Podpisany przez:
Ryszard Szufel
dnia 28 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/2021
RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych
na terenie powiatu kołobrzeskiego
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Kołobrzeg, Burmistrza
Gościna, Wójta Gminy Dygowo, Wójta Gminy Kołobrzeg, Wójta Gminy Rymań, Wójta Gminy Siemyśl,
Wójta Gminy Ustronie Morskie oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, Rada
Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kołobrzeskiego wraz
z harmonogramem dostępności do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele i święta oraz inne
dni wolne od pracy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Powiatu
w Kołobrzegu z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kołobrzegu
Ryszard Szufel
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/189/2021
Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 28 maja 2021 r.
ROZKŁAD PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE MIASTA KOŁOBRZEG
Godziny pracy
soboty

niedziele

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

nieczynne

94 35 453 83

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

8.00 – 22.00

94 35 212 51

8.00 – 20.00

8.00 – 19.00

nieczynne

94 35 310 11

8.00 – 18.00

8.30 – 14.30

nieczynne

94 35 115 16

8.00 – 20.00

8.00 – 16.00

nieczynne

94 731 22 20

8.00 – 20.00

9.00 – 20.00

10.00 – 20.00

736 697 919

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

9.00 – 16.00

800 110 110

8.00 – 19.00

9.00 – 15.00

nieczynne

736 697 921

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

nieczynne

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

8.00 – 20.00

94 35 232 69

8.00 – 20.00

9.00 – 18.00

tylko
w niedziele
handlowe:
10.00 – 18.00
tylko
w niedziele
handlowe:
10.00 – 18.00
9.00 – 15.00

94 35 310 78

9.00 – 18.00

Numer
telefonu

poniedziałek –
piątek

Apteka „Aptecom”,
ul. Starynowska 36
Apteka „Całodniowa”,
ul. Mariacka 14
Apteka „Cef@rm 36,6”,
ul. Słowińców 9/37
Apteka „Centrum”,
ul. Okopowa 10a/1
Apteka „Centrum Zdrowia – 24 H”,
ul. Waryńskiego 2
Apteka „Cosmedica”,
ul. Armii Krajowej 10
Apteka „Dbam o zdrowie”,
ul. Dworcowa 1
Apteka „Dbam o zdrowie”,
ul. Łopuskiego 31
Apteka „Dbam o zdrowie”,
ul. Wschodnia 3

94 35 187 04

10.

Apteka „Dr. Max”,
ul. Koszalińska 36

94 35 201 52

11.

Apteka „Dr. Max”,
ul. Młyńska 9

94 35 219 41

Apteka „GEMINI”,
ul. Armii Krajowej 20a
Apteka „Magnum I”,
ul. Rodziewiczówny 13a

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Nazwa i adres apteki

9.00 – 17.00

10.00 – 17.00

Apteka „Morska”,
ul. Portowa 28/5

94 35 256 80

Apteka „Na Młyńskiej”,
ul. Młyńska 12
Apteka „Na Słowińców”,
ul. Słowińców 8/1
Apteka „Pod Lwem”,
ul. Orłowskiego 48
Apteka „Prima”,
Plac Ratuszowy 5a/2

94 35 223 70

01 października
– 31 marca:
9.00 – 17.00,
01 kwietnia
– 31 maja:
9.00 – 18.00,
01 czerwca
– 31 sierpnia:
9.00 – 20.00,
01 września
– 30 września:
9.00 – 18.00
7.30 – 20.00

01 października
– 31 marca:
9.00 – 17.00,
01 kwietnia
– 31 maja:
9.00 – 18.00,
01 czerwca
– 31 sierpnia:
9.00 – 20.00,
01 września
– 30 września:
9.00 – 18.00
9.00 – 15.00

01 października
– 31 marca:
nieczynne
01 kwietnia
– 31 maja:
10.00 – 15.00,
01 czerwca
– 31 sierpnia:
10.00 – 18.00
01 września
– 30 września:
10.00 – 15.00
nieczynne

94 35 278 66

8.00 – 20.00

8.00 – 18.00

nieczynne

94 732 30 47

8.00 – 20.00

9.00 – 19.00

nieczynne

94 35 265 21

8.00 – 20.00

9.00 – 16.00

nieczynne
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19.
20.

