 18.00

9.00 – 14.00

Apteka nieczynna

11.

Apteka „NOVA”
ul. Rynek 8 i 10, 64-820
Szamocin

67/21 52 274

8.00 - 18.00

8.30 - 13.30

Apteka nieczynna

67/28 46 730

8.00 – 19.00

8.00 – 13.00

Apteka nieczynna

III. Gmina Margonin
12.

Apteka „Przy Polnej”
ul. Polna 2a, 64-830 Margonin
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IV. Gmina Budzyń
13.

Punkt apteczny „Pod
Jarzębinami”
Wyszyny 22, 64-840 Budzyń

67/28 43 895

9.00 – 15.30

9.00 – 12.30

Apteka nieczynna

14.

Apteka „Pod Orłem”
ul. Bugaje 2, 64-840 Budzyń

67/28 43 126

8.00 - 18.00

8.00 – 13.00

Apteka nieczynna

15.

Punkt Apteczny „Pod
Eskulapem”
ul. Rynkowa 29, 64-840 Budzyń

67/28 43 385

8.00 – 17.00

8.00 – 13.00

Apteka nieczynna

16.

Apteka „Rynkowa”
ul. Rynkowa 23, 64-840 Budzyń

67/25 60 913

8.00 – 19.00

8.00 – 13.00

Apteka nieczynna

17.

DOZ Apteka Dbam o Zdrowie
„Centrum”
ul. Dworcowa 17A, 64-840
Budzyń

517 840 448

8.00 – 19.00

8.00 – 14.00

Apteka nieczynna
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/179/2020
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 listopada 2020 r.
Rozkład dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy
na terenie powiatu chodzieskiego w 2021 r.
Godziny dyżurów aptek:
1.
2.
3.
4.

Dni robocze – godz. 20.00 – 8.00 dnia następnego
Sobota – godz. 20.00 – 8.00 dnia następnego
Niedziela – godz. 20.00 – 8.00 dnia następnego
Święta i inne dni wolne od pracy – godz. 8.00 – 8.00 dnia następnego

Harmonogram dyżurów aptek w 2021 r.

DATA

NAZWA
APTEKI

ADRES

TELEFON

28.12.2020 - 03.01.2021

Apteka
,,Pod Łabędziem’’

ul. Paderewskiego 10
64-800 Chodzież

607 315 605

04.01.2021 - 10.01.2021

Apteka ,,Przy
Rynku’’

ul. Wojska Polskiego 1
64-800 Chodzież

606 395 445

11.01.2021 - 17.01.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

18.01.2021 - 24.01.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

25.01.2021 - 31.01.2021

Apteka ,,Dr. Max’’

ul. Małachowskiego 2
64-800 Chodzież

608 308 614

01.02.2021 - 07.02.2021

Apteka Dr. Optima

ul. Kościuszki 30
64-800 Chodzież

530 873 944

08.02.2021 - 14.02.2021

Apteka Chodzieskie
Centrum Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 1A
64-800 Chodzież

511 935 607

15.02.2021 - 21.02.2021

Apteka „Dbam o
Zdrowie”

ul. Jagiellońska 22
64-800 Chodzież

736 697 939

22.02.2021 - 28.02.2021

Apteka Leków
Gotowych

ul. Reymonta 14
64-800 Chodzież

693 122 686

01.03.2021 - 07.03.2021

Apteka
,,Pod Łabędziem’’

ul. Paderewskiego 10
64-800 Chodzież

607 315 605
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08.03.2021 - 14.03.2021

Apteka ,,Przy
Rynku’’

ul. Wojska Polskiego 1
64-800 Chodzież

606 395 445

15.03.2021 - 21.03.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

22.03.2021 - 28.03.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

29.03.2021 - 04.04.2021

Apteka ,,Dr. Max’’

ul. Małachowskiego 2
64-800 Chodzież

608 308 614

05.04.2021 - 11.04.2021

Apteka Dr. Optima

ul. Kościuszki 30
64-800 Chodzież

530 873 944

12.04.2021 - 18.04.2021

Apteka Chodzieskie
Centrum Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 1A
64-800 Chodzież

511 935 607

19.04.2021 - 25.04.2021

Apteka „Dbam o
Zdrowie”

ul. Jagiellońska 22
64-800 Chodzież

736 697 939

26.04.2021 - 02.05.2021

Apteka Leków
Gotowych

ul. Reymonta 14
64-800 Chodzież

693 122 686

03.05.2021 - 09.05.2021

Apteka
,,Pod Łabędziem’’

ul. Paderewskiego 10
64-800 Chodzież

607 315 605

10.05.2021 - 16.05.2021

Apteka ,,Przy
Rynku’’

ul. Wojska Polskiego 1
64-800 Chodzież

606 395 445

17.05.2021 - 23.05.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

24.05.2021 - 30.05.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

31.05.2021 - 06.06.2021

Apteka ,,Dr. Max’’

ul. Małachowskiego 2
64-800 Chodzież

608 308 614

07.06.2021 - 13.06.2021

Apteka Dr. Optima

ul. Kościuszki 30
64-800 Chodzież

530 873 944

14.06.2021 - 20.06.2021

Apteka Chodzieskie
Centrum Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 1A
64-800 Chodzież

