UCHWAŁA NR XLIV/296/2021
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących
na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 94 ust. 1, 2
i 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974,
poz. 981) po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu łowickiego, Burmistrza Miasta
Łowicza i samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:
§1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
powiatu łowickiego na 2022 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Dla zapewnienia świadczenia ludności usług farmaceutycznych w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ustala się harmonogram pracy aptek
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Łowicza, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§3. W dni ustawowo wolne od pracy apteka „SŁONECZKO" w Łowiczu,
ul. Stanisławskiego 27 zapewnia świadczenie ludności usług farmaceutycznych w godzinach
od 8.00 do 22.00.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego oraz
Przewodniczącemu Rady Powiatu Łowickiego w zakresie jej przekazania w postaci
elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Zgodnie z art. 94 ust, 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 974, poz. 981} rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien
być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń w porze nocnej,
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Stosownie do art, 94 ust, 2 cytowanej ustawy,
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.
Zadaniem Rady Powiatu jest ustalenie takiego rozkładu godzin pacy aptek
ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę , święta i inne dni wolne od pracy, który będzie
stwarzał możliwości jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy
wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna
do przewidzenia potrzeba podania leku. Obecnie na terenie Powiatu Łowickiego nie
funkcjonuje żadna apteka całodobowa, która zapewniałaby dostępność świadczeń w porze
nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalenie dostępności świadczeń
w porze nocnej, niedzielę , święta i inne dni wolne od pracy na terenie miasta Łowicza,
w którym znajduje się jedyna w powiecie nocna i świąteczna pomoc niewątpliwie wpływa na
świadomość mieszkańców, że w mieście powiatowym znajdą aptekę w sytuacji nagłego
zagrożenia zdrowia lub życia.
Projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie określenia rozkłady godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok
uzyskał pozytywne opinie od wójtów gmin z terenu Powiatu Łowickiego, Burmistrza Miasta
Łowicza oraz negatywną opinię Okręgowej izby Aptekarskiej w Łodzi, która stoi na
stanowisku, że obciążenie prywatnych podmiotów gospodarczych jakimi są apteki
ogólnodostępne, obowiązkiem bezpłatnej pracy w godzinach ponad ich podstawowy czas
pracy oraz w niedzielę, święta i dni wolne od pracy, sprzeczne jest z wyrażoną w Konstytucji
zasadą równości wobec prawa i ochroną własności prywatnej.
Rada Powiatu Łowickiego mimo negatywnej opinii Okręgowej izby Aptekarskiej
w Łodzi podjęła uchwałę, bowiem nie budzi wątpliwości fakt, że zapewnienie dostępu do
świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy
stanowi realizację ważnego interesu publicznego jakim jest ochrona zdrowia i życia
obywateli, a więc wartości wysoko usytuowanej wśród dóbr konstytucyjnie chronionych.
Pełnienie dyżurów nocnych, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy wchodzi w zakres
ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych. Każdy podmiot decydujący się na prowadzenie
regulowanej działalności aptekarskiej, powinien mieć świadomość, że taką działalność należy
prowadzić zgodnie z przepisami prawa miejscowego, w tym uchwałami podejmowanymi na
podstawie art. 92 ust. 2 Prawa farmaceutycznego.
Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Stosownie do obowiązujących przepisów, w myśl ust, 2a cytowanej ustawy, uchwała
podlega przekazaniu w postaci elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
w terminie 2 dni roboczych od dnia jej podjęcia.

