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        Prudnik, dnia  3 września 2021 r.  

OR. 0003.118.2021 

 

       Sz. P. Mirosław Czupkiewicz 

       Radny Rady Powiatu 

 

 W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 23 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 24 sierpnia 

2021 r.) dotyczące czynności podjętych przez Zarząd Powiatu w Prudniku w związku ze 

stwierdzeniem, iż apteka mieszcząca się przy ul. Łangowskiego w Prudniku nie pełniła 

dyżuru zgodnie z harmonogramem, ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Prudniku w sprawie 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu prudnickiego w 2021 r., 

wyjaśniam co następuje: 

 W dniu 21 grudnia 2020 r. na adres mailowy Starostwa Powiatowego w Prudniku 

wpłynęła wiadomość mieszkanki Powiatu zawierająca skargę na niedopełnienie przez aptekę 

przy ul. Łangowskiego w dniu 20 grudnia 2021 r. dyżuru zgodnie z harmonogramem.  

Na podstawie art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor 

Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej apteka nie 

zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów 

leczniczych, w dniu 22 grudnia 2020 r. skarga została przesłana do Wojewódzkiego 

Inspektora Farmaceutycznego w Opolu celem rozpatrzenia według właściwości.  

O przekazaniu skargi do innego organu powiadomiono skarżącą.   

W dniu 12 stycznia 2021 r. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu przesłał  

ww. skargę do Zarządu Powiatu w Prudniku, stwierdzając, iż na mocy uchwały Rady Powiatu 

w Prudniku to Zarząd jest upoważniony do wykonania uchwały w tym do rozpatrzenia skargi.  

Po otrzymaniu pisma ponownie przeanalizowano możliwe drogi postępowania i stwierdzono, 

iż brak jest podstaw prawnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej w celu 

doprowadzenia do przestrzegania przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych ustalonych przez Radę Powiatu. Ponieważ w niniejszej 

sprawie nie mamy do czynienia z postępowaniem administracyjnym, niedopuszczalne było 

też wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Zarządem Powiatu  

w Prudniku, a Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Opolu.  



Wobec braku kompetencji władczych podjęto decyzję o wystąpieniu do przedsiębiorcy 

prowadzącego aptekę o wyjaśnienie przyczyn zaniechania pełnienia dyżuru zgodnie  

z harmonogramem, ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Prudniku.   

W dniu 2 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęła odpowiedź Pani 

Moniki Hylak, prowadzącej ww. aptekę. W piśmie wyjaśniono, iż przyczyną zamknięcia 

apteki były problemy kadrowe i brak możliwości niezwłocznego zorganizowania zastępstwa. 

Przedsiębiorca wskazał, iż była to sytuacja wyjątkowa, nie mająca miejsca  w przeszłości, 

przeprosił za zaistniałą sytuację i zobowiązał się do pełnienia dyżurów zgodnie  

z harmonogramem. Zarówno o wystąpieniu do apteki, jak i po otrzymaniu stanowiska 

skarżąca została poinformowana na adres mailowy, z którego wpłynęła skarga.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) adresat; 

2) a/a. 

 

Do wiadomości:  

Skarżąca  