Apteka „Rodzinna”,
ul. Kupiecka 3c
Apteka „Staromiejska”,
ul. Ratuszowa 3

94 35 202 69

8.00 – 18.00

9.00 – 14.00

nieczynne

94 35 202 42

8.00 – 20.00

8.00 – 15.00

nieczynne

01 stycznia
– 30 kwietnia:
9.00 – 18.00,
01 – 31 maja:
9.00 – 19.00,
01 czerwca
– 30 czerwca:
9.00 – 20.00,
01 lipca
– 31 sierpnia:
9.00 – 21.00,
01–30 września:
9.00 – 19.00,
01 października
– 31 grudnia:
9.00 – 18.00
9.00 – 18.00

01 stycznia
– 30 kwietnia:
9.00 – 17.00,
01 maja
– 30 czerwca:
9.00 – 18.00,
01 lipca
– 31 sierpnia:
9.00 – 21.00,
01–30 września:
9.00 – 18.00,
01 października
– 31 grudnia:
9.00 – 17.00

01 stycznia
– 30 kwietnia:
10.00 – 16.00,
01 maja
– 30 czerwca:
10.00 – 17.00,
01 lipca
– 31 sierpnia:
10.00 – 21.00,
01–30 września:
10.00 – 17.00,
01 października
– 31 grudnia:
10.00 – 16.00

9.00 – 14.00

nieczynne

Apteka „Verano”,
ul. Sikorskiego 8

94 35 456 65

Apteka „Zachodnia”,
ul. Wylotowa 12a

94 35 188 48

21.

22.

Apteki Miasta Kołobrzeg pełnią dyżur nocny w godzinach od 22.00 do 8.00 w dni powszednie,
niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz dyżur dzienny w niedziele, święta i inne dni wolne od
pracy w godzinach od 8.00 do 22.00.
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ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH I PUNKTÓW APTECZNYCH
NA TERENIE GMIN POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
Numer
telefonu

Lp.

Nazwa i adres apteki / punktu
aptecznego

1.

Punkt apteczny „MEDIFARM”,
Drzonowo 59b, 78-133 Drzonowo

94 35 87 444

2.

Punkt apteczny „Staromiejska”,
ul. Kolejowa 2, 78-113 Dygowo

94 35 844 22

poniedziałek
- piątek
pn., śr., czw., pt.:
8.00 – 15.00,
wt.:
8.00 – 16.30
pn., śr., pt.:
9.00 – 17.00,
wt., czw.:
9.00 – 18.00
01 listopada
– 30 kwietnia:
10.00 – 16.00,
01 maja
– 30 czerwca:
10.00 – 18.00,
01 lipca
– 15 sierpnia:
9.00 – 21.00,
16 sierpnia
–
31 października:
10.00 – 18.00

94 31 41 181

Godziny pracy
soboty

niedziele

9.00 – 13.00

nieczynne

9.00 – 13.00

nieczynne

01 listopada
– 30 kwietnia:
10.00 – 13.00,
01 maja
– 30 czerwca:
10.00 – 15.00,
01 lipca
– 15 sierpnia:
9.00 – 21.00,
16 sierpnia
–
31 października:
10.00 – 15.00

01 lipca
– 15 sierpnia:
9.00 – 21.00,
w pozostałe
niedziele:
nieczynne

8.00 – 17.00

nieczynne

nieczynne

94 35 131 61

8.30 – 18.00

9.00 – 13.00

nieczynne

506 350 847

8.00 – 20.00

9.00 – 15.00

nieczynne

7.

Apteka „Lawendowa”,
ul. Koszalińska 16a/1, 78-125 Rymań

94 35 831 01

pn., śr.:
10.00 – 16.00
wt., czw., pt.:
8.00 – 16.00

nieczynne

nieczynne

8.

Apteka „Na Kołobrzeskiej"
Adam Kosakowski,
ul. Kołobrzeska 12, 78-123 Siemyśl

94 35 881 47

8.00 – 18.00

9.00 – 13.00

nieczynne

01 września
– 31 maja:
8.00 – 18.00,
01 czerwca
– 30 czerwca:
8.00 – 20.00,
01 lipca
– 31 sierpnia:
8.00 – 21.00
pn., śr., pt.:
8.30 – 14.30,
wt., czw.:
10.30 – 16.30

01 września
– 31 maja:
8.00 – 14.00,
01 czerwca
– 30 czerwca:
8.00 – 20.00,
01 lipca
– 31 sierpnia:
8.00 – 21.00

01 września
– 31 maja:
nieczynne,
01 czerwca
– 30 czerwca:
9.00 – 15.00,
01 lipca
– 31 sierpnia:
9.00 – 21.00

nieczynne

nieczynne

Apteka „Centrum”,
ul. Wyzwolenia 9, 78-131 Dźwirzyno

3.

