OBR.0006.42.2019

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego
w roku 2019
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego
w roku 2019, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2019 r.
Na terenie Powiatu Oświęcimskiego określa się następujący rozkład
ogólnodostępnych w roku 2019:

godzin pracy aptek

1/ MIASTO OŚWIĘCIM
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON

GODZINY PRACY

Dostępność świadczeń
w porze nocnej, niedziele,
święta i dni wolne od pracy

Apteka „Blisko Ciebie"
ul. Więźniów Oświęcimia 7a
tel. 33/844 44 40
Apteka „Delfin”
ul. Nideckiego 24 a
tel. 33/844 35 34
Apteka „Arnika”
ul. Garbarska 1
tel. 33/843 35 94

Czynna całodobowo
przez cały rok

Czynna całodobowo
przez cały rok

Apteka Prywatna
ul. Jagiełły 6
tel. 33/844 08 40
Apteka „Centrum”
ul. Żwirki i Wigury 5
tel. 33/842 39 18
Apteka „Centrum Tanich Leków”
ul. Wysokie Brzegi 4
tel. 33/844 35 27, 844 82 37
Apteka „Remedium”
ul. Wróblewskiego 26
tel. 33/844 01 20
Apteka „Cztery Pory Roku”
ul. Słowackiego 1
tel. 33/842 44 73
Apteka „Centrum Tanich Leków”
ul. Szarych Szeregów 22
tel. 33/843 26 49
Apteka „Libra”
ul. Dąbrowskiego 11 a
tel. 33/844 43 41
Apteka „Multi-Vita”
ul. Chemików 5
tel. 33/844 25 11
Apteka „Rodzinna ”
ul. Sobieskiego 5
tel. 33/841 08 12

pon.- piąt. 8.00 – 20.00

sobota

8.00 – 14.00

pon.- piąt. 7.30 – 20.00
sobota
8.00 – 15.00
24.12
7.30 – 15.00
31.12
7.30 – 15.00
pon.- piąt. 8.00 – 19.00
sobota
8.00 – 13.00
niedziela 9.00 – 13.00
pon.- piąt. 8.00 – 18.00
sobota
8.00 – 13.00
pon.-piat.. 8.00 – 22.00
sobota
8.00 - 22.00
niedziela 8.00 – 22.00
pon.- piąt. 8.00 – 19.00
sobota
8.30 – 13.30
pon.- piąt. 8.00 – 18.00
sobota
8.30 – 13.30
pon.- piąt. 7.30 – 20.00
sobota
7.30 – 14.00
pon.- piąt. 7.00 – 22.00
sobota
7.00 - 22.00
niedziela 9.00 – 22.00
pon.- piąt.. 8.00 – 21.00
sobota
8.00 – 13.00
pon.- piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 - 20.00

Apteka „Dr Max”
ul. Królowej Jadwigi 11
tel. 33/842 45 23

pon.- piat. 8.30 – 21.00
sobota
8.30 - 21.00
niedziela handlowa
9.00 – 19.00

Apteka "Miętowa"

pon.- piąt. 7.30 – 19.00
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ul. B. Czecha 2
tel. 33/841 46 97
Euro Apteka
ul. Powstańców Śląskich 1
tel. 502 651 964
Apteka "Duży Berlin
Centrum Tanich Leków”
Al. Słowackiego 43
tel. 33/873 39 53
Apteka „Zdrowit”
ul. Śniadeckiego 23-39
tel. 33/846 45 31
Apteka „Vita”
ul. Szpitalna 2
tel.33/844 46 09
Apteka „Ogólnodostępna"
ul. Królowej Jadwigi 13
tel. 33/842 26 34
Apteka „Słoneczna”
ul .Nojego 1D
tel. 33/846 48 40

sobota

8.00 – 13.00

pon.- piąt. 9.00 – 21.00
sobota
9.00 - 21.00
niedziela 10.00 – 20.00
pon.-piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 - 19.00
niedziela 8.00 – 19.00
z wyjątkiem świąt
pon.- piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 – 16.00
pon.-piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 - 14.00
niedziela 8.00 - 14.00
pon.- piąt. 8.00 – 21.00
sobota
8.00 – 20.00
niedziela handlowa
9.00 – 18.00
pon.- piąt. 7.00 – 21.00
sobota
8.00 – 15.00