511 935 607

21.06.2021 - 27.06.2021

Apteka „Dbam o
Zdrowie”

ul. Jagiellońska 22
64-800 Chodzież

736 697 939

28.06.2021 - 04.07.2021

Apteka Leków
Gotowych

ul. Reymonta 14
64-800 Chodzież

693 122 686

05.07.2021 - 11.07.2021

Apteka
,,Pod Łabędziem’’

ul. Paderewskiego 10
64-800 Chodzież

607 315 605
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12.07.2021 - 18.07.2021

Apteka ,,Przy
Rynku’’

ul. Wojska Polskiego 1
64-800 Chodzież

606 395 445

19.07.2021 - 25.07.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

26.07.2021 - 01.08.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

02.08.2021 - 08.08.2021

Apteka ,,Dr. Max’’

ul. Małachowskiego 2
64-800 Chodzież

608 308 614

09.08.2021 - 15.08.2021

Apteka Dr. Optima

ul. Kościuszki 30
64-800 Chodzież

530 873 944

16.08.2021 - 22.08.2021

Apteka Chodzieskie
Centrum Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 1A
64-800 Chodzież

511 935 607

23.08.2021 - 29.08.2021

Apteka „Dbam o
Zdrowie”

ul. Jagiellońska 22
64-800 Chodzież

736 697 939

30.08.2021 - 05.09.2021

Apteka Leków
Gotowych

ul. Reymonta 14
64-800 Chodzież

693 122 686

06.09.2021 - 12.09.2021

Apteka
,,Pod Łabędziem’’

ul. Paderewskiego 10
64-800 Chodzież

607 315 605

13.09.2021 - 19.09.2021

Apteka ,,Przy
Rynku’’

ul. Wojska Polskiego 1
64-800 Chodzież

606 395 445

20.09.2021 - 26.09.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

27.09.2021 - 03.10.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

04.10.2021 - 10.11.2021

Apteka ,,Dr. Max’’

ul. Małachowskiego 2
64-800 Chodzież

608 308 614

11.10.2021 - 17.11.2021

Apteka Dr. Optima

ul. Kościuszki 30
64-800 Chodzież

530 873 944

18.10.2021 - 24.10.2021

Apteka Chodzieskie
Centrum Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 1A
64-800 Chodzież

511 935 607

25.10.2021 - 31.10.2021

Apteka „Dbam o
Zdrowie”

ul. Jagiellońska 22
64-800 Chodzież

736 697 939

01.11.2021 - 07.11.2021

Apteka Leków
Gotowych

ul. Reymonta 14
64-800 Chodzież

693 122 686

08.11.2021 - 14.11.2021

Apteka
,,Pod Łabędziem’’

ul. Paderewskiego 10
64-800 Chodzież

607 315 605

15.11.2021 - 21.11.2021

Apteka ,,Przy
Rynku’’

ul. Wojska Polskiego 1
64-800 Chodzież

606 395 445
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22.11.2021 - 28.11.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

29.11.2021 - 05.12.2021

Apteka „Centrum”

ul. Wojska Polskiego 20/1
64-800 Chodzież

67/ 34 93 130

06.12.2021 - 12.12.2021

Apteka ,,Dr. Max’’

ul. Małachowskiego 2
64-800 Chodzież

608 308 614

13.12.2021 - 19.12.2021

Apteka Dr. Optima

ul. Kościuszki 30
64-800 Chodzież

530 873 944

20.12.2021 - 26.12.2021

Apteka Chodzieskie
Centrum Zdrowia

ul. Wyszyńskiego 1A
64-800 Chodzież

511 935 607

27.12.2021 - 02.01.2022

Apteka „Dbam o
Zdrowie”

