
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 84/XI/11 

 
RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 29 września 2011 r. 
 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
uchwala się, co  następuje: 
 

§ 1. Uznaje się za bezzasadne wezwanie wniesione przez Przedsiębiorstwo 
Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM-WARSZAWA”S.A. w Warszawie do usunięcia 
naruszenia prawa przez uchylenie 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 uchylenia 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

Dnia 8 września 2011 r. do Starostwa Powiatowego w Otwocku wpłynęło wezwanie 
Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM-WARSZAWA”S.A.  
zawierające wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie 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.  

 
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 2011 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 równieŜ w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni 
wolne od pracy. 

Zgodnie z przepisami  w/w ustaw, Rada Powiatu posiada  upowaŜnienie i swobodę w zakresie  
regulacji dotyczącej organizacji dyŜurów 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. 
 
Ustalony rozkład godzin pracy aptek dostosowano do bieŜących, codziennych potrzeb 
miejscowej ludności, biorąc pod uwagę jej liczbę, ilość placówek aptecznych oraz  ich 
usytuowanie w terenie. Przy czym zasługuje na podkreślenie fakt, Ŝe kaŜda apteka jako 
placówka ochrony zdrowia ma za zadanie pełnienie dyŜurów nocnych, a do zadań kierownika 
apteki naleŜy zorganizowanie pracy tak, Ŝeby placówka mogła ten obowiązek realizować. 
 
Przy wyborze apteki Rada Powiatu kierowała się usytuowaniem apteki blisko ZP ZOZ, 
utrwalonym w świadomości mieszkańców stałym dyŜurem apteki oraz zaufaniem klientów. 
 
Konsultacje z przedstawicielami otwockich aptek, które zgodnie z obowiązującym prawem 
nie musiały być przeprowadzone, odbyły się w dniu 4 lutego 2011 r., apteka Przedsiębiorstwa 
Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM-WARSZAWA” S.A. w Otwocku otrzymała 
zaproszenie i jej przedstawiciel uczestniczył w tym spotkaniu. 
 
Dodatkowo Wicestarosta zorganizował spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa 
Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM-WARSZAWA” S.A. w Otwocku w dniu           
23 lutego 2011 r. 
 
Uznać naleŜy, Ŝe wobec treści w/w przepisów uchwała Nr 62/IX/11 Rady Powiatu                  
w Otwocku została wydana zgodnie z prawem i nie ma podstaw do jej uchylenia. 
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 


