
STANOWISKO Nr VI/8/2012 
z dnia 21 l istopada 2012r. 

NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 
 

w  spraw ie zapew nienia dostępności do usług farmaceutycznych w  porze 
nocnej, w  niedzielę, św ięta i inne dni w olne od pracy, w  ramach tzw . dyżurów 

aptek ogólnodostępnych 
 
Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9, art. 39 ust. 1 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 
136, poz. 856, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące 
stanowisko: 
 

Naczelna Rada Aptekarska stwierdza, że normy prawne zawarte w art. 94 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 

poz. 271, z późn. zm.), a dotyczące zapewnienia przez apteki ogólnodostępne 

dostępności do usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne 

dni wolne od pracy (tzw. dyżury aptek): 

1) budzą poważne wątpliwości, co do zgodności z konstytucyjnymi zasadami 

demokratycznego państwa prawa; 

2) prowadzą do merytorycznie nieuzasadnionego obciążania aptek 

ogólnodostępnych kosztami, które powinny być pokrywane przez jednostki i 

ograny administracji publicznej ustalające dyżury, a nie przez prywatnych 

przedsiębiorców; 

3) dyskryminują apteki w porównaniu z innymi podmiotami świadczącymi usługi z 

zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia poprzez zmuszanie aptek do 

nieodpłatnego wykonywania usług, których odpowiedniki w zakresie świadczeń 

zdrowotnych (nocna pomoc lekarska w poz, izby przyjęć w szpitalach) są 

odrębnie finansowane przez publicznego płatnika; 

4) wprowadzają możliwość nałożenia na podmiot prowadzący aptekę przez organ 

powiatu obowiązków, które są bardzo często niewykonalne bez naruszenia 

obowiązującego prawa, np. prawa pracy. 

Obowiązujący system ustalania tzw. dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od pracy jest niekonstytucyjny, niesprawiedliwy, 

nieadekwatny do potrzeb pacjentów oraz praktycznie niemożliwy do prawidłowego 

realizowania. 

Mając na uwadze powyższe Naczelna Rada Aptekarska wnosi o podjęcie przez 

Ministra Zdrowia inicjatywy zmiany ww. przepisu w następujący sposób. 

W art. 94 Prawa farmaceutycznego: 

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 „2a. Podmiotowi prowadzącemu aptekę przysługuje od powiatu, którego rada 

nałożyła obowiązek wykonywania pracy w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne 

dni wolne od pracy, zwrot koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi 

odsetkami, poniesionych w związku z wykonaniem pracy w porze nocnej, w 

niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy.”,  

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 



„3a. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Aptekarskiej określa, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób obliczania, korygowania i rozliczania koniecznych wydatków i 

nakładów wraz z ustawowymi odsetkami, ponoszonych przez apteki w związku z 

wykonaniem obowiązku pracy w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni 

wolne od pracy, nałożonego w trybie określonym w ust. 2;  

2) tryb zwrotu przez powiat koniecznych wydatków i nakładów wraz z 

ustawowymi odsetkami, o których mowa w pkt 1 

- uwzględniając rodzaj i zakres wydatków i nakładów ponoszonych przez  

apteki w celu wypełnienia obowiązku pracy w porze nocnej, w niedzielę, święta lub 

inne dni wolne od pracy, w tym koszty zapewnienia wykwalifikowanego personelu.”.  

 

 

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Sekretarz NRA      Prezes NRA 
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