2/ GMINA KĘTY
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON
Apteka „Na Różanej Centrum Tanich
Leków”

ul. Różana 2
tel. 33/845 22 05

Apteka „Fantazja”
ul. Legionów 28
tel. 33/845 18 18

Apteka „Jana Kantego”
ul. Żwirki i Wigury 25
tel. 33/845 26 35

Apteka „Św. Anny”
ul. Sienkiewicza 13
tel. 33/845 15 80

GODZINY PRACY

pon.– piąt. 8.00 – 21.00
sobota
8.00 - 21.00
niedziela 9.00 – 20.00

pon.-piąt. 8.00-21.00
sobota
8.00-14.00

pon.-piąt.
sobota
niedziela

8.00 - 21.00
8.00 - 17.00
8.00 - 17.00

pon.-piąt. 7.00 - 20.00
sobota
8.00 - 15.00
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Czynne całodobowo
w dniach:
IV 3,13,17,24
V 9,15,25,31
VI 2,8,21,26
VII 1,7,18,26
VIII 6,15,21,26
IX 2,13,28
X 14,22,28,31
XI 7,20,25,30
XII 1,5,14,24
IV 4,9,14,20
V 4,8,17,27
VI 5,16,22,25
VII 4,13,21,30
VIII 1,7,11,16
IX 1,6,18,25
X 7,16,21,25
XI 1,8,13,22
XII 2,7,18,27
IV 1,11,21,28
V 2,12,18,28
VI 4,12,19,23
VII 3,14,16,31
VIII 14,22,28
IX 3,8,11,21
X 4,9,20,30
XI 11,18,21,27
XII 3,15,19,28
IV 2,12,22,30
V 6,11,19
VI 6,11,15,30
VII 6,11,20,29
VIII 2,10,20,30
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Apteka „Niezapominajka”

ul. Rynek 27
tel. 33/845 31 74

pon.-piąt. 7.30 – 20.00
sobota
8.00 – 16.00

Apteka „Remedium”
ul. Sobieskiego 39
tel. 33/845 58 80

pon.-piąt. 7.30 - 19.00
sobota
8.30 - 14.00

Apteka "Nowa Duża"
ul. Sobieskiego 19
tel. 797 311 995

pon.-piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 - 20.00

Apteka „Hygieia"
ul. T. Kościuszki 106
Tel. 33/842 76 62

Apteka „Melisa”
32-651 Bielany
Beskidzka 3
tel. 33/848 63 14
Apteka „Aspirynka”
32-652 Bulowice
ul. Bielska 52
tel. 33/488 04 21

pon.-piąt. 7.00 – 21.00
sobota
7.00 – 20.00
niedziela handlowa
10.00 - 20.00

ul.

IX 4,14,24,29
X 3,11,24,29
XI 3,14,23,28
XII 4,11,17,25
IV 5,16,23,26
V 1, 10,14,23
VI 10,14,24,29
VII 2,9,17,28
VIII 3,8,18,27
IX 5,15,17,26
X 5,8,15,27
XI 2,6,12,17
XII 6,10,21,26
IV 6,10,18,25
V 3, 13,21,24
VI 13,17,27
VII 5,10,15,24
VIII 5,13,17,23
IX 7,12,16,20
X 6,10,19
XI 16,19,24,29
XII 8,13,16,29
IV 7,15,27
V 7,22,26,30
VI 3,9,18
VII 8,19,22,25
VIII 4,9,12,24
IX 9,19,23,27
X 2,12,17,23
XI 5,10,15
XII 12,20,23,30
IV 8,19,29
V 5,16,20,29
VI 1,7,20,28
VII 12,23,27
VIII 19,25,29,31
IX 10,22,30
X 1,13,18,26
XI 4,9,26
XII 9,22,31

pon.-piąt. 8.00 – 18.00
sobota
9.00 – 13.00
pon.-piąt. 7.30 – 20.00
sobota
8.00 – 14.00

