
 
 Uzasadnienie 

do uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego 

 
 

W związku ze zmianami dotyczącymi zmiany zakresu godzin czynności pracy aptek              

z terenu powiatu lubelskiego, a także w nawiązaniu do art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                   

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.)                          

w brzmieniu: ,,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” zachodzi konieczność podjęcia 

stosownej uchwały w tej sprawie. 

Traci moc obowiązująca uchwała Rady Powiatu w Lublinie Nr XIII/192/2019 podjęta    

w dniu 26 listopada 2019 r. w tej samej sprawie, co wynika z potrzeby dokonania zmiany 

załącznika Nr 1 określającego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu lubelskiego, załącznika Nr 2 wykazującego dyżury aptek usytuowanych na terenie 

gminy Bychawa oraz załącznika Nr 3 wykazującego dyżury aptek usytuowanych na terenie 

gminy Bełżyce. Zmiana załącznika Nr 1 podyktowana jest rozpoczęciem działalności przez 

Punkt Apteczny PRIMA mieszczący się pod adresem Wojciechów 4 oraz rozpoczęciem 

działalności przez Aptekę „Piguła” mieszczącą się pod adresem Dąbrowica 144 D, a także 

zakończeniem działalności przez Aptekę przy ul. Szkolnej 10 w gminie Niemce.                        

Zmiana załącznika Nr 2 i załącznika Nr 3 podyktowana jest natomiast ustaleniem 

harmonogramu dyżurów aptek  z terenu gminy Bychawa i Bełżyce rok 2021. 

Przedstawiony harmonogram pracy aptek (załącznik Nr 1) oraz dyżurów aptek  

(załącznik Nr 3) zaopiniowany został pozytywnie przez Wójtów, Burmistrzów z terenu tych 

aptek. Załącznik Nr 2 do uchwały wykazujący dyżury aptek z terenu gminy Bychawa został 

zaopiniowany przez Burmistrza Bychawy uwzględniając uwagi aptek, które nie wyrażają 

zgody na pełnienie dyżurów całodobowych. Z opinii przedstawionej przez Burmistrza 

Bychawy wynika, że praca apteki w godzinach 8.00 do 22.00 w pełni zaspokaja potrzeby 

lokalnej społeczności. W porze nocnej rzadko zdarzają się przypadki realizacji recept, klienci 

kupują natomiast preparaty, które nie służą poprawie zdrowia i życia pacjenta.   

Dyżury całodobowe aptek z terenu gminy Bychawa i gminy Bełżyce negatywnie 

zaopiniował Samorząd Aptekarski. Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie stoi na stanowisku,                                

że dopiero dyżury aptek w gminie Bychawa i Bełżyce do 24:00 w pełni zaspokajać będą 

potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności do produktów leczniczych. Negatywne 

stanowisko odnośnie harmonogramu całodobowych dyżurów nocnych aptek Lubelska 

Okręgowa Izba Aptekarska uzasadnia nasilającą się pandemią spowodowaną wirusem 

SARS-CoV-2, apteki w celu zabezpieczenia personelu i pacjentów przed zakażeniem, 

wprowadzają szczegółowe procedury polegające na tworzeniu stałych zespołów 



pracowników niemających kontaktu między sobą. Takie działanie ma na celu zabezpieczenie 

pacjentom stałego dostępu do swoich usług w godzinach pracy apteki. Przez okres pełnienia 

dyżuru apteka zmuszona jest do uruchomienia trzeciego zespołu co zwiększa koszty 

związane z zatrudnieniem. Ponadto sprzedaż produktów leczniczych w godzinach nocnych 

nie rekompensuje ponoszonych kosztów przez apteki. Samorząd Aptekarski w Lublinie stoi 

na stanowisku, że skrócenie godzin dyżurów w okresie dynamicznego wzrostu liczby 

zakażeń koronawirusem, może zapobiec ograniczeniom w dostępności leków na poziomie 

powiatów oraz spadkowi rentowności aptek.  

Należy podkreślić, że Ustawodawca nie uzależnił wykonywania przez aptekę 

ogólnodostępną realizacji zadań określonych w art. 86 ust. 2 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, od indywidualnych i konkretnych warunków w jakich dana placówka 

funkcjonuje. Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres 

ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie 

zorganizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła realizować.  

  Jak wynika z art. 94 ust. 1 -  Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych powinien "być dostosowany do potrzeb ludności" oraz "zapewniać 

dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne                      

od pracy". Ustalony w załącznikach Nr 2 i Nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie 

rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych stwarza możliwość jak najlepszego                             

i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni 

czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. 

Apteki wykazane w załączniku Nr 2 i Nr 3 usytuowane są w miastach, w których 

znajdują się SP ZOZ tj.: w Bychawie i Bełżycach, w których funkcjonują poradnie nocnej                      

i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Izba Przyjęć, w których pacjenci są przyjmowani  

całodobowo. Rozkład godzin pracy aptek powinien być dostosowany zarówno do bieżących, 

codziennych potrzeb ludności na powszechne wykonywane przez apteki ogólnodostępne 

usługi, świadczone w zwykłych warunkach, jak i nie może pomijać sytuacji nadzwyczajnych,  

których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć.  

Nie budzi wątpliwości fakt, że zapewnienie dostępu do świadczeń farmaceutycznych 

w porze nocnej i w dni wolne od pracy stanowi realizację ważnego interesu publicznego 

jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli. Mogą zdarzać się sytuacje, w których                       

od nabycia lekarstwa zależy zdrowie człowieka, także wówczas, gdy apteki nie funkcjonują 

według standardowego rozkładu godzin pracy. Norma kompetencyjna zawarta w ust. 2 art. 

94 ustawy wyraźnie zobowiązuje Radę do określenia rozkładu godzin pracy aptek nie tylko 

od poniedziałku do piątku, ale i w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne                        

od pracy.  

Założeniem organu powiatu lubelskiego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy                                          

z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.) jest 

https://sip.lex.pl/#/document/16915922?unitId=art(94)ust(1)&cm=DOCUMENT


zapewnienie dla każdego mieszkańca powiatu świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej 

i dni wolne od pracy, realizowanych przez apteki znajdujące się w największych ośrodkach 

powiatu tj. gmina Bełżyce i Bychawa.  

Projekt uchwały zostanie przekazany do konsultacji społecznych                                             

oraz do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie 

Lubelskim. Uchwała nie niesie za sobą skutków finansowych. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie uważa                              

się za zasadne. 

 

 

 


