
 
Uchwała Nr …..  /2022 

Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia…………….. 2022 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 2022 r., poz. 1526) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1977 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 załącznikami nr 1 i 2 do uchwały. 

 
§2 

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

§3 
Traci moc uchwała Nr LI/328/2022 Rady Powiatu Drawskiego z dnia  
13 września 2019 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 4029). 
 

§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 faktu, iż Apteka w Złocieńcu ,, Dbam o Zdrowie” w została zawieszona  
z dniem 15 września 2022 roku, o czym poinformowała Prezes Środkowopomorskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie pismem z dnia 4 października 2022 roku, w którym 
to załączono informację o jej zawieszeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora farmaceutycznego w Szczecinie. Dodatkowo wpłynęła informacja od aptek  
z terenu powiatu drawskiego o zmianie godzin pracy w dni powszednie i w sobotę tj. Apteka 
„Drawska” II „Hipokrates”  w Drawsku Pomorskim oraz  Apteka „Deszczowa”, „Pomorska” 
i „Hipokrates” w Złocieńcu. 

Ponadto wprowadza się (jako załącznik Nr 2 do Uchwały) uaktualniony Harmonogram 
Dyżurów Pracy Aptek Ogólnodostępnych  do końca roku 2022 i na rok 2023 na terenie powiatu 
drawskiego w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Zmodyfikowany 
harmonogram jest odpowiedzią na pismo złożone przez apteki w dniu 4 października 2022 roku 
w sprawie zmiany harmonogramu, który umożliwi aptekom realne wywiązywanie się  
z ustawowego obowiązku. Po wnikliwej analizie pisma, przygotowano projekt odpowiedzi do 
aptek z możliwością  ustalenia nowego harmonogramu pracy na rok 2022 i 2023. Projekt został 
pozytywnie zaopiniowany  przez Zarząd Powiatu. W następstwie tego pisma sporządzono 
Harmonogram, który uwzględnia jedną aptekę pracującą w porze nocnej,  
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.  

 
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 został zaopiniowany przez 
Wójtów i Burmistrzów z Powiatu Drawskiego oraz Środkowopomorską Okręgową Izbę 
Aptekarską w Koszalinie. 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, funkcjonujących na terenie Powiatu 
Drawskiego, uchwalony niniejszą uchwałą jest dostosowany do realnych 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.  


