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UCHWALA Nr 125/08
ZARZ¥DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 6 listopada 2008r.

w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie
miasta Koronowo w 2008 r. i 2009 r.

C

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592z póŸnozm. l)
oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia2001 r. -Prawo farDlaceutycme
(tekst jednolity -Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271), po zasiêgniêciu opinii
Burmistrza Koronowa oraz Pomorsko -Kujawskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej
w Bydgoszczy
uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê:

O

1) harDlonogram pracy aptek ogólnodostêpnychna terenie miasta Koronowo
na rok 2008 (stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y)
wraz z harDlonogramemtygodniowym na rok 2008 (stanowi¹cym za³¹cmik
nr 2 do niniejszejuchwa³y),
2) harmonogram pracy aptek ogólnodostêpnychna terenie miasta Koronowo
na rok 2009 (stanowi¹cy za³¹cmik nr 3 do niniejszej uchwa³y)
wraz z harmonogramemtygodniowym na rok 2009 (stanowi¹cym za³¹cmik
nr 4 do niniejszej uchwa³y)
§ 2. Traci moc uchwa³a nr 118/08 Zarz¹du Powiatu Bydgoskiego z dnia
8 paŸdziernika 2008 r. w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek
ogólnodostêpnychna terenie miasta Koronowo.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Zarz¹du Powiatu
Bydgoskiego.

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271. Nr 200 poZo 1688, Nr 214 poz. 1806. z 2003r..Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055. Nr 167 poz. 1759,
z 2007r. Nrl73 poz. 1218

J~
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
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Uzasadnienie

O

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001r. -Prawo
famlaceutyczne (tekst jednolity -Dz.
U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271), ustalanie
rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na danym terenie nale¿y
do kompetencji zarz¹du powiatu.
Podejmuj¹c niniejsz¹ uchwa³ê Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego dzia³a³
na wniosek Burmistrza Koronowa, który pismem z dnia 22 paŸdziernika 2008 r.
wyst¹pi³ do Zarz¹du Powiatu o uchylenie Uchwa³y Nr 118/08 Zarz¹du Powiatu
Bydgoskiego z dnia 8 paŸdziernika 2008 r. w sprawie ustalenia rozk³adu godzin
pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie miasta Koronowo -poprzez uchwalenie
nowej uchwa³y, zatwierdzaj¹cej rozk³ad pracy aptek na rok 2008 i 2009 zaopiniowany przez samorz¹d gminny i Pomorsko -Kujawsk¹ Izbê Aptekarsk¹.
Decyduj¹cym czynnikiem, który wp³yn¹³ na pozytywne rozpatrzenie
wniosku Burmistrza Koronowa i uchwalenie niniejszej uchwa³y -by³a deklaracja
dyrektora SP ZOZ w Koronowie -dr n. med. Andrzeja Nowaka, ¿e w posiadaniu
funkcjonuj¹cej od kwietnia 2008 r., na bazie SP ZOZ, Nocnej Œwi¹tecznej Opieki
Medycznej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej -znajduj¹ siê produkty lecznicze
ratuj¹ce ¿ycie. W zwi¹zku z powy¿szym nie zachodzi ryzyko, ¿e w przypadku
niemo¿noœci telefonicznego kontaktu z aptek¹ pe³ni¹c¹ nocny dy¿ur na zasadzie
"pogotowia pracy" -mieszkañcy gminy Koronowo, zmuszeni do przyjêcia leków
ratuj¹cych ¿ycie -pozostan¹ bez jakiejkolwiek pomocy.
Maj¹c zatem na uwadze deklaracje, funkcjonuj¹cych na terenie gminy
Koronowo, podmiotów z zakresu szeroko pojêtej ochrony zdrowia oraz Burmistrza
Koronowa o zapewnieniu wszystkim mieszkañcom nale¿ytego poziomu us³ug
farmaceutycznych -Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego podj¹³ niniejsz¹ uchwa³ê.
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Za³¹czniknr 1 do uchwa³yNr 125/08
Zarz¹duPowiatuBydgoskiego
z dnia 6 listopada 2008 r.

