
 
projekt Nr 6 

 
 

 
UCHWAŁA NR ……………… 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………… 

 
w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa za bezzasadne 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 87 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.              
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, 
co  następuje: 

 
§ 1. Uznaje się za bezzasadne wezwanie wniesione przez Farmację Polską Apteki 

Główne sp. z o.o. w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały            
Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego i odmawia się 
zmiany tej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie           
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Adwokat Marek Bajson 
 



Uzasadnienie 
 

19 grudnia 2016 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynęło pismo Farmacji Polskiej 
Aptek Głównych sp. z o.o. zawierające wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez 
zmianę uchwały Rady Powiatu Nr 62/IX/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego polegającą na 
zwolnieniu Strony z obowiązku pracy w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od 
pracy w każdy parzysty miesiąc roku.  
  Uchwała Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego 
została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Przepis art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz art. 4 ust.1 
pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, stanowi podstawę do wydania uchwały określającej 
rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. Zgodnie z art. 94 ust. 1 
ustawy Prawo farmaceutyczne, 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. 
Zgodnie z przepisami ww. ustawy, Rada Powiatu posiada upoważnienie i swobodę w zakresie  
regulacji dotyczącej organizacji dyżurów aptek na terenie Powiatu Otwockiego. Jedynym 
ustawowym wymogiem do spełnienia przed wydaniem uchwały jest zasięgnięcie opinii           
(wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 
Wszystkie wymogi wymienione w przepisie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne, 
zostały spełnione. 

Rada Powiatu wyznaczyła dwie apteki pracujące w porze nocnej, w niedzielę, święta             
i inne dni wolne od pracy: PZF „CEFARM-WARSZAWA” S.A. przy ul. Matejki 9                             
w Otwocku oraz „FARMACJA POLSKA APTEKI GŁÓWNE” Sp. z o.o. przy                                 
ul. Andriollego 34 w Otwocku. 
Apteki, pełnią dyżury przemiennie, co drugi miesiąc kalendarzowy w roku, według wskazanej  
w ww. uchwale kolejności. 
 Wskazane apteki znajdują się najbliżej Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, 
gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 
wolne od pracy.  
 Znaczący wpływ na wybór drugiej ze wskazanych aptek ma usytuowanie                           
w centrum miasta, co ułatwia jej szybkie zlokalizowanie. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza 
dla klientów spoza Otwocka.     
 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady  
Dariusz Grajda 

 
 
Opracował: 
Sekretarz Powiatu  
Zbigniew Rak 
 
 