Apteka „Lawenda”,
ul. Lipowa 18, 78-120 Gościno
Apteka „Słoneczna”,
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 20,
78-120 Gościno
Apteka „Evita”,
ul. Szkolna 2a, 78-132 Grzybowo

4.
5.
6.

94 35 220 96

9.

Apteka „Eliasz spółka z o.o.”,
ul. Osiedlowa 2b, 78-111Ustronie
Morskie

94 35 155 36

10.

Punkt apteczny „Pigułka”,
Wrzosowo 54 A, 78-114 Wrzosowo

94 35 866 30

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w powiecie kołobrzeskim nie pełnią dyżurów nocnych
oraz dyżurów dziennych w niedziele i święta. Wyjątkiem są dwie ww. apteki, tj. apteka „Centrum”
w Dźwirzynie oraz apteka „Eliasz sp. z o.o.” w Ustroniu Morskim, które w okresie sezonu letniego
czynne są również w niedziele i przypadające w tym okresie święta.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 944 z późn. zm.), rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze
uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i samorządu
aptekarskiego. Ustawodawca wskazał w art. 94 ust. 1 przedmiotowej ustawy, że rozkład godzin pracy aptek
powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Obowiązująca dotychczas uchwała Nr IX/54/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 11 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie
powiatu kołobrzeskiego wymaga dokonania uaktualnienia, z uwagi na konieczność dostosowania zapisów
przywołanej uchwały do możliwości aptek oraz do rzeczywistych potrzeb miejscowej ludności.
Zmiana uchwały wynika również z faktu rozpoczęcia lub zakończenia działalności przez apteki
ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie powiatu kołobrzeskiego oraz ze zmiany harmonogramu ich
pracy lub też zmiany nazwy lub adresu funkcjonowania, od momentu obowiązywania uchwały Nr
IX/54/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu kołobrzeskiego, do dzisiaj.
Mając na uwadze art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, w którym ustawodawca położył nacisk na
interes społeczny, poprzez sformułowania: "dostosowany do potrzeb ludności", "zapewnić dostępność
świadczeń", Zarząd Powiatu w Kołobrzegu na posiedzeniu w dniu 5 marca 2021 r. podjął uchwałę
Nr 371/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu
kołobrzeskiego. Powyższe konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 5 marca 2021 r. - 15 marca 2021 r.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami zostały zastąpione
przez: ankietę elektroniczną, umieszczoną na stronie internetowej powiatu kołobrzeskiego, możliwość
złożenia opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej, jak również drogą pocztową. W ankiecie
elektronicznej wzięło udział 5 mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, natomiast za pomocą drogi pocztowej
wypowiedział się 1 mieszkaniec powiatu kołobrzeskiego, udzielając odpowiedzi na wydrukowanej wersji
ankiety elektronicznej. Odpowiedzi na poszczególne pytania kształtują się następująco:
Pytanie 1: Czy według Pani/Pana proponowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i
punktów aptecznych na terenie Miasta Kołobrzeg i gmin powiatu kołobrzeskiego jest
dostosowany do potrzeb ludności?
Odpowiedź 1: tak (40% - 2/5)
Odpowiedź 2: nie (60% - 3/5)
Pytanie 2: Czy według Pani/Pana proponowany rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i
punktów aptecznych na terenie Miasta Kołobrzeg i gmin powiatu kołobrzeskiego zapewnia
dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy?
Odpowiedź 1: tak (20% - 1/5)
Odpowiedź 2: nie (80% - 4/5)
Pytanie 3: Czy któryś z proponowanych zapisów projektu wymaga według Pani/Pana zmiany?
Odpowiedź 1: tak (40% - 2/5)
Odpowiedź 2: nie (60% - 3/5)
Pytanie 4: Propozycja zmiany brzmienia zapisu lub treść nowego zapisu:
Pytanie otwarte. Liczba odpowiedzi: 5
1. nie wiem o co chodzi
2. bez uwag
3. a ja wiem
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4. W okresie poza sezonem turystycznym, tj. w dniach od 01 października do 30 kwietnia apteki Miasta
Kołobrzeg pełnią dyżury w porze nocnej do godziny 08.00
5. Dyżur nocny pełniony jest do 06.00.
Pytanie 5: Uzasadnienie wprowadzanych zmian