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostêpnych
na terenie miasta Koronowo na 2008 r.
Apteka

Dzieñ tygodnia

Godziny pracy

Apteka "Pod Or³em"
ul. Garncarska l
86-010 Koronowo

od poniedzia³ku do pi¹tku
sobota
niedziela (rotacyjnie co

8.00 -19.00
8.00 -14.00
10.00 -12.00
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-n.oronowo

O
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pte a, o n.oron¹
l v ,.
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u . n.OSCIUSZI
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-n.oronowo
Apteka "S³onecma"
ul P .
k.
3
.OmIanows lego
86 010 v
-n.oronowo

czwarta)
od poniedzia³ku do pi¹tku
sobota
. dzi l (
..
me e a rotacyjme co
~\
czwarta
~
od poniedzia³ku do pi¹tku
sobota
. dzi l (
..
me e a rotacyjme co
czwarta)

8.00 -19.00
8.00 -14.00
10.-.
00 12 00
8.00 -19.00
8.00-14.00
10 00 12 00
.-.

..
od pomedzia³ku do soboty
..
nIedziela

7.30 -20.30
9.00 -19.00

I.

Ustala siê dy¿ury nocne aptek pe³nione na zasadzie "pogotowia pracy" -rotacyj nie,
przez okres tygodnia, licz¹c od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 24 wed³ug poni¿szej
kolejnoœci:
l. Apteka "Pod Or³em", ul. Garncarska l, 86-010 Koronowo,
2. Apteka"S³oneczna", ul. Pomianowskiego 3, 86-010 Koronowo,
3. Apteka"Aloes", ul. Paderews~i~go3:, 86-010 Koronowo,
4. Apteka "Pod Koron¹", ul. KoscIuszki 4, 86-010 Koronowo.

ll.

W soboty i niedziele oraz œwiêta(12 najwa¿niejszych œwi¹t w roku), w przypadku pilnej
koniecznoœcirealizacji recepty w trybie "na ratunek", mo¿na kontaktowaæsiê pod numerami
telefonów:
l. Apteka "Pod Or³em", mgr Janina Szews,tel. 05238-22-463,
2. Apteka "Aloes", mgr Hanna S¹dowska" tel. 052 38-21-206,
3. Apteka "S³onecma", mgr Ewa przecherko, tel. 052 38-21-707,
4. Apteka "Pod Koron¹", mgrEl¿bietaPms, tel. 052 38-24-599.

O

Jti

°STA BYDGtJBKI
tf/$O t..t~"<

, azimierz Krasowski

:};g
..

1"
Za³¹cznikm 2 do uchwa³yNr 125/08
ZalZ¹duPowiatuBydgoskiego
z dnia 6 listopada 2008 r.

Hannonogram tygodniowy na rok 2008
minimalnego rozk³adu pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie miasta Koronowo
(z wykluczeniem 12 najwa¿niejszych œwi¹tw roku)
w. dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 8.00 do godz. 19.00, w soboty
od godz. 8.00 do godz. 14.00, w niedziele od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz œwiadczenia
gotowoœci realizacji recepty pilnej w dni powszednie od godz. 20.30 do godz. 24.00
tego samego dnia:

Listooad:

o

.,

3-9.11.2008 r. -Apteka "Pod Koron¹'
10-16.11.2008 r. -Apteka "Pod Or³em"
17-23.11.2008 r. -Apteka "S³oneczna"
24-30..11.2008f. -Apteka~oes"
* 11..11.2008r. -dzieñ wolny

Grudzieñ:
1-7..12.2008r. -Apteka "Pod Koron¹'
8-14.12.2008 r. -Apteka "Pod Or³em"
15-2.1.12.2008r. -Apteka "S³oneczna"
22-28.12.2008 f. -Apteka "Aloes"
29.12.2008 r. -4.01.2009 f. -Apteka"Pod Koron¹'
* 25 i 26.12.2008 r., .1.01.2009f. -dni wolne
l.