3/ GMINA BRZESZCZE
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON
Apteka „Sigma”
ul. Piłsudskiego 13a
tel. 32/211 10 80
Apteka „Centrum – Centrum Tanich Leków”
ul. Ofiar Oświęcimia 31
tel. 32/210 94 06
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GODZINY PRACY
pon.- piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 – 13.00
pon.- piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 - 20.00
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Apteka „Synapsa”
ul. Łokietka 39
tel. 32/211 12 07
Apteka "Centrum – Centrum Tanich Leków"
ul. Ofiar Oświęcimia 20
tel. 32/624 90 07
Apteka „Na Turystycznej Centrum Tanich Leków”
ul. Piłsudskiego 2
tel. 32/ 623 21 28
Apteka " Centrum – Centrum Tanich Leków"
ul. Ofiar Oświęcimia 34
tel. 32/211 12 16
Apteka ” Bądź Zdrów„
ul. Dworcowa 1a
tel. 33/483 21 12

pon. wtorek,środa, piątek
8.00 – 18.00
czwartek
8.00 – 19.00
sobota
8.00 – 13.00
pon.- piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 – 20.00
pon.- piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 – 18.00
pon.-piąt. 7.30 – 19.00
sobota
7.30 – 14.00
pon.-piąt.
sobota
niedziela

7.00 - 22.00
7.00 – 22.00
8.00 – 22.00

4/ GMINA CHEŁMEK
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON
Apteka „Nowa Zdrowa”
ul. Staicha 1 lok. 1
tel. 797 311 995
Apteka „Ziołolek”
ul. Krakowska 26
tel. 33/846 14 26
Apteka „Nowa”s.c
pl. Kilińskiego 1
tel. 33/846 27 68
Apteka „Świat Leków”
ul. Brzozowa 6
tel.33/846 45 14

GODZINY PRACY
pon.-piąt.

8.00 – 16.00

pon.-piąt.
8.00 – 19.00
sobota
8.00 – 15.00
nieczynne:
15.07 – 27.07.2019r.
pon.-piąt.
8.00 – 20.00
sobota
8.00 – 15.00
pon.-piąt.
sobota

8.00 – 19.00
8.00 – 13.00

5/ GMINA PRZECISZÓW
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON
Apteka Prywatna
ul. Długa 16
tel. 33/841 33 16
Apteka „Rodzinna”
ul. Podlesie 3
tel. 600 545 610

GODZINY PRACY
pon.-piąt. 8.00 – 18.00
sobota
8.00 – 13.00
pon.-piąt. 8.00 – 20.00
sobota
8.00 – 18.00
niedziela 9.00 – 13.00

6/ GMINA ZATOR
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON
Apteka „Pod Lwem”
Rynek 7
tel. 33/841 21 00
Apteka "Nowa Zatorska"
ul. Kolejowa 17
tel. 33/841 20 80
Apteka „Centrum”
ul. Palimąki 2
tel. 33/841 01 22
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GODZINY PRACY
pon.-piąt.
8.00 – 19.00
sobota
8.00 – 14.00
niedziela
9.00 – 12.00
nieczynne w dni świąteczne
pon.-piąt.
sobota

8.00 – 20.00
8.00 – 14.00

pon.-piąt.