Pytanie otwarte. Liczba odpowiedzi: 5
1. ale jakie?
2. bez uwag
3. eee
4. Obecnie w przedłożonym projekcie brak jest apteki, która poza sezoem (pisownia oryginalna) będzie
otwarta od godziny 24 do 08.00, co jest nie do zaakceptowania.
5. Brak pełnienia dyżuru nocnego poza sezonem.
Przy cytowanych powyżej odpowiedziach zachowano oryginalną pisownię.
W przekazanej w wersji papierowej do Biura podawczego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
ankiecie uwzględniono następujące odpowiedzi:
Ad. 1
Odpowiedź 2: nie
Ad. 2
Odpowiedź 2: nie
Ad. 3
Odpowiedź 1: tak
Ad. 4
W okresie poza sezonem apteki pełnią dyżury w porze nocnej od 24 do 08.00 (pisownia oryginalna).
Ad. 5
W okresie 1.10-30.04 brak jest apteki działającej w godzinach 24-08 dla mieszkańców. Mieszkańcy
pozbawieni są dostępu do apteki w tym okresie.
Działając na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w dniu
5 marca 2021 r. poproszono wójtów gmin, burmistrza miasta, prezydenta miasta i samorząd aptekarski
o wyrażenie opinii w sprawie Załącznika do Uchwały Nr 371/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu, tj.
rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Miasta Kołobrzeg i gmin powiatu
kołobrzeskiego. Wójtowie wszystkich gmin powiatu kołobrzeskiego, jak również burmistrz Miasta
Gościno, pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt rozkładu godzin pracy aptek działających na terenie
powiatu. Ostateczna opinia Prezydenta Miasta Kołobrzeg, wyrażona w piśmie z dnia 01 kwietnia 2021 r.,
zawiera negatywną ocenę przedłożonego projektu ww. uchwały. Prezydent Miasta Kołobrzeg postulował
wprowadzenie dyżuru dziennego w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, jak również dyżuru nocnego
w pełnym wymiarze w dni powszednie, święta i inne dni wolne od pracy, dla co najmniej jednej apteki
działającej na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
Projekt rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kołobrzeskiego został również
przekazany w dniu 05 marca 2021 r. do zaopiniowania Środkowopomorskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej
w Koszalinie. Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Koszalinie, uchwałą Nr 36/213/2021 z dnia 12 marca 2021 r., przyjęło stanowisko w sprawie Załącznika
do uchwały nr 371/2021 r. Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 5 marca 2021 r., stanowiącego rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Miasta Kołobrzeg i gmin powiatu
kołobrzeskiego. Prezydium ORA jednoznacznie pozytywnie oceniło zróżnicowanie godzin pracy aptek na
terenie Miasta Kołobrzeg, w zależności od przesłanki sezonowości okresu turystycznego. W pozostałym
zakresie - z uwagi na zgłoszone do ORA stanowiska przedstawicieli poszczególnych aptek, których dotyczą
projektowane ustalenia - Prezydium ORA zgłasza zastrzeżenia odnośnie zmiany godzin pracy Apteki
"Całodniowej" - w ocenie Prezydium ORA wystarczające będzie rozpoczęcie dyżuru dziennego
o obowiązującej obecnie godzinie otwarcia, tj. 8.00 i niezmienianie go na godzinę 6.00. Prezydium ORA
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zaproponowało również skorygowanie zapisu o godzinach pełnienia dyżurów nocnych przez apteki
w Kołobrzegu, tj. zamiast rozpoczynania dyżurów o godzinie 21.00 usankcjonować należy stan faktyczny,
zgodnie z którym apteki na terenie Kołobrzegu pełnią dyżury nocne w godzinach 22.00 - 8.00. W związku
z funkcjonowaniem, nieprzerwanie od lat na terenie Miasta Kołobrzeg, proponowanych godzin pracy aptek
w godzinach nocnych, przyjęto w załączniku do niniejszej uchwały powyższe godziny pracy, proponowane
przez prezydium ORA. W załączniku do uchwały uwzględniono również uwagę Prezydium ORA
w zakresie skorygowania w treści projektu godzin czynności pracy Apteki Rodzinnej, mieszczącej się
w Kołobrzegu przy ul. Kupieckiej 3, zgodnie z podanymi danymi, tj. apteka czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 - 18.00, w soboty: 9.00 - 14.00.
Po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, burmistrza miasta, prezydenta miasta oraz samorządu aptekarskiego