C

W przypadku pilnej koniecznoœci realizacji recepty w trybie "na ratunek", mo¿na
kontaktowaæsiê pod numerami telefonów:
l. Apteka "Pod Odem", mgr Janina Szews,tel. 05238-22-463,
2. Apteka "Aloes", mgr Hanna S¹dowska, tel. 052 38-21-206,
3. Apteka "S³oneczna", mgr Ewa przecherko, tel. 05238-21-707,
4. Apteka"Pod Koron¹', mgr El¿bieta Prus, tel. 05238-24-599.
2. W przypadku zmiany iloœcipodmiotów gospodarczych,tj. aptek, na terenie miasta Koronowo
-harmonogram na rok 2008 traci wa¿noŒÆ.
3. Wy³¹czono pracê aptek w dni ustawowo wolne od pracy (12 najwa¿niejszychœwi¹tw roku).
4. W przypadku deklaracji pracy w systemie ca³odobowym, apteka musi utrzymaæten system
przez kolejnych dwanaœciemiesiêcy -od momentupodjêcia pracy w tym systemie.
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Za³¹czniknr 3 do uchwa³yNr 125/08
Zarz¹du Powiatu Bydgoskiego
dnia 6 listopada 2008 r.

.z

Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostêpnych
na terenie miasta Koronowo na 2009 r.

O

I.

O

Apteka

Dzieñ tygodnia

Godziny pracy

Apteka "Pod Or³em"
ul. Garncarska l
86-010 Koronowo

od poniedzia³ku do pi¹tku
sobota
niedziela (rotacyjnie co

8.00 -19.00
8.00 -14.00
10.00 -12.00
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.-.
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Ustala siê dy¿ury nocne aptek pe³nione na zasadzie "pogotowia pracy" -rotacyj nie,
przez okres tygodnia. licz¹c od poniedzia³ku do pi¹tku do godz. 24 wed³ug poni¯szej
kolejnoœci:
l. Apteka "Pod Or³em", ul. Garncarska l, 86-0 l OKoronowo,
2. Apteka "S³onecma", ul. Pomianowskiego 3,86-010 Koronowo,
3. Apteka "Aloes", ul. Paderewskiego37, 86-010 Koronowo,
4. Apteka "Pod Koron¹', ul. Koœciuszki4, 86-010 Koronowo.

ll. W soboty i niedziele oraz œwiêta(12 najwa¿niejszych œwi¹t w roku), w przypadku pilnej
koniecmoœci realizacji recepty w trybie "na ratunek", mo¿na kontaktowaæsiê pod numerami
telefonów:
l. Apteka "Pod Or³em", mgr Janina Szews,tel. 052 38-22-463,
2. Apteka "Aloes", mgr Hanna S¹dowska. tel. 05238-21-206,
3. Apteka "S³onecma", mgrEwaprzecherko, tel. 05238-21-707,
4. Apteka "Pod Koron¹', mgr El¿bieta Prus, tel. 05238-24-599.
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Za³¹cznik m 4 do uchwa³y Nr 125108

ZaIZ¹duPowiatuBydgoskiego
z <hña6 listopada 2008 r.

Harmonogram tygodniowy na rok 2009
minimalnego rozk³adu pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie miasta Koronowo
(z wykluczeniem 12 najwa¿niejszych œwi¹tw Toku)
w. dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 8.00 do godz. 19.00, w soboty
od godz. 8.00 do godz. 14.00, w niedziele od godz. 10.00 do godz. 12.00 oraz œwiadczenia
gotowoœci realizacji recepty pilnej w dni powszednie od godz. 20.30 do godz. 24.00
tego samego dnia:

Stvczeñ/Lutv:

CI

5-11.01.2009 T.-Apteka"Pod Or³em"
12-18.01.2009T.-Apteka "S³oneczna"
19-25.01.2009T.-Apteka "Aloes"
26.01-1.02.2009 T.-Apteka"PodKoron¹"

Lutv/Marzec:
2-8.02.2009 T.-Apteka "Pod Or³em"
9-15.02.2009 T.-Apteka "S³oneczna"
16-22.02.2009T.-Apteka"Aloes"
23.02-1.03.2009 T.-Apteka"Pod KoTon¹"

Marzec/Kwiecieñ:
2-8.03.2009 T.-Apteka "Pod Or³em"
9-15.03.2009 T.-Apteka "S³oneczna"
16-22.03.2009 T.-Apteka"Aloes"
23-29.03.2009 T.-Apteka"PodKoron¹"
30.03-5.04.2009T.-Apteka "Pod Or³em"

Kwiecieñ/Maj:

