
Protokół Nr 8/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 lipca 2015 r., o godz. 14:00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,  

 sala nr 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot.). Nieobecność zgłosił członek komisji, Zbigniew Rodek. 

 

Ad. I 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis otworzył VIII posiedzenie komisji, 

powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji 

(zał. nr 1 prot.) 

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji porządek obrad stanowiący zał. nr 2 prot. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 1. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja, w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosy „za”), przyjęła protokół nr 7/15 z posiedzenia  

w dniu 22 czerwca 2015 r. (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie założeń do opracowania harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych 

działających na terenie Powiatu Pleszewskiego na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis - poinformował, że w wyniku rozmów 

przeprowadzonych z kierownikami i właścicielami aptek działających na terenie powiatu, 

dwie apteki wyraziły wolę pełnienia wydłużonych dyżurów w celu sprawdzenia 

zapotrzebowania na leki w porze nocnej. Dotyczy to apteki Nova przy ul. Słowackiego oraz  

apteki przy ul. Rynek 21. Proponuje się wydłużenie dyżurów aptek do godziny 24:00.  

Powstało  pewne niezrozumienie i część  aptekarzy sądziła, że planowane jest  wprowadzenie 

całonocnych dyżurów, od chwili obecnej. Natomiast celem komisji jest wydłużenie godzin 

dyżurów aptek począwszy od 2016 roku. Obecnie, za zgodą właścicieli  dwóch w/w aptek  

proponuje się na okres próbny wydłużyć dyżury w miesiącu  wrześniu. Pozwoli to stwierdzić 

ilu faktycznie pacjentów korzysta z apteki  po  godzinie 22. Pan Fijałkowski, który jest 

właścicielem apteki przy ul. Rynek 21, wyraził zgodę na przejęcie dyżuru za inną aptekę po 

wcześniejszym uzgodnieniu, tak by nie powielać dyżurów. 

  

Inspektor wydziału organizacyjno- administracyjnego, Romana Klamecka – wskazała na 

możliwość dyżurowania przez aptekę przy ul. Rynek 21 w Pleszewie,   w terminie 19 – 25 

września, tj. w terminie dyżuru apteki „Stylowa”, ponieważ kierownik tej apteki   

poinformował  Starostę, że nie będzie pełnił dyżurów. Apteka „Nova” na ul. Słowackiego 



pełnić będzie dyżur od 12 do 18 września. Takie rozwiązanie spowoduje, że przez dwa 

tygodnie apteki dyżurne będą czynne do godziny 24.  

 

 Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski -  wskazał na konieczność przekazania   

informacji o wydłużonych  godzinach dyżurów aptek lekarzom  rodzinnym i  SOR.  

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Michał Kaczmarek - zapytał,  jakie działania  planowane 

są po okresie próbnym.  Czy wydłużone godziny  dyżurów zostaną  utrzymane.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis – przypomniał, że do końca bieżącego 

roku  kwestię  godzin otwarcia i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu reguluje 

uchwała Rady  Powiatu.   Zmiana godzin dyżurów, aby była wiążąca, wymaga zmiany 

uchwały. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby apteki dobrowolnie wydłużyły godziny 

dyżurów. W przypadku 12 aptek wchodzących w harmonogram dyżurów, apteka będzie 

dyżurowała średnio co 3 miesiące.  

 

Radca Prawny, Marian Sztamburski – wskazał na konieczność dostosowania w uchwale na 

2016 rok godzin  rozpoczęcia  dyżurów nocnych  do godzin pracy aptek, ponieważ   obecnie 

niektóre apteki  standardowo  pracują  do godziny 21. W tej sytuacji dyżur powinien 

rozpoczynać się dopiero od  godziny 21.  

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Michał Kaczmarek- zapytał,  jakie rozwiązanie planuje się   

w przypadku aptek,  które ze względów kadrowych nie wyrażą zgody na dyżurowanie.  

 

Inspektor wydziału Organizacyjno- Administracyjnego, Romana Klamecka –  
wydłużenie godzin dyżurów  aptek na okres  2 tygodni do godz. 24:00 może  spowodować  

oczekiwania pacjentów utrzymania  godzin. 

  

Członek Komisji Zdrowia (…), Michał Kaczmarek-  wskazał, że uruchomienie dyżurów na 

okres próbny wprowadzi dezinformację. Mieszkańcy mogą być zaskoczeni, że ponownie nie 

będzie można kupić leków po godzinie 22:00.  