ul. Jagiellońska 22
64-800 Chodzież

736 697 939
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UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz
rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie
powiatu chodzieskiego w 2021 r.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią:
- art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne stanowiący, że rozkład
godzin 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,
- art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne stanowiący, że rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu,
po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu
i samorządu aptekarskiego,
- art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi, że do wyłącznej właściwości
rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady powiatu.
Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności
i zapewniać dostępność do świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni
wolne od pracy. Oznacza to, że rozkład godzin pracy powinien być dostosowany nie tylko do
bieżących, codziennych potrzeb ludności, ale także do sytuacji nadzwyczajnych, trudnych do
przewidzenia, mogących wystąpić nie tyle w powszedni czas pracy aptek, co w porze nocnej, w
niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Podejmując uchwałę Rada Powiatu Chodzieskiego rozważyła konieczność realizacji przez
apteki ogólnodostępne dwóch celów, o których mowa w cyt. wyżej przepisach. Celem pierwszym
jest świadczenie usług przez apteki ogólnodostępne w zwykłych warunkach, co odzwierciedla zał.
nr 1 do uchwały, określający rozkład godzin pracy wszystkich aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu chodzieskiego ze wskazaniem czasu pracy od poniedziałku do piątku, ale również
w soboty, niedziele i święta. Drugim z celów jest świadczenie przez apteki ogólnodostępne usług
w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. W tym przypadku znaczenia
decydującego nie ma kryterium potrzeb, gdyż potrzeb tych nie da się z góry ustalić. Dotyczyć one
bowiem będą zdarzeń nagłych, trudnych do przewidzenia sytuacji, w których decydujące znaczenie
ma możliwość podania leku. Chodzi więc o ustalenie takiego rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania
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z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy a zaistnieje
nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. To, czy i w jakim zakresie
możliwość ta będzie wykorzystywana nie może mieć tutaj istotnego znaczenia.
Powyższe stanowisko Rady Powiatu Chodzieskiego w tym względzie jest zgodne ze
stanowiskiem

ugruntowanym

w

judykaturze

sądów

administracyjnych.

Naczelny

Sąd

Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II GSK 1765/14)
wyraźnie wskazał, że: "Rozkład godzin pracy aptek powinien być zarówno dostosowany do
bieżących,