w sprawie Załącznika do uchwały nr 371/2021 r. Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 5 marca 2021 r.
stanowiącego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie Miasta
Kołobrzeg i gmin powiatu kołobrzeskiego, zgodnie z przyjętą w postępowaniu administracyjnym
kolejnością działań, powyższy Załącznik stanowił podstawę projektu uchwały Rady Powiatu w Kołobrzegu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie
powiatu kołobrzeskiego. Załącznik uwzględniał opisane powyżej zmiany rekomendowane przez Prezydium
Okręgowej Rady Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie oraz uwagę
Wójta Gminy Ustronie Morskie odnośnie pracy apteki "Eliasz spółka z o.o." w okresie sezonu letniego
w niedziele i przypadające w tym czasie święta, jak również zmiany dotyczące pracy apteki w niedziele
i święta w okresie sezonu letniego w aptece "Centrum" w Dźwirzynie. W dniu 07 kwietnia 2021 r. na XXIV
sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu poddano pod głosowanie 19 radnych powyższy projekt uchwały Rady
Powiatu w Kołobrzegu. Został on negatywnie zaopiniowany przez Radę Powiatu w Kołobrzegu.
Wobec powyższego, przygotowano nowy projekt uchwały Rady Powiatu w Kołobrzegu, w którym
zmianie uległ zapis dotyczący zróżnicowania pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta
Kołobrzeg, w zależności od natężenia ruchu turystycznego. W Załączniku do projektu uchwały Rady
Powiatu w Kołobrzegu, pod Rozkładem pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kołobrzeg,
zamieszczono zapis, który stanowi, że apteki ogólnodostępne będą pełniły dyżur nocny w godzinach od
22.00 do 8.00 oraz dyżur dzienny w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w godzinach od 8.00 do
22.00. Inne zapisy Załącznika do projektu uchwały Rady Powiatu w Kołobrzegu nie uległy zmianie.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, zwrócono się do
wójtów, burmistrza, prezydenta miasta z terenu powiatu kołobrzeskiego oraz do samorządu aptekarskiego
z prośbą o wyrażenie opinii na temat nowego projektu uchwały Rady Powiatu w Kołobrzegu, w związku ze
zmienionym zapisem w Załączniku. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali wszyscy wójtowie gmin
powiatu kołobrzeskiego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniował również Burmistrz Gościna, natomiast
Prezydent Miasta Kołobrzeg w opinii wyrażonej w dniu 29 kwietnia 2021 r. zaproponował doprecyzowanie
zapisu dotyczącego dyżuru nocnego aptek działających na terenie Miasta Kołobrzeg, poprzez zastąpienie
zapisu: Apteki Miasta Kołobrzeg pełnią dyżur nocny w godzinach od 22.00 do 8.00 następującą frazą:
Apteki Miasta Kołobrzeg pełnią dyżur nocny w godzinach od 22.00 do 8.00 w dni powszednie, niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy. Powyższą zmianę zastosowano w Załączniku do projektu uchwały.
Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Koszalinie wydało negatywną opinię w sprawie przedmiotowego projektu uchwały z następujących
powodów:
1) Brak dostosowania rozkładu pracy aptek powiatu do potrzeb ludności. Z projektowanych zapisów
nie wynika, aby dokonano analizy zapotrzebowania pacjentów na świadczenia farmaceutyczne. Według
Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Koszalinie nie została przeprowadzona ocena realnego
zapotrzebowania mieszkańców na świadczenia farmaceutyczne - brak jakichkolwiek analiz i danych,
z których wynikałaby potrzeba nałożenia na apteki obowiązków pełnienia dyżurów w porze nocnej.
2) Projekt uchwały nie uwzględnia faktu, że ze względu na braki kadrowe w aptekach i obecną sytuację
epidemiczną w kraju, brak jest możliwości pełnienia dyżurów w projektowanym wymiarze godzinowym,
w szczególności przez apteki zatrudniające tylko jednego farmaceutę.
3) Według Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej ŚOIA w Koszalinie nie ma potrzeby pełnienia
całonocnych dyżurów przez apteki w Kołobrzegu, wystarczyłoby ustalenie godzin pełnienia dyżurów do
godz. 24.00, zwłaszcza w okresie poza sezonem turystycznym.