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Maciej Ładziński- przychylił się do głosu członka komisji 

Michała Kaczmarka, rozwiązaniem byłoby utrzymanie przez apteki dyżurów do godz. 24 do 

końca roku.  

  

Członek Komisji Zdrowia (…), Michał Kaczmarek - wskazał, że zasadne byłoby 

dyżurowanie przez jeden cykl próby, tak by wydłużony dyżur pełniła każda apteka lub  

wprowadzenie  wydłużonego dyżuru na kres próbny od    stycznia do marca.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis - takie rozwiązanie wymaga  

przeprowadzenia indywidualnych rozmów z farmaceutami:  czy chcą dyżurować, czy są za 

okresem próbnym.  

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Zbigniew Serbiak- stwierdził, że  apteki w 2016 r. powinny 

być otwarte od godz.6:00 do 24:00 i to należy   wprowadzić w uchwale dotyczącej dyżurów 

aptek w 2016 r. Jeżeli aptekarze nie będą się stosować do tych dyżurów, należy zgłosić takie 

przypadki. Istnieje faktyczny problem z dostępem do leków  w porze nocnej w Pleszewie. 

Dużo osób by kupić leki jeździ do aptek do Kalisza, czy też do Ostrowa, ponieważ u nas 

apteki nie dyżurują. Za wydłużeniem  dyżurów od 6:00 do 24:00 przemawia dobro 



mieszkańców. Jesteśmy radnymi powołanymi przez mieszkańców i musimy iść za ich 

głosem. Wydłużenie   dyżurów nie jest  szczególnym utrudnieniem dla  aptekarzy.  

 

Radca prawny, Marian Sztamburski – wskazał na przypadki uchylenia przez wojewodów  

uchwał w sprawie dyżurów aptek z powodu  braku  całodobowej dostępności. Jeżeli nawet 

aptekarze zaskarżą tą uchwałę, to przepisy mówią, że  należy zapewnić dostęp do leków w 

porze nocnej. Orzeczenia są negatywne i aptekarze muszą się z tym liczyć. 

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Maciej Ładziński- zapytał, jakie dyżury aptek uchwalono  

w  sąsiednich powiatach?  

 

Inspektor wydziału organizacyjno - administracyjnego, Romana Klamecka- wyjaśniła, 

że apteki są otwarte całą dobę, albo jest to dyżur na telefon.  W Krotoszynie apteki są otwarte 

całą dobę. 

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Maciej Ładziński- nie jesteśmy w stanie zmusić aptek do 

tego  aby dyżurowali całą dobę. Konieczny jest kompromis i zgoda na wydłużenie dyżurów o 

dwie godziny.  

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Zbigniew Serbiak-  podtrzymał zasadność wydłużenia  

dyżurów  od 6:00 – 24:00. Apteka powinna dyżurować  min. 6  godzin.  

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Maciej Ładziński-  wskazał, że największy problem mają 

mieszkańcy  spoza Pleszewa, np. osoby które mieszkają  w Białobłotach, nie zawsze  są  w 

stanie  dojechać  na czas  po  przepisany lek.  

 

Inspektor wydziału Organizacyjno- Administracyjnego, Romana Klamecka- wskazała, 

że działa  apteka w Gizałkach, w której poza godzinami otwarcia  wydawane są w pilnych  

przypadkach leki.  Natomiast w Czerminie apteka jest czynna od poniedziałku do piątku, do 

godz. 15:00 a w soboty i niedzielę jest nieczynna. W Pleszewie planowane jest uruchomienie 

przez sieć NOVA kolejnej apteki i być  może  sieć wprowadzi  aptekę całodobową.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis- Naczelna Rada Aptekarska stwierdza, 

że normy prawne zawarte w art. 94 dotyczące zapewnienia przez apteki ogólnodostępne 

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

wolne, budzą poważne wątpliwości co do zgodności konstytucyjnej z zasadami 

demokratycznego państwa prawa i  prowadzą do merytorycznie nieuzasadnionego obciążenia 

aptek ogólnodostępnych kosztami, które powinny być pokrywane przez organy administracji 

publicznej ustalające dyżury, a nie przez prywatnych przedsiębiorców. Ponadto   wskazuje na  

dyskryminację aptek w porównaniu z innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie 

szeroko rozumianej ochrony zdrowia poprzez zmuszanie aptek do nieodpłatnego 

wykonywania usług, gdy inne świadczenia zdrowotne tj.: nocna pomoc lekarska i izby 

przyjęć są odrębnie finansowane przez publicznego płatnika. Ponadto   przywołany artykuł 

wprowadza możliwość nałożenia przez organ powiatu na firmy prowadzące aptekę 

obowiązków, które są bardzo często niewykonalne bez naruszenia obowiązującego prawa np. 

