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w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie
miasta Solec Kujawski

O

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z póŸnozm.!) oraz art. 94
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia2001 r. -Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271), po zasiêgniêciuopinii Burmistrza Miasta i Gminy Solec
Kujawski oraz Pomorsko -Kujawskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê nastêpuj¹cy rozk³ad godzin pracy aptek ogólnodostêpnych
na terenie miasta Solec Kujawski:
a) w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 8.00 do godz. 18.00,
b) w soboty od godz. 8.00 do godz. 13.00,
c) w niedziele i œwiêtaapteka dy¿urna w godz. od 10.00 do 12.00, a w pozosta³ych
godzinach w danym dniu pozostaje w gotowoœcido pracy -wg harmonogramu
dy¿urów stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
d) apteki pozostaj¹ w gotowoœcido pracy w dni powszednie od godz. 18.00 do godz.
8.00 wg harmonogramu dy¿urów stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y,
dy¿ur koñczy siê w ka¿dy poniedzia³eko godz. 8.00.
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§2.
1. Zmiana harmonogramu stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y nast¹pi
w przypadku otwarcia nowej apteki lub likwidacji którejkolwiek z istniej¹cych aptek.
2. Harmonogram, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y obowi¹zuje do czasu
wejœciaw ¿ycie nowego harmonogramu.
3. Do czasu zmiany harmonogramu z uwagi na zamkniêcie którejkolwiek z istniej¹cych
aptek, gotowoœædo pracy w terminach ustalonych dla zamkniêtej apteki przejmuj¹
pozosta³eapteki wg kolejnoœciustalonej w dotychczasowymharmonogramie.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Powiatu
Bydgoskiego.
l Zmiany ustawyopublikowanow Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153poz.
1271,Nr 200poz. 1688,Nr 214 poz. 1806,z 2003r.Nr 162poz. 1568,z 2004r. Nr 102 poz.l055, Nr 167poz. 1759,
z 2007r.Nr173 poz. 1218
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§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia2001r. -Prawo farmaceutyczne
(tekst jednolity -Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271), ustalanie rozk³adu godzin pracy aptek
ogólnodostêpnych na danym terenie nale¿ydo kompetencji zarz¹du powiatu.
Ustalaj¹c rozk³ad pracy aptek ogólnodostêpnych-Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego
kierowa³ siê zapisem art. 94 ust. 1 mówi¹cego, i¿ rozk³ad godzin pracy aptek
ogólnodostêpnych powinien byæ dostosowany do potrzeb ludnoœci i zapewniaæ
dostêpnoœæ
œwiadczeñrównie¿ w porze nocnej, w niedziele, œwiêtai inne dni wolne
od pracy. Z jednej strony trzeba wiêc pamiêtaæ, i¿ powinien byæ on dostosowany
do bie¿¹cych, codziennych potrzeb ludnoœci,co wi¹¿e siê z zapotrzebowaniem lokalnej
spo³ecznoœci na powszechne, wykonywane przez apteki ogólnodostêpne us³ugi
œwiadczonew zwyk³ych warunkach. Z drugiej zaœ-nie mo¿na przy ustalaniu tego
harmonogramu pomijaæ sytuacji nadzwyczajnych, których czêstotliwoœci nikt nie jest
w stanie przewidzieæ.Nale¿ wiêc zapewniæ-w miarê mo¿liwoœcinajlepsz¹ -dostêpnoœæ
œwiadczeñaptecznych w porze nocnej, w niedziele, œwiêtai inne dni wolne od pracy,
a wiêc wówczas gdy ogólnodostêpne apteki nie funkcjonuj¹, a zachodzi koniecznoœæ
niezw³ocznego podania choremu leku. Istotne jest zatem takie roz³o¿enie obowi¹zku
pe³nienia przez apteki ogólnodostêpne dy¿urów nocnych i œwi¹tecznych, by przede
wszystkim lokalna spo³ecznoœæ