8.00 – 16.00
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Apteka „Artfarm”
ul. Słowackiego 1
tel. 33/432 27 42

pon.-piąt.
sobota
niedziela

8.00 – 20.00
8.00 - 20.00
9.00 – 15.00

7/GMINA OSIEK
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON
Apteka Prywatna
ul. Starowiejska 175
tel. 33/845 81 02
Apteka „Arnika”
ul. Kościelna 5
tel. 693 466 042
Apteka „Dla Zdrowia”
ul. Główna 219
tel. 33/432 27 39

GODZINY PRACY
pon.-piąt.
sobota

8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

pon.-piąt.
sobota

8.00 – 19.00
8.00 – 14.00

pon.-piąt.
7.30 – 20.00
sobota
7.30 – 16.00
niedziela handlowa
9.00 – 15.00

8/ GMINA POLANKA WIELKA
NAZWA APTEKI,
ADRES I TELEFON
Apteka Prywatna
ul. Długa 3
tel. 33/848 84 62
Apteka „Arnika”
ul. Długa 5
tel. 506 026 290
Apteka "Przyjazna"
ul. Kasztanowa 5a
tel. 33/841 04 80
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GODZINY PRACY
pon.-piąt.

8.30 – 16.30

pon.-piąt.
sobota

8.00 – 18.00
8.00 – 13.00

pon.-piąt.
sobota

8.00 – 19.00
8.00 – 15.00
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211
z późn. zm.), zwana dalej u.p.f. „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”. Z kolei zgodnie z 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”.
Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących w poszczególnych gminach został
przedstawiony do zaopiniowania wszystkim włodarzom gmin położonych na terenie powiatu oświęcimskiego
oraz Beskidzkiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej, zwanej dalej Izbą.
Prezydent Miasta Oświęcim zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Miasta Oświęcim. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Burmistrz Brzeszcz zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy
Brzeszcze. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Burmistrz Chełmka zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy
Chełmek. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Wójt Gminy Osiek zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy
Osiek. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Wójt Gminy Oświęcim zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Gminy Oświęcim. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Wójt Gminy Przeciszów zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Gminy Przeciszów. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Wójt Gminy Polanka Wielka zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Gminy Polanka Wielka. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Burmistrz Zatora zaopiniował pozytywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy
Zator. Rada Powiatu postanowiła więc podtrzymać zaproponowany harmonogram.
Burmistrz Gminy Kęty zaopiniował negatywnie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Gminy Kęty wnosząc o potrzebę zapewnienia całodobowej dostępności usług farmaceutycznych zarówno w dni
powszednie jak i w dni wolne od pracy, a nie jak przewidywał projekt do godziny 20.00 w dni wolne od pracy i święta.
Wskutek opinii Burmistrza Gminy Kęty oraz braku wskazania przez kęckie apteki podmiotu lub podmiotów, które
będą realizować całodobowe dyżury celem zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych całodobowo, organ
zmienił projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Kęty przychylając się do opinii
Burmistrza wyznaczając apteki w sposób rotacyjny do pełnienia dyżurów całodobowych.
Tak zmieniony projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie oświęcimskim, został
zaopiniowany pozytywnie przez Burmistrza Gminy Kęt i został przekazany do Beskidzkiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej, która projekt zaopiniowała projekt negatywnie tylko w zakresie Gminy Kęty. Izba podniosła następujące
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zarzuty przeciwko ustanawianiu całodobowych dyżurów aptek w Gminie Kęty:
