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Interpelacja
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za pośrednictwem

Starosta Powiatu Otwockiego 
Pan Cezary Łukaszewski

Przewodniczący Rady Powiatu 
Pan Piotr Kudlicki

Na podstawie art. 21 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
kieruje interpelację w sprawie zaprzestania pełnienia dyżurów nocnych przez aptekę przy ulicy Matejki 9 
w Otwocku, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm -  Warszawa” 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dniem 1 marca 2019 roku.

Stan fakty czny
W dniu 15 stycznia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Otwocku wpłynęło pismo 

przedstawicieli Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm -  Warszawa” Spółka Akcyjna 
zwanego dalej Spółką - Członka Zarządu Pana Wojciecha Galemby i Prokurenta Pana Piotra 
Kowalowskiego. W swoim wystąpieniu informują, iż z dniem 1 marca 2018 roku w/w apteka 
zaprzestanie pełnienia dyżurów nocnych. Należy zauważyć, że mając na uwadze datę wpływu pisma 
należy przyjąć, że jest to omyłka pisarska i chodzi o dzień 1 marca 2019 roku. W uzasadnieniu swojego 
wystąpienia przedstawiciele Spółki cytują zarówno stosowane zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku 
Prawo farmaceutyczne, a także uchwały Rady Powiatu w Otwocku nr 62/IX/2011 z dnia 28 czerwca 2011 
roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego. 
Oznacza to, że osoby te mają pełną świadomość, że zamierzone działanie będzie miało charakter 
bezprawny i zmierza do naruszenia w/w uchwały, a także ustawy Prawo farmaceutyczne zawierającej 
delegację ustawową do jej uchwalenia.

Stan prawny

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne rada powiatu posiada wyłączną 
kompetencję do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. 
W art. 94 ust. 1 ustawodawca mając na uwadze charakter usług świadczonych przez apteki wskazał, że 
godziny pracy aptek ogólnodostępnych powinny być dostosowane do potrzeb ludności i zapewniać 
dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rada 
powiatu jest zobowiązana do określenia konkretnych aptek i wyznaczenia w jakim zakresie pełnią one 
dyżury. Rada Powiatu w Otwocku podjęła uchwałę nr 62/IX/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w 
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego. Na jej 
mocy apteka przy ulicy Matejki 9 jest jedną z dwóch, zobowiązanych do pełnienia dyżurów nocnych.

Mając na uwadze powyższe, nie można zgodzić się z treścią pisma. Wbrew zawartym w nim 
stwierdzeniom każda apteka wyznaczona w uchwale rady powiatu jest zobowiązana do pełnienia 
dyżurów, nie zaś, jak twierdzą autorzy pisma, apteki z którymi Zarząd Powiatu miałby zawierać odrębne 
umowy cywilnoprawne. Co ciekawe w/w uchwała była przedmiotem zaskarżenia do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie właśnie przez ówczesnych właścicieli apteki przy ulicy Matejki.



Skarga została oddalona przez Sąd, który w wyroku z dnia 8 marca 2012 roku sygn. akt VI SA/Wa 
2235/11 stwierdził, że „Zapewnienie dostępu społeczności lokalnej do świadczeń farmaceutycznych  
mieści się w pojęciu prom ocji i ochrony zdrowia, która, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póin. zm.), 
je s t obowiązkiem każdego powiatu jako  jednostki samorządu terytorialnego. Z  obowiązku tego nie 
mogą również zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej apteki, np. liczba zatrudnionych w niej 
pracowników. Warto bowiem pam iętać, że odpowiednia organizacja pracy w aptece, w tym zatrudnienie 
takiej liczby osób, która umożliwia świadczenie usług farmaceutycznych poprzez zaopatrywanie 
ludności w produkty lecznicze zgodnie z istniejącym zapotrzebowaniem, je s t - w myśl art. 88 ust. 5 u.p.f.
- obowiązkiem kierownika a p t e k i Tym samym autorzy wystąpienia mają świadomość, iż podobne 
zarzuty były bezskutecznie podnoszone przed Sądem.

Warto odwołać się także do stanowiska Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we 
Wrocławiu, który na kanwie podobnych sprawa zajął jednoznaczne stanowisko następującej treści 
„Mając powyższe na uwadze apteki ogólnodostępne mają bezwzględny obowiązek pełnienia dyżurów w 
określonym przez uchwałę rady powiatu terminie. Nie przestrzeganie przez aptekę uchwały rady powiatu  
dotyczącej rozkładu godzin je j  pracy i ustalonych dyżurów , stanowi niezastosowanie się do aktu prawa  
miejscowego (....) Otrzymując zezwolenie na prowadzenie apteki, przedsiębiorca zostaje zobligowany do 
przestrzegania przepisów w/w ustawy. ” - http://www.wif.wroclaw.pl/

W związku z powyższym zwracam się u udzielenie odpowiedzi w następujących kwestiach:

1. Jakie stanowisko w przedmiotowej sprawie zajął Pan jako Starosta, ewentualnie kierowany 
przez Pana Zarząd Powiatu odpowiadający za realizację w/w uchwały? W przypadku 
udzielenia odpowiedzi na w/w wystąpienie proszę o dostarczenie jej kopii.

2. Jakie środki zamierza Pana podjąć, by Spółka kierująca apteką przy ulicy Matejki w Otwocku 
respektowała obowiązujący akt prawa miejscowego, jakim  jest uchwała nr 62/IX /2011 z dnia 
28 czerwca 2011 roku?

Jednocześnie mając na uwadze konieczność zabezpieczenia interesu mieszkańców Powiatu 
Otwockiego wnoszę o podjęcie następujących działań:

1. Ustalenie kto w Spółce podjął decyzję o zaprzestaniu pełnienia dyżurów przez aptekę przy 
ulicy Matejki w Otwocku po przez wystosowanie stosownego wystąpienia w tej sprawie. 
Kwestia ta może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu działań mających na celu 
pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osób odpowiadających za naruszenie przepisów 
praw'a. W skrajnym wypadku zastosowanie mogą mieć tutaj przepisy prawa karnego.

2. Poinformowanie przedstawicieli Spółki, iż w przypadku zaprzestania dyżurów, Zarząd 
Powiatu zastosuje odpowiednie środki prawne z wnioskiem o cofniecie zezwolenia na 
prowadzenie apteki do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wiącznie. Podstawą 
takiego wniosku w tym wypadku jest art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo farmaceutyczne.

3. Skierowanie pisma do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie 
informującego o oświadczeniu złożonym przez przedstawicieli Spółki, zawierającego wniosek 
o wezwanie przez WIF do wyjaśnień przedstawicieli Spółki w tym zakresie.

4. Podjęcie prac nad zmianą uchwały nr 62/IX/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku, tak by liczba 
aptek pełniących dyżur uległa zwiększeniu. Argument przedstawiony przez przedstawicieli 
Spółki, iż jedynie 2 apteki z pośród wszystkich aptek działających na terenie Powiatu 
Otwockiego są zobowiązane do pełnienia dyżurów należy uznać za zasadny. Zwiększenie 
liczby aptek spowoduje, że ciężar ten g ^ tan ie  rozłożony na większą liczbę podmiotów.
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