prawa pracy. Można powiedzieć, że jeżeli aptekarz będzie sam pracował 8 godzin tj. 40 

godzin tygodniowo to nie możemy wyciągnąć od niego żadnych konsekwencji, dlatego 

prosiłbym aby poważnie się zastanowić, przeanalizować wszystkie za i przeciw, aby uchwała 

którą wydamy była wydana  rozsądnie.  Naczelna Rada Aptekarska proponuje, aby zmienić w 

tej sprawie przepisy i wprowadzić zapis, że podmiotowi prowadzącemu aptekę przysługuje w 



przypadku nałożenia na nią obowiązku wykonywania pracy w porze nocnej, w niedzielę i 

święta- zwrot koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami. Aptekarze 

w indywidualnych rozmowach rozważają możliwość przedłużenia czasu pracy,  z uwagi na   

utrzymanie klientów.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski-  wobec zgody właścicieli aptek  przychylił się do   

koncepcji  aby dwie apteki, o których była mowa wcześniej i które zgadzają się na okres 

próbny,  dyżurowały  do godz. 24:00. Niestety odbędzie się to bez reklamy. Informacja o tej 

zmianie będzie tylko u lekarzy i SOR w Pleszewie. Lekarz poinformuje pacjenta,  która 

apteka w tym czasie dyżuruje i gdzie pacjent  może udać się by kupić leki.  Pozwoli to 

uzyskać informację od aptek  o ilości sprzedanych leków. Będzie to wskazówką do 

opracowania harmonogramu dyżurów na rok 2016.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis- zapytał, czy   komisja   pozytywnie 

opiniuje  wprowadzenie  dwutygodniowego okresu próbnego  w miesiącu wrześniu, podczas 

którego apteki dyżurne będą czynne do  godz. 24.   

 

Członek Komisji Zdrowia (…), Michał Kaczmarek - wskazał, że zgoda czy opinia komisji 

nie ma znaczenia, ponieważ  właściciele aptek są w tym zakresie niezależni  i obecnie od nich 

zależy czy   zechcą pełnić dyżury  ponad   ustalone  w   uchwale Rady godziny.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis-  poprosił o opinię  prawną w zakresie 

wprowadzenia wydłużonych dyżurów nocnych na okres próbny dwóch  tygodni.  

 

Radca Prawny, Marian Sztamburski -  uchwałą Rady  Powiatu z  dnia 30 grudnia 2014 r. 

ustalono rozkład czasu pracy aptek i harmonogram dyżurów na 2015 r. Niektóre apteki 

pracują dłużej, ale to nie znaczy, że łamią  prawo. Należałoby skorzystać z możliwości  

wydłużenia dyżurów na okres próbny dwóch tygodni .  

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis - przedstawił projekt uchwały komisji    

skierowanej  do Zarządu  Powiatu w Pleszewie w sprawie wydłużenia godzin  dyżurów aptek 

w porze nocnej i wprowadzenie ich do harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych 

działających na terenie Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 3 prot.). Mając na uwadze 

zabezpieczenie dostępu mieszkańców do leków proponuje się wydłużenie dyżurów aptek na 

terenie Powiatu Pleszewskiego do godz. 24:00.  

 

Komisja w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosy „za”) przyjęła uchwałę w sprawie wydłużenia 

godzin dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis- poprosił o przeprowadzenie 

szczegółowych ustaleń z właścicielami aptek, które podejmą  wydłużone dyżury we wrześniu  

b.r. oraz o poinformowanie   lekarzy  o  możliwości  zakupu przez pacjentów leków w tym 

okresie do  godz. 24:00.  

 

 

 

Ad. 3. 

Wolne głosy i wnioski 

-nie zgłoszono- 

 



Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Zdrowia (…), Leopold Lis 

zakończył posiedzenie komisji w dniu 30 lipca 2015 r. 

 

Protokołował        Przewodniczący  Komisji   

 /-/         /-/ 

Monika  Duda        Leopold Lis 

 

Załączniki: 

Nr 1- lista obecności, 

Nr 2- porządek obrad 

Nr 3- Uchwała Komisji Zdrowia (…) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wydłużenia godzin 

dyżurów aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

 

 