4) W przedstawionym rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych nie uwzględniono aptek z terenu
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powiatu (w zakresie dyżurów nocnych).
Odnosząc się do powyższych zarzutów, należy zauważyć, że:
Ad. 1)
Mając na uwadze art. 94 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne, ustawodawca położył nacisk nie na interes
osób prowadzących apteki, lecz na interes ludności. Przy ustalaniu rozkładu pracy aptek nie bierze się pod
uwagę tylko istniejących potrzeb ludności w sytuacjach zwykłych, ale również konieczność zapewnienia
potrzeb nietypowych, w sytuacjach nadzwyczajnych. Oznacza to, iż fakt, że mieszkańcy powiatu
kołobrzeskiego rzeczywiście nie korzystają z usług aptek w porze nocnej lub dokonują zakupu leków
mniejszej wagi, nie zwalnia Rady Powiatu w Kołobrzegu z obowiązku zapewnienia dostępności do usług
farmaceutycznych również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalony
w Załączniku do uchwały Rady Powiatu w Kołobrzegu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej 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.
Ad. 2)
Zarówno przepisy prawa, jak też orzecznictwo sądowo-administracyjne wskazują, że zapewnienie
dostępności świadczeń farmaceutycznych, również w porze nocnej, święta i inne dni wolne od pracy,
wchodzi w zakres ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej. Ustawodawca nie uzależnił wykonywania
przez aptekę ogólnodostępną zadań określonych w art. 86 ust. 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, od
indywidualnych i konkretnych warunków, w jakich apteka pracuje. Pełnienie dyżurów nocnych i podczas
dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych. Rada Powiatu
w Kołobrzegu, podejmując powyższą uchwałę, nie może brać pod uwagę hipotetycznych trudności, jakie
może mieć podmiot prowadzący aptekę w zrealizowaniu obciążającego go, a wynikającego z art. 92 ustawy
Prawo farmaceutyczne, obowiązku farmaceuty w godzinach czynności apteki.
Ad. 3)
Dyżury aptek, rozumiane jako świadczenie usług, także w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni
wolne od pracy, należy rozumieć jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług
farmaceutycznych w określonych przez ustawodawcę porach dnia oraz w dni wolne od pracy.
Zaproponowany rozkład pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej na terenie Miasta Kołobrzeg
stwarza możliwość jak najszybszego i najlepszego skorzystania z niezbędnej pomocy w sytuacji, gdy
nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek. Na terenie Miasta Kołobrzeg działają 22 apteki
ogólnodostępne, pomiędzy które rozdysponowano dyżury nocne (dyżur nocny odbywa się w godz. 22.00 8.00 dnia następnego).
Ad. 4)
Decyzja o podziale dyżurów nocnych pomiędzy apteki ogólnodostępne, mające swoją siedzibę na terenie
Miasta Kołobrzeg, podjęta została w związku z tym, że na terenie miasta znajduje się jedyny na terenie
powiatu kołobrzeskiego szpital, w którym znajduje się nocna i świąteczna opieka zdrowotna. To tam pacjent
może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej po godzinie 18.00 do godziny 8.00 rano dnia
następnego oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Ponadto Miasto Kołobrzeg, stanowi największe
skupisko mieszkańców powiatu (z 77 tysięcy mieszkańców powiatu, 62% stanowią mieszkańcy
Kołobrzegu). Zasadnym więc wydaje się ustalenie dyżurów nocnych pomiędzy 22 apteki ogólnodostępne,
mające swoją siedzibę na terenie Miasta Kołobrzeg.
Określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych na terenie powiatu,
w tym także ustalenie harmonogramu dyżurów poza zwykłym rozkładem czasu pracy aptek, jest zatem
wykonaniem dyspozycji, o której mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Minimalnym
standardem, wynikającym z wyżej wskazanego przepisu, jest zagwarantowanie, żeby w każdym czasie była
czynna przynajmniej jedna apteka na terenie powiatu kołobrzeskiego.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.
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