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Kraków,  26 listopada 2014 r. 

 

 

 

Szanowny Pan 

Bartosz Arłukowicz 

Minister Zdrowia 

 

 

 

INTERPELACJA 

w sprawie konieczności zmiany regulacji zawartych w Prawie 

farmaceutycznym odnoszących się do dyżurów aptek w godzinach nocnych 

oraz w dni świąteczne 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 78 gwarantuje każdemu dostęp do 

opieki zdrowotnej. Podniesienie obowiązku zapewnienia obywatelom opieki medycznej 

do rangi konstytucyjnej winno oznaczać, iż organy władzy publicznej muszą dołożyć 

wszelkich starań, by poziom świadczeń zdrowotnych był jak najwyższy, a każdy 

potrzebujący pomocy medycznej otrzymał ją możliwie szybko. 

 Wiadome jest również, iż nagłe wypadki wymagające pilnej interwencji 

lekarskiej bądź podania środka medycznego mogą nastąpić niezależnie od pory dnia i 

nocy. Ważne jest więc, by szpitale przyjmowały pacjentów także w czasie 

odbiegającym od standardowych godzin pracy, zaś w każdym mieście część aptek 

powinna dyżurować również w nocy oraz w niedziele i święta. 
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 Oczywiście wykonanie tego zadania wiąże się z nadzwyczajnymi uciążliwościami 

ze strony lekarzy i farmaceutów. Lekarze zmuszeni są do wykonywania w środku nocy 

niezwykle odpowiedzialnej pracy od której zależy zdrowie i życie ludzkie. Naturalne jest 

więc, iż państwo polskie partycypuje w kosztach dyżurów lekarskich i stara się godziwie 

wynagrodzić tę tytaniczną pracę. 

 W przypadku farmaceutów państwo wymaga, by w określonych aptekach w 

godzinach nocnych prowadzona była sprzedaż leków. Wymóg ten zdefiniowany jest w 

uchwałach organów jednostek stanowiących samorządu terytorialnego wydanych na 

podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Niestety o ile na aptekarzy nałożono 

wykonanie pewnego zadania publicznego, o tyle wyznaczeniu tego zadania – 

odmiennie niż w przypadku lekarzy – nie towarzyszyło przekazanie jakichkolwiek 

środków finansowych.  

 Jednocześnie regularnie otrzymuję sygnały od przedstawicieli branży 

farmaceutycznej, którzy podnoszą, iż z rynkowego punktu widzenia prowadzenie aptek 

w godzinach nocnych i w dni świąteczne w wielu przypadkach, zwłaszcza w mniejszych 

miastach, wiąże się ze stratą finansową ich właścicieli, którzy muszą opłacić koszty 

wynagrodzenia pracowników znacznie przekraczające zysk ze sprzedaży leków.  

 Wspomniana sprawa była już podnoszona w interpelacji składanej w lutym  

2013 r. przez posła Macieja Orzechowskiego, który postulował, by państwo 

partycypowało w kosztach dyżurów nocnych aptek. Należy jednak wyraźnie stwierdzić, 

iż odpowiedź, której udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igor 

Radziewicz-Winnicki była całkowicie nieakceptowalna. Przedstawiciel Ministerstwa 

Zdrowia jednoznacznie stwierdził, iż państwo nie zamierza wyasygnować środków na 

dofinansowanie działalności aptek w porze nocnej i w dni świąteczne.  

Należy przy tym pokreślić, iż linia argumentacyjna zawarta w wystąpieniu 

przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia obciążona była dyskwalifikującymi wadami. 
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Minister Radziewicz-Winnicki zwrócił uwagę, iż właściciele aptek prowadzą działalność  

podlegającą przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, iż 

jest ona „dobrowolna” i „prowadzona na własny rachunek”. Przedstawiciel resortu 

zdrowia uznał, iż nie ma żadnych powodów, dla których działalność o charakterze 

komercyjnym miałaby uzyskać wsparcie ze strony budżetu państwa. 

Należy zgodzić się z tezą, iż prowadzenie apteki co do zasady jest działalnością 

nastawioną na zysk. Jednakże nocne dyżury aptekarzy nie wynikają z dokonanego 

przez nich rachunku ekonomicznego, lecz z wymogów aktów prawa miejscowego 

podjętych w oparciu o ustawę – Prawo farmaceutyczne. Z łatwością można się 

domyślić, iż gdyby taki wymóg prawny nie istniał, to apteki w wielu przypadkach nie 

podejmowałyby dyżurów nocnych, które często generują dla nich wyłącznie straty 

finansowe. Jest więc ewidentne, iż obowiązek prowadzenia aptek w godzinach nocnych 

jest obowiązkiem powierzonym podmiotom prywatnym przez władzę publiczną, a co 

za tym idzie naturalne jest oczekiwanie samorządu zawodowego aptekarzy, by wraz z 

przekazaniem wspomnianego obowiązku państwo wyasygnowało odpowiednie środki 

finansowe na jego realizację. 

Należy nadto zwrócić uwagę, iż niedopuszczalna jest sytuacja, w której z jednej 

strony Ministerstwo Zdrowia formułując pewne wymagania wobec aptekarzy stara się 

udowodnić, iż podlegają oni specyficznemu reżimowi prawnemu  charakterystycznemu 

dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego, a z drugiej strony, jeśli właściciele 

aptek formułują oczekiwanie, by państwo wynagrodziło ich nieopłacalny wysiłek 

podjęty w związku z koniecznością wykonywania przez nich zadań publicznych, to 

wówczas okazuje się, iż w opinii Ministerstwa Zdrowia działalność aptekarzy ma 

charakter wyłącznie  komercyjny. 

 Oczywiste jest tymczasem, iż wraz z powierzeniem pewnym podmiotom 

istotnych z punktu widzenia polityki państwa zadań stanowiących dla nich ciężar natury 

finansowej, państwo powinno wygospodarować środki, które zrekompensowałyby to 
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obciążenie. 

 W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym 

pytaniem: 

 

 Czy można oczekiwać, iż Ministerstwo Zdrowia podejmie prace 

legislacyjne służące dodaniu do Prawa farmaceutycznego przepisów 

gwarantujących, iż państwo będzie partycypować w kosztach dyżurów 

aptek w godzinach nocnych oraz w dni świąteczne? 

  

 

 

 

  

z wyrazami szacunku, 

 

 

Łukasz Gibała 

Poseł na Sejm RP 


