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Pan  

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na interpelację  nr 14513 Pana Posła Jacka Kurzępy informuję, co 

następuje. 

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

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze 

uchwały  rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 

gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Ust 1 ww. artykułu stanowi, że 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. Ustalenie harmonogramu pracy aptek powinno odbywać się po 

uzyskaniu opinii władz samorządowych oraz samorządu aptekarskiego. Rada powiatu 

powinna ustalać dyżury aptek po otrzymaniu danych od władz samorządowych na temat 

m. in. liczby i wieku ludności, stanu jej zdrowia oraz informacji od samorządu 

aptekarskiego na temat liczby aptek, stanu zatrudnienia w nich oraz możliwości 

wypełniania obowiązku zapewnienia obsady w planowanym przez radę powiatu 

rozkładzie godzin. 
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Obowiązek tworzenia  harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych przez aparat 

samorządowy wydaje się racjonalny, ze względu na to, że działa on najbliżej obywatela. 

Uzyskanie przez radnych społecznego zaufania, wiąże się z odpowiedzialnością za 

zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych. Wydaje się zatem właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonania 

uchwały rady i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień również na 

poziomie powiatowym. 

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym 

terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka 

nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów 

leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

Należy mieć na uwadze jednak, że przepis odnosi się do notorycznego niezaspokajania 

potrzeb ludności nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki. 

Informuję, że dnia 13 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia  odbyło się 

posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu   

i Samorządu Terytorialnego. Dyskutowano nad zmianami przepisów Prawa 

farmaceutycznego a także m. in. nad możliwością wprowadzenia mechanizmów 

pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki 

stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek również w porze 

nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Mając na uwadze skalę zjawiska 

ustalono termin następnego spotkania (wrzesień 2017 r.), na którym omawiane mają być 

propozycje i możliwości rozwiązania problemu przez stronę rządową i samorządową. 

 

     Z wyrazami szacunku, 

 

           Z upoważnienia 
       MINISTRA ZDROWIA 
       SEKRETARZ STANU  
      Józefa Szczurek-Żelazko 
             /podpis elektroniczny/ 

 

 

 

 