1. Brak należytego dostosowania usług farmaceutycznych dla potrzeb ludności, które zdaniem Izby najlepiej określają
właściciele lub kierownicy aptek. Właściciele i kierownicy aptek z kolei nie widzą potrzeby wprowadzenia
całodobowych dyżurów aptek na terenie Gminy Kęty.
2. Brak legitymacji Rady Powiatu w Oświęcimiu do wskazywania aptek zobowiązanych do pełnienia dyżurów nocnych,
w niedzielę i święta i inne dni świąteczne.
3. Minimalny ruch pacjentów w czasie pełnienia dyżurów nocnych realizujących recepty z datą bieżącą oraz brak
sygnałów od pacjentów z terenu Gminy Kęty o potrzebie zapewnienia usług farmaceutycznych całodobowo.
4. Niska rentowność aptek, która wobec braku określenia zasad odpłatności za nocne dyżury przez podmioty publiczne,
nie pozwala na funkcjonowanie całodobowe aptek.
5. Ograniczenie własności właścicieli aptek poprzez zmuszanie ich do prowadzenia całodobowych dyżurów przez
podmioty publiczne wobec braku odpłatności za dyżury.
Odnosząc sie do zarzutów Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej stwierdza się, co następuje.
Wbrew opinii Izby to właśnie obowiązek uzyskania przez organ opinii wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast
oraz właściwej izby aptekarskiej stanowi formułę oceny potrzeb mieszkańców w zakresie godzin pracy aptek,
a nie opinie właścicieli aptek bądź ich kierowników (por wyrok WSA w Krakowie z dnia 22.05.2018 r. sygn. III SA/Kr
168/18). Oddanie inicjatywy w sprawie ustalania zapotrzebowania mieszkańców danej gminy w zakresie dostępu
do aptek ich właścicielom lub kierownikom nie ma żadnego umocowania prawnego. Należy podkreślić, że zgodnie
z przepisami prawa i ugruntowanym orzecznictwem sądowo administracyjnym przy określaniu rozkładu godzin pracy
aptek nie bierze się pod uwagę tylko istniejących potrzeb ludności w sytuacjach zwykłych, ale również konieczność
zapewnienia potrzeb nietypowych w sytuacjach nadzwyczajnych (wyrok NSA w Warszawie z dnia 14.04.2015 r. sygn.
II GSK 1765/14, wyrok NSA w Warszawie z dnia 9.12.2011 r. sygn. II GSK 1338/10). Szybka dostępność do leków
oznacza bowiem bezpośredni wpływ na stan zdrowia, a nawet życia ludności. Co więcej konieczność zakupu leków
często ma charakter nieprzewidywalny, nie sposób zatem z góry ustalić kto i kiedy zgłosi się do apteki (por. wyrok WSA
we Wrocławiu z dnia 3.10.2006 r. III SA/Wr 185/06).
Na marginesie zauważyć należy, że sama Izba przyznaje, że w funkcjonującej do tej pory całodobowej opiece
farmaceutycznej na terenie Gminy Kęty występują sytuacje pilnej potrzeby korzystania przez mieszkańców z usług
aptecznych w porze nocnej, pomimo braku zaistnienia sytuacji kryzysowej o zasięgu gminnym lub szerszym. Już sam
ten fakt przemawia za koniecznością ustalenia dyżurów całodobowych na terenie Gminy Kęty zwłaszcza wobec
funkcjonowania całodobowo Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach oraz stacjonowania w Kętach Zespołu
Wyjazdowego Podstawowego Pogotowia Ratunkowego wraz z karetką działającego także całodobowo. Z powyższych
względów odnotowany przez Izbę minimalny zakres ruchu pacjentów w czasie pełnienia dyżurów nocnych realizujących
recepty z datą bieżącą oraz brak sygnałów od pacjentów z terenu Gminy Kęty o potrzebie zapewnienie usług
farmaceutycznych całodobowo nie może stanowić uzasadnionego argumentu przemawiającego za brakiem ustalenia
całodobowych dyżurów.
Odnośnie zarzutu braku legitymacji rady powiatu do wskazywania aptek zobowiązanych do pełnienia dyżurów
nocnych, w niedzielę i święta i inne dni świąteczne, jest nietrafiony. Art. 94 u.p.f. wprost daje kompetencje radzie
powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w taki sposób, aby na danym terenie zapewnić mieszkańcom
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możliwość jak najlepszego dostępu do usług farmaceutycznych. Fakt, iż zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 8 u.p.f. podmiot