(

6-12.04.2009 T.-Apteka "S³oneczna"
13-19.04.2009T.-Apteka "Aloes"
20-26.04.2009 T.-Apteka "Pod KoTon¹"
27.04-3.05.2009 T.-Apteka"Pod Or³em"
*12 i 13.04, 1 i 3.05 -dni wolne

M!!it
4-10.05.2009 T.-Apteka "S³oneczna"
11-17.05.2009T.-Apteka "Aloes"
18-24.05.2009T.-Apteka "Pod Koron¹"
25-31.05.2009 T.-Apteka "Pod Or³em"
*31.05 -dzieñ wolny

Czerwiec/Lioiec:
1-7.06.2009 T.-Apteka "S³oneczna"
8-14.06.2009 T.-Apteka "Aloes"
15-21.06.2009T.-Apteka"Pod KoTon¹"
22-28.06.2009 T.-Apteka "Pod Or³em"
29.06-5.07.2009 T.-Apteka "S³oneczna"
*11.06 -dzieñ wolny

Lioiec/Sieroieñ:
6-12.07.2009 T.-Apteka"Aloes"
13-19.07.2009T.-Apteka "Pod KoTon¹"
20-26.07.2009 T.-Apteka"Pod Or³em"
27.07-2.08.2009T.-Apteka "S³oneczna"

.

~
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Sieroieñ/W rzesieñ:
3-9.08.2009 r. -Apteka"Aloes"
10-16.08.2009r. -Apteka "Pod Koron¹'"
17-23.08.2009 r. -Apteka "Pod Or³em"
24-30.08.2009 r. -Apteka "S³oneczna"
31.08-6.09.2009 r. -Apteka"Aloes"
*15.08 -dzieñ wolny
W rzesieñ/PaŸdziernik:
7-13.09.2009 r. -Apteka "Pod Koron¹"
14-20.09.2009 r. -Apteka "Pod Or³em"
21-27.09.2009 r. -Apteka"S³oneczna"
28.09-4.10.2009 r. -Apteka "Aloes"
PaŸdziernik/Listo Bad:
5-11.10.2009 r. -Apteka "Pod Koron¹"
12-18.10.2009 r. -Apteka "Pod Or³em"
19-25.10.2009 r. -Apteka"S³oneczna"
26.10-1.1 1.2009 r. Apteka "Aloes"
*1.11 -dzieñ wolny

C)

Listooad/Gmdzieñ:
2-8.11.2009 r. -Apteka"Pod Koron¹"
9-15.1 l .2009 r. -Apteka "Pod Or³em"
16-22.11.2009r. -Apteka "S³oneczna"
23-29.11.2009 r. -Apteka"Aloes"
30.11-6-12.2009 r. -Apteka"Pod Koron¹"
* l l .1 l -dzieñ wolny
Gmdzieñ:
7-13.12.2009 r. -Apteka "Pod Or³em"
14-20.12.2009r. -Apteka "S³oneczna"
21-27.12.2009 r. -Apteka"A1oes"
28.12.2009 r.-3.01.2010 -Apteka "Pod Koron¹"
* 25 i 26.12.2009 r., 1.01.2010 r. -dni wolne
l.

C
,:

W przypadku pilnej koniecznoœci realizacji recepty w trybie "na ratunek", mo¿na
kontaktowaæsiê pod numerami telefonów:
l. Apteka "Pod or³em", mgr Janina Szews,tel. 05238-22-463,
2. Apteka "Aloes", mgr Hanna S¹dowska, tel. 052 38-21 -206,
3. Apteka "S³oneczna", mgr Ewa przecherko, tel. 052 38-21-707,
4. Apteka "Pod Koron¹", mgr El¿bieta Prus, tel. 052 38-24-599.
2. W przypadku zmiany iloœcipodmiotów gospodarczych,tj. aptek, na terenie miasta Koronowo
-harmonogram na rok 2009 traci wa¿noŒÆ.
3. Wy³¹czono pracê aptek w dni ustawowo wolne od pracy (12 najwa¿niejszych œwi¹tw roku).
4. W przypadku deklaracji pracy w systemie ca³odobowym, apteka musi utrzymaæten system
przez kolejnych dwanaœciemiesiêcy -od momentupodjêcia pracy w tym systemie.
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