
druk nr         projekt Prezydenta Miasta  
 
UCHWAŁA NR  
Rady Miasta Krakowa 
z dnia 

 
 

 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2010 roku. 
 
 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 (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, 
obowiązujący na terenie Miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 
31 grudnia 2010 roku, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 
§ 3. 

 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
 

 



 Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr ……./2009 r. 

Rady Miasta Krakowa 
z dnia …………….. 2009 r. 

 
 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  
obowiązujący na terenie Miasta Krakowa  

od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku 
 
 
1. Na terenie Miasta Krakowa obowiązują następujące godziny pracy aptek 

ogólnodostępnych: 
1) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla aptek: 

a) jednozmianowych  - godziny od 900 do 1600; 
b) dwuzmianowych  - godziny od 800 do 2000. 
 

2) w soboty dla aptek: 
a) jednozmianowych  - godziny od 800 do 1400, w co drugą sobotę, 
b)  dwuzmianowych  - godziny od 800 do 1400, w każdą sobotę. 

 
3) w dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota) 

dla aptek jedno – i dwuzmianowych: - godziny od 800 do 1400. 
 

2. Ograniczenie i przesunięcie ustalonych jak wyżej godzin pracy oraz zamknięcie apteki, 
wymaga uzgodnienia z właściwą ds. ochrony zdrowia komórką organizacyjną Urzędu 
Miasta Krakowa, po uprzednim zasięgnięciu opinii Okręgowej Rady Aptekarskiej w 
Krakowie. 
Podania w tej sprawie należy kierować z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 
3. Wydłużenie godzin pracy nie wymaga powyższych uzgodnień. 
 
4. 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 z zewnątrz apteki.  

 
W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, kierownik apteki jest zobowiązany 
umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek.  

 
5. W przypadku, gdy apteki nie może pełnić dyżuru całodobowego zgodnie z wykazem, 

stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Rady Miasta Krakowa, kierownik 
apteki jest zobowiązany ustalić zastępstwo oraz pisemnie poinformować o tej zmianie 
właściwą ds. ochrony zdrowia komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa, 
Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie, apteki oraz środki masowego przekazu 
działające na terenie Miasta Krakowa. 

 



Załącznik Nr 2 
do uchwały  Nr ……../2009 r. 

Rady Miasta Krakowa 
z dnia …………..2009 r. 

 
 

 
Wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie ciągłym całodobowym, 

obowiązujący na terenie Miasta Krakowa  
od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku 

 
 
Na terenie Miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2010 roku całodobowe dyżury w pełnym 

zakresie usług farmaceutycznych zapewniają następujące apteki:  
 
1. „Apteka pod Opatrznością” przy ul. Karmelickiej 23 tel. (012) 631-19-80;  
2. Apteka Prywatna, ul. Galla 26, tel. (012) 636-73-65; 
3. Apteka CEFARM ul. Kalwaryjska 94 – Mateczny, tel. (012) 656-18-50; 
4. Apteka CEFARM „DBAM O ZDROWIE” os. Centrum A bl. 4, tel. (012) 425-75-40; 
5. Apteka „VENA-VITA”, ul. Wolska 1 tel. (012) 265-29-70; 
 



 
Uzasadnienie 

 
Art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

(t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) stanowi, że w drodze uchwały, rada 
powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu 
powiatu i samorządu aptekarskiego, ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, 
który zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, 
powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w 
porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.  

Kompetencje rady powiatu w Krakowie (mieście na prawach powiatu) sprawuje Rada 
Miasta Krakowa.  

 
W związku z uruchamianiem nowych aptek oraz zamykaniem już istniejących, 

w porozumieniu z Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie zagwarantowano 
dla mieszkańców Krakowa minimalną, stałą ilości czterech aptek (położonych w byłych 
dużych dzielnicach administracyjnych Krakowa) działających w porze nocnej, w niedziele, 
święta i inne dni wolne od pracy.  

Na terenie Miasta Krakowa funkcjonowało w latach 2004 – 2009 średnio 325 aptek, 
z których ok. 190 zaopatruje ludność zarówno w leki gotowe, jak i recepturowe. Pozostałe 
apteki zaopatrują pacjentów tylko w leki gotowe.  
 Na pracę w systemie ciągłym całodobowym (tzw. NON-STOP), w całym 2010 roku 
wyrazili zgodę kierownicy aptek: 

1. „Apteka pod Opatrznością”, ul. Karmelicka 23, tel. (012) 631-19-80;  
2. Apteka Prywatna, ul. Galla 26, tel. (012) 636-73-65; 
3. Apteka CEFARM ul. Kalwaryjska 94 – Mateczny, tel. (012) 656-18-50; 
4. Apteka CEFARM „DBAM O ZDROWIE” os. Centrum A bl. 4, tel. (012) 425-75-40; 
5. Apteka „VENA-VITA”, ul. Wolska 1 tel. (012) 265-29-70; 

Powyższe Apteki znajdują się w łatwo dostępnych komunikacyjnie punktach Miasta.  
Ponadto szereg właścicieli aptek wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów znacznie 
wydłużyło godziny pracy, niektóre z nich są czynne w niedziele i święta. 
 

Pięć wyżej wskazanych aptek oraz Apteki o wydłużonym czasie pracy, w tym 
pracujące w niedziele i święta, zapewnia dostateczne zaopatrzenie mieszkańców Krakowa 
w koniecznym zakresie usług farmaceutycznych.  

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Miasta Krakowa.  
 


