
ZARZĄDZENIE NR 2182/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2005.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) – zarządza 
się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Miasta

Krakowa od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie ciągłym całodobowym, 
obowiązujący na terenie Miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 
2005 roku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Miasta Krakowa
     / - /



Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2182/2004
Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 2 grudnia 2004 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku

Na terenie miasta Krakowa obowiązują następujące godziny pracy aptek 
ogólnodostępnych:

1. W dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla aptek:
jednozmianowych - godziny od 900 do 1600,
dwuzmianowych - godziny od 800 do 2000.

2. W soboty dla aptek
jednozmianowych - godziny od 800 do 1400 , co drugą sobotę,
dwuzmianowych - godziny od 800 do 1400 w każdą sobotę.

3. W dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota 
dla aptek jedno - i dwuzmianowych - godziny od 800 do 1400.

Ograniczenie, przesunięcie ustalonych jak wyżej godzin pracy oraz zamknięcie apteki, wymaga 
uzgodnienia z Wydziałem Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
Krakowa, po uprzednim zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.

Podania w tej sprawie należy kierować z miesięcznym wyprzedzeniem.

Wydłużenie godzin pracy nie wymaga powyższych uzgodnień.

Informacja o godzinach pracy apteki, wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie 
ciągłym całodobowym oraz wszelkie zmiany z tym związane, powinny być umieszczone 
w miejscu widocznym. 
W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, kierownictwo apteki jest zobowiązane 
umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.

W przypadku, gdy apteka nie może pełnić dyżuru całodobowego zgodnie z wykazem, 
stanowiącym załącznik nr 2, kierownictwo apteki jest zobowiązane znaleźć zastępstwo 
oraz pisemnie poinformować o tej zmianie Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie, apteki 
i publikatory działające na terenie miasta Krakowa.



Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 2182/2004
Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 2 grudnia 2004 r.

Wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie ciągłym całodobowym, 
obowiązujący na terenie miasta Krakowa 

od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku

Na terenie miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2005 roku całodobowe dyżury w systemie 
ciągłym zapewniają, działające w pełnym zakresie usług farmaceutycznych, poniższe apteki:

Apteka Prywatna, ul. Krowoderska 31, tel. 430-00-35

Apteka Prywatna, ul. Galla 26, tel. 636-73-65

Apteka CEFARM ul. Kalwaryjska 94 - Mateczny, tel. 656-18-50

Apteka “GALEN” C.H. TESCO, ul. Kapelanka 56, tel. 296-42-39

(we wszystkie dni, w które czynne jest C. H. TESCO)

Apteka CEFARM os. Centrum A bl. 3, tel. 644-17-36


