Projekt
z dnia 12 października 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W JAWORZE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
powiatu jaworskiego na rok 2018
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta
Jawora, Burmistrza Bolkowa, Wójta Gminy Męcinka, Wójta Gminy Mściwojów, Wójta Gminy
Paszowice, Wójta Gminy Wądroże Wielkie i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, Rada
Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
powiatu jaworskiego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr
1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Uchwała jest wykonaniem 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.), które stanowi, że rada powiatu ustala rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu po zasięgnięciu opinii burmistrzów, wójtów gmin z terenu powiatu
i samorządu aptekarskiego. Zgodnie z art. 94 ust. 1 w/w rozkład godzin pracy aptek powinien być
dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność również w porze nocnej, w niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy. W związku z powyższym zachodzi konieczność ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Przy ustalaniu godzin pracy aptek,
uwzględniono nie tylko potrzeby ludności w warunkach codziennych, ale również w sytuacjach
nadzwyczajnych, w których nie sposób zbadać zapotrzebowania na usługi nocne czy świąteczne.
Ustalając rozkład godzin pracy aptek trzeba zatem mieć na uwadze przypadki szczególne, niezwiązane
bezpośrednio z zaspokajaniem zwykłych codziennych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na leki.
W odniesieniu do nich brak jest możliwości zbadania zapotrzebowania na usługi farmaceutyczne, gdyż
nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się nagłej choroby, czy zaistnienia innego
zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu człowieka. Obowiązek pełnienia przez apteki ogólnodostępne
dyżurów nocnych i świątecznych został tak rozłożony, by lokalna społeczność powiatu miała stworzone
możliwości jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie
obowiązuje normalny, powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia
potrzeba podania leku.
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