codziennych

potrzeb

ludności

na

powszechne

wykonywane

przez

apteki

ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych warunkach, jak i nie może pomijać sytuacji
nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć".
Określając w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały rozkład dyżurów aptek w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu chodzieskiego w 2021, Rada
Powiatu Chodzieskiego kierowała się tym, aby stworzyć możliwość najlepszego i najszybszego
skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy a zaistnieją
nadzwyczajne okoliczności wymagające podania leku.
Pełnienie dyżuru przez apteki ogólnodostępne wynika z obowiązku zapewnienia
dostępności do świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni
wolne od pracy.
Przyjęty sposób określenia dyżurów aptek ogólnodostępnych skonsultowany został
z wójtami i burmistrzami powiatu chodzieskiego oraz samorządem aptekarskim.
Wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu chodzieskiego projekt uchwały zaopiniowali
pozytywnie.
Natomiast Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, biorąc pod uwagę
opinie zgłoszone przez właścicieli aptek z terenu powiatu, w dniu 27 października 2020 r. podjęło
Uchwałę Nr VIII/38/2020 negatywnie opiniującą projekt niniejszej uchwały Rady Powiatu
Chodzieskiego. W ocenie Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej przedłożony
projekt uchwały nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb ludności. Zdaniem Prezydium, Starostwo
Powiatowe nie analizowało zapotrzebowania miejscowej ludności, jeśli chodzi o dostępność do
usług aptek w porze nocnej i w święta. Prezydium podkreśliło, iż to farmaceuci świadczący przez
dziesięciolecia swoje usługi farmaceutyczne wiedzą najlepiej jakie jest zapotrzebowanie ludności
na leki w porze nocnej. Zapotrzebowania takiego, zdaniem farmaceutów, nie ma. Prezydium
dodatkowo zwróciło uwagę, że w części aptek z terenu powiatu pracuje tylko jeden farmaceuta.
Obciążanie tych aptek obowiązkiem pełnienia dyżurów jest więc niewykonalne. Obecnie na rynku
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pracy nie ma farmaceutów chcących pracować na dyżurach a obecny personel nie może pracować
ponad normy ustalone zgodnie z Kodeksem pracy. Prezydium podkreśliło także, iż nie można
pominąć kwestii obecnej sytuacji epidemiologicznej. Panująca pandemia spowodowała trudności w
zapewnieniu przez apteki fachowej obsługi farmaceutycznej z uwagi np. na objęcie personelu
obowiązkiem kwarantanny lub koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. Niemożność
zapewnienia profesjonalnego personelu może spowodować, iż dana apteka nie będzie mogła
sprostać nałożonemu na nią obowiązkowi zapewnienia dostępności do świadczeń również w porze
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. A w skrajnych sytuacjach może dojść do
tymczasowego zamykania aptek.
W uzasadnieniu wskazano też na kwestię ewentualnego partycypowania powiatu
w kosztach. W sytuacji, gdyby Rada Powiatu Chodzieskiego nałożyła na apteki obowiązek
pełnienia dyżurów, Prezydium zgłosiło postulat zapewnienia aptekom choćby częściowej
rekompensaty za pełnienie dyżurów w godzinach nocnych.
Odnosząc się do stanowiska samorządu aptekarskiego, w tym osób prowadzących apteki na
terenie powiatu chodzieskiego, w pierwszym rzędzie podkreślić należy, iż ustawodawca nie
nakazał organom powiatu, aby przed podjęciem uchwały w zakresie określenia dostępności do
świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej przeprowadziły analizę potrzeb ludności na tego
rodzaju usługi. W przypadku określenia czasu dyżuru (zał. nr 2 do uchwały) najważniejszym
kryterium było zapewnienie możliwości skorzystania ze świadczeń aptek w sytuacjach
nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć. Każdy podmiot
decydujący się na prowadzenie działalności aptekarskiej, powinien mieć świadomość, że jest ona
regulowana także przepisami prawa miejscowego, a więc także uchwałami podejmowanymi przez
radę powiatu. Musi zatem liczyć się z tym, że powiat będzie chciał zapewnić swoim mieszkańcom
pełne zaspokojenie potrzeb na tego rodzaju usługi farmaceutyczne, również w dni świąteczne oraz
w porze nocnej.
Odnośnie stwierdzenia Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej , iż
w części aptek z terenu powiatu chodzieskiego nie ma wystarczającej obsady fachowej, która
pozwalałaby na pełnienie dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta a co za tym idzie
niemożności obsadzenia dyżuru stwierdzić należy, iż pełnienie dyżurów zarówno nocnych, jak i
podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i to
do kierownika apteki należy takie organizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła
zrealizować. Potencjalne trudności w zrealizowaniu nałożonego uchwałą obowiązku otwarcia
apteki w wyznaczonym czasie nie mogą być uzasadnieniem dla wprowadzenia w niej procedury
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odstąpienia od jego wykonania. Ustawodawca nie uzależnił wykonywania przez aptekę
ogólnodostępną realizacji zadań określonych w art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego od
indywidualnych i konkretnych warunków, w jakich dana placówka funkcjonuje. Praca w godzinach
nocnych i w dniach wolnych od pracy jest wpisana w ustawowe zadania każdej apteki.
Zgłoszony przez Wielkopolską Okręgową Radę Aptekarską wniosek o współfinansowanie
przez samorząd powiatowy świadczeń farmaceutycznych w nocy, święta, niedziele i inne dni wolne
od pracy nie może zostać uwzględniony. Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku,
ani też możliwości partycypowania przez powiat w kosztach realizacji zadania zapewnienia
dostępu do świadczeń w porze nocnej. Koszty z tym związane stanowią koszt określonej
działalności gospodarczej, wkalkulowane w ryzyko jej prowadzenia. Działalność ta ma charakter
reglamentowany, co przejawia się m.in. w konieczności spełnienia szeregu warunków
wynikających z przepisów prawa, w tym zapewnienia dostępności do świadczeń poza godzinami
"normalnej" pracy apteki. Koszty te rekompensowane są m.in. poprzez dopłatę za ekspedycję leku
w porze nocnej, o której mowa w art. 94 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Dodać należy, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 23 lipca
2020 r. podzielił pogląd wyrażany w orzecznictwie sądowym, w tym m.in. w wyroku WSA w
Warszawie z dnia 26 września 2019 r., sygn.. akt VIII SA/Wa 483/19 wskazujący na to, iż
pełnienie dyżurów telefonicznych przez apteki nie zapewnia w sposób odpowiedni dostępności
do świadczeń. Rozwiązanie takie ogranicza możliwość skorzystania z usług apteki. Dyżury aptek,
rozumiane jako świadczenie usług poza normalnym rozkładem godzin pracy, również w porze
nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, należy traktować jako realizację ustawowego
obowiązku zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych w wyjątkowych, nadzwyczajnych
warunkach.
Na szczególną rolę aptek wskazują również zapisy art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którymi w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta
farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, może wydać bez recepty lekarskiej produkt
leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę.
Zatem pełnienie dyżurów telefonicznych nie spełniałoby wymagań określonych w art. 94
ust. 1 cyt. wyżej ustawy.
Rada Powiatu Chodzieskiego podejmując niniejszą uchwałę wykonuje dyspozycję, o której
mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne a podniesione w opinii Wielkopolskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej argumenty nie zostały uwzględnione z przyczyn podanych powyżej.
Wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne. Jej podjęcie nie rodzi dla budżetu powiatu
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chodzieskiego w 2021 r. skutków finansowych. Przedmiotowy projekt podlegał konsultacjom
społecznym. Nie zostały wniesione uwagi.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych wraz z dyżurami aptek podaje się
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej powiatu chodzieskiego
oraz w BIP. Ponadto informację o dyżurującej aptece należy umieścić w widocznym miejscu
w każdej aptece ogólnodostępnej z terenu powiatu chodzieskiego.
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