danej gminy mia³a stworzone warunki jak najlepszego
i najszybszego skorzystania z niezbêdnej pomocy wówczas, gdy nie obowi¹zuje
normalny, powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna
do przewidzenia potrzeba podania leku. Nie mo¿na równie¿ traciæ z pola widzenia tego,
i¿ apteki ogólnodostêpne -bêd¹ce placówkami ochrony zdrowia publicznego (art. 86
ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne), powo³anymi do zaopatrywania ludnoœci
w produkty lecznicze, leki apteczne,leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artyku³y
oraz do wykonywania czynnoœci okreœlonychw art. 86 ust. 1 i 2 ustawy prawo
farmaceutyczne -wydaj¹
produkty lecznicze i wyroby medyczne tak¿e bez recepty.
Traktuj¹c dy¿ury nocne i œwi¹teczne aptek jako realizacjê ustawowego obowi¹zku
zapewnienia dostêpnoœciœwiadczeñfarmaceutycznychw wyj¹tkowych, nadzwyczajnych
warunkach, nie powinno siê pomijaæ tak¿e szczególnego unormowania zawartego
w art. 96 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne, wed³ug którego w przypadku nag³ego
zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia farmaceuta mo¿e wydaæ bez recepty lekarskiej produkt
leczniczy zastrze¿ony do wydawania na receptê w najmniejszym terapeutycznym
opakowaniu, z wy³¹czeniem œrodków odurzaj¹cych, substancji psychotropowych
i prekursorów grupy I-R.
Nie mo¿na zapomnieærównie¿ o obowi¹zku powiatu jako jednostki samorz¹du
terytorialnego i funkcjonuj¹cych na jego obszarze aptek zapewnienia dostêpu
spo³ecznoœci
lokalnej do œwiadczeñfarmaceutycznychbez przerzucania tej powinnoœcina
powiaty s¹siednie. Do ustawowych zadañ publicznych ka¿dego powiatu nale¿y bowiem
promocja i ochrona zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym),
w czym mieœcisiê tak¿e realizacja obowi¹zków przewidzianych w art. 94 ust. 1 ustawy~,:,i,i:J:l'"
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prawo farmaceutyczne. Mo¿liwoœæskorzystania z us³ug farmaceutycznych dostêpnych
w s¹siednim powiecie nie zwalnia z obowi¹zku zapewnienia takich œwiadczeñ
mieszkañcomdanegoPowiatu, tworz¹cym ex lege lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹.
Reasumuj¹c nale¿y podkreœliæ, i¿ ustalaj¹c rozk³ad godzin pracy aptek
ogólnodostêpnych na terenie miasta Solec Kujawski -Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego dzi'a³aj¹c w ramach okreœlonych prawem i kieruj¹c siê przede wszystkim trosk¹
o spo³ecznoœæ
lokaln¹ gminy Solec Kujawski, przychyli³ siê do propozycji Burmistrza
Solca Kujawskiego -jako przedstawiciela tej spo³ecznoœci,a zarazem osoby najlepiej
zorientowanej w jej potrzebachi oczekiwaniach.
Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego wzi¹³ równie¿ pod uwagê problemy komunikacyjne
jakie mog¹ towarzyszyæ potencjalnemu przemieszczaniusiê w porze nocnej pomiêdzy
oœrodkami,w których funkcjonuj¹ "ca³odobowe" apteki ogólnodostêpne.Niemniej jednak
ma to znaczenie drugorzêdne w aspekcie obowi¹zku powiatu jako jednostki samorz¹du
terytorialnego i funkcjonuj¹cych na jego obszarze aptek zapewnienia dostêpu
spo³ecznoœcilokalnej do œwiadczeñfarmaceutycznych bez przerzucania tej powinnoœci
na powiaty s¹siednie. Do ustawowych zadañ publicznych ka¿dego powiatu nale¿y
bowiem promocja i ochrona zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorz¹dzie
powiatowym), w czym mieœcisiê tak¿e realizacja obowi¹zków przewidzianych w art. 94
ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne- o czym wspomniano ju¿ wczeœniej.
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HARMONOGRAM