występujący o prowadzenie apteki składa wniosek, w którym wskazuje m.in. dni i godziny pracy apteki nie stoi
w sprzeczności z kompetencją rady powiatu do modyfikacji godzin pracy aptek będących placówkami ochrony zdrowia
publicznego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną
nie może wyłącznie sam wyznaczać ram czasowych jej funkcjonowania, gdyż nie jest w stanie ustalić czy wyznaczone
przez niego ramy czasowe są niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia publicznego wszystkich mieszkańców (por.
wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30.05.2017 r. sygn. IV SA/Wr 161/17, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7.12.2016 r.
sygn. IV SA/Po 412/16).
Niska rentowność aptek czy też ograniczenia w prowadzeniu aptek polegające na ustaleniu całodobowych dyżurów
także nie stanowią podstawy do braku ustalenia całodobowych dyżurów aptek. W art. 94 ust. 1 u.p.f. wyraźnie położony
jest nacisk na interes ludności, a nie na interes właścicieli aptek. Ustawodawca nakładając na apteki ogólnodostępne,
będące placówkami ochrony zdrowia publicznego obowiązek świadczenia usług farmaceutycznych, nie uzależnił
wykonywania tych obowiązków od indywidualnych warunków funkcjonowania danej placówki, czy też liczby
zatrudnionych w niej pracowników. W art. 88 ust. 1 u.p.f. zobowiązał natomiast kierownika apteki ogólnodostępnej
do takiej organizacji pracy w aptece, by ta placówka ochrony zdrowia publicznego mogła wykonywać usługi
farmaceutyczne, także w sposób całodobowy. Ponadto prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj wiąże się
z ponoszeniem kosztów, co powinno, ale nie musi mieć związku z uzyskiwaniem zysku (por. wyrok NSA w Warszawie
z dnia 9.12.2011 r. sygn. II GSK 1338/10).
Każdy podmiot decydujący się na prowadzenie regulowanej działalności aptekarskiej, powinien mieć świadomość,
że taką działalność należy prowadzić również zgodnie z przepisami prawa miejscowego, w tym uchwałami
podejmowanymi na podstawie art. 94 ust. 2 u.p.f. Jednym z takich obowiązków może być obowiązek pełnienia dyżurów
w porze nocnej lub w dni wolne od pracy. Z tego obowiązku nie mogą zwolnić szczególne warunki pracy konkretnej
apteki, np. liczba zatrudnionych w niej osób lub kwestia osiąganego w takich porach pracy apteki wyniku
ekonomicznego. (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 22.05.2018 r. sygn. III SA/Kr 168/18).
Na koniec należy podkreślić, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują ani obowiązku ani możliwości
we współfinansowaniu przez samorząd powiatowy świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej czy niedziele i inne dni
świąteczne. Koszty z tym związane stanowią koszt prowadzonej przez właścicieli aptek działalności gospodarczej,
wkalkulowane w ryzyko jej prowadzenia. Działalność ta ma charakter reglamentowany co związane jest z obowiązkiem
spełnienia szeregu warunków określonych przepisami prawa, w tym zapewnienia dostępności świadczeń usług
farmaceutycznych w sposób całodobowy. Koszty te są rekompensowane przez dopłatę za ekspedycję leku w porze
nocnej, o której mowa w art. 9 ust. 3 u.p.f.
Z powyższego względu organ przy podejmowaniu niniejszej uchwały oparł się o pozytywne opinie wójtów,
burmistrzów i Prezydenta Miasta Oświęcimia, natomiast nie uwzględnił argumentów Beskidzkiej Okręgowej Izby
Aptekarskiej w zakresie w jakim kwestionowała ona potrzebę ustalenia całodobowych dyżurów aptek na terenie Kęt.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w Kętach funkcjonuje największa liczba aptek w powiecie oświęcimskim z wyjątkiem miasta
Oświęcimia, fakt sporego oddalenia Kęt od całodobowej apteki w Oświęcimiu (ok. 20 km) oraz największej
po Oświęcimiu liczby mieszkańców na terenie powiatu oświęcimskiego, którzy potencjalnie mogą skorzystać
z całodobowych usług farmaceutycznych, ustalenie całodobowych dyżurów aptek w Kętach jest uzasadnione.
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