
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 44. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Jak wynika z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, „rozkład godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność 

świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”. Zgodnie z kolejnym ustę-

pem cytowanego artykułu kompetencja w przedmiotowym zakresie realizowana jest w drodze uchwały rady 
powiatu. Zobowiązanie władz samorządu powiatowego do przyjęcia rozkładu godzin pracy aptek ma zatem 

na celu ustanowienie pewnego minimalnego standardu dostępności do usług farmaceutycznych, co nabiera 

szczególnego znaczenia w czasie, kiedy dostępność ta może być potencjalnie ograniczona (w szczególności 
chodzi tutaj właśnie o niedziele, święta, dni wolne od pracy i porę nocną). 

Opisany stan prawny w większości przypadków nie budzi wątpliwości. Warto jednak rozpatrzyć go 

w kontekście pewnego szczególnego stanu faktycznego, chodzi o te powiaty ziemskie, które bezpośrednio 
sąsiadują z powiatami grodzkimi. Powiaty takie są przeważnie słabiej zurbanizowane w porównaniu z sąsia-

dującymi z nimi powiatami grodzkimi. Stąd w znakomitej większości przypadków w powiatach ziemskich 

dostępność aptek jest stosunkowo mniejsza niż w powiatach grodzkich. Co więcej, w dużych miastach (po-

wiatach grodzkich) nierzadko zdarzają się także apteki działające całodobowo. W praktyce zatem – jeśli 
weźmie się pod uwagę konieczność zaopatrzenia się w leki w porze, kiedy dostępność aptek jest ograniczona, 

na przykład w porze nocnej – dla mieszkańca powiatu ziemskiego zazwyczaj zdecydowanie wygodniej 

i szybciej jest udać się do apteki działającej na terenie powiatu grodzkiego, niż szukać dyżurującej apteki 
w jego powiecie.  

Wspomnieć należy także o szczególnych uwarunkowaniach przestrzennych – przeważnie jest tak, że po-

wiat grodzki jest otoczony powiatem ziemskim – które sprawiają, że dyżurująca w danym powiecie ziemskim 

apteka może być oddalona nawet o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania osoby potrzebującej 
lekarstw. Wybór – z punktu widzenia mieszkańca – jest zatem oczywisty. 

Trudno w takim przypadku kierować jakiekolwiek zastrzeżenia pod adresem rady powiatu ziemskiego. Ta 

bowiem ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w oparciu o sieć aptek, które znajdują się na 
obszarze jej powiatu. Z formalnego punktu widzenia przyjęcie przedmiotowego rozkładu pozwala wypełnić 

wymagania ustawowe, jednak w praktyce takie działanie rzadko spełnia potrzeby ludności. W opisanych 

realiach mieszkańcom powiatów ziemskich przeważnie łatwiej jest dotrzeć do apteki w sąsiednim mieście niż 
do dyżurującej apteki na drugim końcu ich powiatu. 

W związku z tym coraz powszechniejsze są głosy świadczące o zasadności przyjęcia takich rozwiązań 

ustawowych, które dawałyby możliwość ustalania harmonogramu dyżurów łącznie – na zasadzie wyjątku od 

ogólnie przyjętych rozwiązań – przez powiaty ziemski i grodzki. W ten sposób oba samorządy miałyby moż-
liwość ustalenia jednego wspólnego rozkładu godzin pracy aptek, co z pewnością pozwoliłoby lepiej spełnić 

przesłanki „dostosowania do potrzeb ludności” i „zapewnienia dostępności świadczeń”. 

Proszę zatem Pana Ministra o rozważenie podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




