
 
Uchwała Nr …..  /2019 

Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia…………….. 2019 r. 

 
w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu drawskiego 
 
 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499, ze zm.) po 
zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu drawskiego oraz 
Środkowopomorskiej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, Rada Powiatu Drawskiego uchwala, co 
następuje:  
 

§1 
Określa się rozkład godzin pracy, w tym dyżurów w porze nocnej, aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie powiatu drawskiego zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 
§2 

Dopuszcza się indywidualne wydłużenie czasu pracy aptek ponad godziny określone w § 1 
uchwały.  
 

§3 
Traci moc uchwała Nr XXXVII/264/2017 Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
20 października 2017 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  
z 2017 r., poz. 4731). 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady  

Urszula Ptak 



 

UZASADNIENIE 

 
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały przez Radę Powiatu Drawskiego wynika  

z problemów przedstawionych na spotkaniu w dniu 12 lutego 2019 roku z właścicielami  
i kierownikami aptek w powiecie drawskim oraz przedstawicielami Środkowopomorskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. 

 
Podstawa prawna 
Art. 94 ust. 1 i ust. 2. ustawy Prawo farmaceutyczne - ust. 1. Rozkład godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności zapewniać dostępność 
świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.  
Ust. 2. 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”. 
Art.  4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym -  Powiat wykonuje określone 
ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia. 

Art.  12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym mówi: „Do wyłącznej właściwości Rady 
Powiatu należy: 
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami  

do kompetencji rady powiatu. 
 

Projekt uchwały Rady Powiatu Drawskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Drawskiego wymaga zaopiniowania 
przez Wójtów i Burmistrzów z Powiatu Drawskiego oraz Środkowopomorską Okręgową Izbę 
Aptekarską w Koszalinie. 

 Właściciele aptek  zaproponowali aby odejść od pracy w porze nocnej lub 
zrezygnować z dyżurowania aptek w miejscowościach, gdzie dyżurowanie przypada zbyt 
często, ze względu na niewielką ilość aptek. W związku z tym, że według prawa 
farmaceutycznego zrezygnowanie z dyżurów w porze nocnej nie jest możliwe, ustala się 
dyżury aptek  w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie miasta 
Drawsko Pomorskie i Złocieniec. Przy określaniu dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i dni wolne od pracy uwzględnia się godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy innych 
aptek na terenie miasta. Dyżury odbywają się rotacyjnie, w systemie tygodniowym.  

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, funkcjonujących na terenie Powiatu 
Drawskiego, uchwalony niniejszą uchwałą jest dostosowany do potrzeb ludności i zapewnia 
dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele , święta i inne dni wolne od pracy.  
Ponieważ uchwała, ze względu na krąg jej adresatów (nie tylko kierowników aptek i ich 
pracowników, ale przede wszystkim mieszkańców powiatu) i zawartą w niej normatywną 
treść ma charakter powszechnie obowiązującego aktu prawa miejscowego, podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  
 

 
 