(
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17:03.2008f.
24.03.2008 f.
31.03.2008 f.
07.04.2008 f.
14.04.2008f.
21.04.2008 f.
28.04.2008 f.
05.05.2008 f.
12.05.2008f.
19.05.2008f.
26.05.2008 f.
02.06.2008 f.
09.06.2008 f.
16.06.2008f.
23.06.2008 f.
30.06.2008f.
07.07.2008 f.
14.07.2008f.
21.07.2008 f.
28.07.2008 f.
04.08.2008 f.
11.08.2008f.
25.08.2008 f.
01.09.2008 f.
08.09.2008 f.
16.09.2008f.
22.09.2008 f.
29.09.2008 f.
06.10.2008 f.
13.10.2008f.
20.10.2008 f.
27.10.2008 f.
03.11.2008 f.
10.11.2008f.
17.11.2008f.
24.11.2008 f.
01.12.2008 f.
08.12.2008 f.
15.12.2008f.
22.12.2008 f.
29.12.2008 f.

DY¯URÓW

APTEK W SOLCU KUJAWSKIM

-23.03.2008
f. -Apteka "Solecka" ul. Powstañców 7
-30.03.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" POLO ul. Leœna12
-06.04.2008
f. -Apteka "Pod Of³em" ul. 23 Stycznia 12
-13.04.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" ul. Leœna2
-20.04.2008
f. -Apteka "Leœna"ul. Leœna19
-27.04.2008
f. -Apteka "Pod £abêdziem" ul. ¯wirki i WigufY 1
-04.05.2008
f. -Apteka "Solecka" ul. Powstañców 7
-11.05.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" POLO ul. Leœna12
-18.05.2008
f. -Apteka "Pod Of³em" ul. 23 Stycznia 12
-25.05.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" ul. Leœna2
-01.06.2008
f. -Apteka "Leœna"ul. Leœna19
-08.06.2008
f. -Apteka "Pod £abêdziem" ul. ¯wirki i WigufY 1
-15.06.2008
f. -Apteka "Solecka" ul. Powstañców 7
-22.06.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" POLO ul. Leœna12
-29.06.2008
f. -Apteka "Pod Of³em" ul. 23 Stycznia 12
-06.07.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" ul. Leœna2
-13.07.2008
f. -Apteka "Leœna"ul. Leœna19
-20.07.2008
f. -Apteka "Pod £abêdziem" ul. ¯wirki i WigufY 1
-27.07.2008
f. -Apteka "Solecka" ul. Powstañców 7
-03.08.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" POLO ul. Leœna12
-10.08.2008
f. -Apteka "Pod Of³em" ul. 23 Stycznia 12
-24.08.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" ul. Leœna2
-31.08.2008
f. -Apteka "Leœna"ul. Leœna19
-07.09.2008
f. -Apteka "Pod £abêdziem" ul. ¯wirki i WigufY 1
-14.09.2008
f. -Apteka "Solecka" ul. Powstañców 7
-21.09.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" POLO ul. Leœna12
-28.09.2008
f. -Apteka "Pod Of³em" ul. 23 Stycznia 12
-05.10.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" ul. Leœna2
-12.10.2008
f. -Apteka "Leœna"ul. Leœna19
-19.10.2008
f. -Apteka "Pod £abêdziem" ul. ¯wirki i WigufY 1
-26.10.2008
f. -Apteka "Solecka" ul. Powstañców 7
-02.11.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" POLO ul. Leœna12
-09.11.2008
f. -Apteka "Pod Of³em" ul. 23 Stycznia 12
-16.11.2008f.-Apteka"PodLwem"ul.Leœna2
-23.11.2008
f. -Apteka "Leœna"ul. Leœna19
-30.11.2008
f. -Apteka "Pod £abêdziem" ul. ¯wirki i WigufY 1
-07.12.2008
f. -Apteka "Solecka" ul. Powstañców 7
-14.12.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" POLO ul. Leœna12
-21.12.2008
f. -Apteka "Pod Of³em" ul. 23 Stycznia 12
-28.12.2008
f. -Apteka "Pod Lwem" ul. Leœna2
-04.01.2009
f. -Apteka"Leœna" ul. Leœna19
~'

i dalej -zachowuj¹c cykliczne zmiany jak powy¿ej.
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