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Pan
Dariusz Kołodziejczyk 
radny Rady Powiatu w Otwocku

Odpowiadając na Pana interpelację z 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaprzestania 
pełnienia dyżurów nocnych przez aptekę przy ul. Matejki 9 w Otwocku przedstawiam 
poniższe wyjaśnienia.
Zapytania.
A d.l. Ad.2.
Starosta, wzorem analogicznych przypadków i czynności podejmowanych w latach 
poprzednich, skierował do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego 
w Warszawie pismo o podjęcie działań kontrolnych. W załączeniu pismo.
Gwoli wyjaśnienia, ustawa Prawo farmaceutyczne nałożyła na powiaty obowiązek 
podejmowania uchwał w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym 
terenie. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego, dla którego ustawową podstawą jest 
przepis art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w myśl 
którego 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.
To są jedyne uprawnienia powiatu w tym zakresie. Natomiast egzekwowanie i kontrola 
wykonywania przez aptekę dyżuru leży w kompetencji właściwego miejscowo 
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Interpelacja.
A d.l. Ad.2
Starosta nie posiada kompetencji do egzekwowania i kontroli wykonywania przez aptekę 
dyżuru, gdyż należy to do kompetencji właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego.
Ad.3.
Starosta to uczynił kierując 24 stycznia 2019 r. pismo do Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.
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Ad.4.
Główną przyczyną wpływającą na swoistą niechęć aptek do dyżurów jest ich nieopłacalność 
dla aptek jako podmiotów gospodarczych.
Nadto nie jest wskazane obciążanie dyżurami aptek w małych miejscowościach, czy 
położonych peryferyjnie w Otwocku. Także nie jest praktycznie możliwe obciążenie 
obowiązkiem dyżuru apteki, która zatrudnia minimalną liczbę farmaceutów dla potrzeb 
funkcjonowania w podstawowym czasie pracy.
Od szeregu lat prowadzona jest ocena zasadności i możliwości zmiany uchwały Rady 
Powiatu w Otwocku regulującej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, dostosowanie 
do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności świadczeń również w porze nocnej, 
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
Podjęcie takiej uchwały uzależnione jest od aktualnego stanu prawnego, który w okresie 
ostatnich kilku co prawda nie uległ zmianie, ale w tym czasie były liczne zapowiedzi zmiany 
ustawy Prawo farmaceutyczne.
Ostatnio do Ministerstwa Zdrowia przekazany został projekt zmian w Prawie 
farmaceutycznym, który jest propozycją rozwiązania problemów z pełnieniem dyżurów przez 
apteki. Dokument został przedłożony w formule uzgodnionej pomiędzy Związkiem Powiatów 
Polskich oraz Naczelną Izbą Aptekarską. Główne założenia przedstawionych propozycji to 
finansowanie dyżurów ze środków budżetu państwa za pośrednictwem NFZ.

Tym samym Zarząd Powiatu rozstrzygnie w najbliższym okresie, czy podejmować inicjatywę 
zmiany uchwały Rady Powiatu w Otwocku regulującej rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych w oparciu o obecne stare przepisy, czy poczekać na zmianę ustawy Prawo 
farmaceutyczne.
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Szanowna Pani
mgr farm. Mariola Kostewicz
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Farmaceutyczny w Warszawie
ul. Floriańska 10
03-707 Warszawa

W związku z działaniem apteki PZF „ CEFARM^- WARSZAWA" SA znajdującej 

się przy ul. Matejki 9 w Otwocku, prosimy o podjęcie działań kontrolnych oraz 

wynikających z nich czynności mających na celu przywrócenie przestrzegania prawa przez 

przedmiotową aptekę. Poniżej przedstawiam krótki opis sytuacji.

Działając w oparciu o art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 

samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 995 ze zm. ) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 roku -  Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 2211 ze zm. ) 

Rada Powiatu określiła apteki ogólnodostępne pracujące w porze nocnej, w niedziele i 

święta i inne dni wolne od pracy (uchwała Nr 62/IX/l 1 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 

czerwca 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Otwockiego). Jedną z nich jest PZF „CEFARM- WARSZAWA SA,? 

znajdująca się przy ul. Matejki 9 w Otwocku.

Pismem z dnia 11 stycznia 2019 roku (data wpływu do Kancelarii Starostwa- 15 

stycznia 2019 roku) firma zawiadomiła o zaprzestaniu prowadzenia dyżurów nocnych w 

miesiącach nieparzystych, to jest w sposób wymieniony w uchw-ale Nr 62/DC/ll Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego oraz uchwale Nr 313/XXXIX/ 14 

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

62/IX /ll Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Pow iatu Otwockiego.

BS Otwock

Konto: 94 8013 0009 2001 0000 0967 0044

NIP: 5322008671 

Regon: 013268681

http://www.powiat-otwocki.pl


Mając powyższe na uwadze, proszę o podjęcie działań kontrolnych (art. 108 ust. 1 

pkt. 2 i 3. art. 109 pkt. 3. art. 112 ust. 3 ustawy prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. 2017 

poz.2211) weryfikując zmianę godzin pracy wbrew wyżej cytowanym przepisom prawa 

miejscowego oraz podjęcie czynności mających na celu informow?anie o podjętych 

działaniach i wynikających z nich konsekwencji dla wymienionej apteki oraz Powiatu 

Otwockiego.

1. Uchwała Nr 63/IX/l 1 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 roku.

2. Uchwała Nr 313/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014 

roku.

3. Pismo Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego ,.Cefarm-Warszawa” SA z 

dnia 11 stycznia 2019 roku.
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