
Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r.
Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. 1. Lokal apteki musi spe∏niaç wszystkie wyma-
gania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy okreÊlone dla budynku u˝y-
tecznoÊci publicznej i pomieszczeƒ pracy okreÊlone
w odr´bnych przepisach, oraz szczegó∏owe wymogi
okreÊlone w rozporzàdzeniu.

2. Liczba pomieszczeƒ apteki oraz ich powierzch-
nia, kszta∏t i wyposa˝enie muszà gwarantowaç prawi-
d∏owe funkcjonowanie apteki.

§ 2. 1. Materia∏y budowlane i wykoƒczeniowe za-
stosowane w lokalu apteki muszà spe∏niaç wymagania
obowiàzujàce w odniesieniu do lokalu zak∏adu opieki
zdrowotnej.

2. Instalacje znajdujàce si´ w aptece powinny byç
wykonane zgodnie z odr´bnymi przepisami.

§ 3. 1. Apteka ogólnodost´pna powinna byç usytu-
owana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Izba ekspedycyjna apteki ogólnodost´pnej nie
mo˝e stanowiç pomieszczenia przechodniego i zawsze
musi byç usytuowana na pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynku, pod warunkiem ˝e poziom pod∏ogi
tego pomieszczenia znajduje si´ na poziomie lub po-
wy˝ej poziomu urzàdzonego terenu budynku.

3. Dopuszcza si´ usytuowanie pozosta∏ych po-
mieszczeƒ apteki na innych kondygnacjach, pod wa-
runkiem ̋ e lokal apteki stanowiç b´dzie organizacyjnie
i funkcjonalnie wydzielonà ca∏oÊç, tak aby ka˝de z po-
mieszczeƒ wchodzàcych w sk∏ad apteki by∏o dost´pne
bez koniecznoÊci wychodzenia na zewnàtrz.

§ 4. 1. Aptek´ szpitalnà sytuuje si´ na terenie szpi-
tala tak, aby zapewniç prawid∏owe zaopatrzenie od-
dzia∏ów w produkty lecznicze i wyroby medyczne.

2. Magazyny apteki szpitalnej przeznaczone do
przechowywana materia∏ów ∏atwo palnych, p∏ynów in-
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fuzyjnych, wyrobów medycznych, p∏ynów ˝ràcych,
opakowaƒ szklanych oraz materia∏ów pomocniczych
mogà byç umieszczone w oddzielnej piwnicy lub sute-
renie, pod warunkiem ˝e ich odleg∏oÊç od pozosta∏ych
pomieszczeƒ apteki nie jest znaczna.

§ 5. 1. Do apteki ogólnodost´pnej muszà prowadziç
co najmniej dwa odr´bne wejÊcia:

1) dla osób korzystajàcych z us∏ug apteki;

2) dla personelu i dostaw towaru.

2. Do apteki szpitalnej muszà prowadziç co naj-
mniej dwa odr´bne wejÊcia:

1) dla personelu;

2) dla dostaw towaru.

3. WejÊcie dla osób korzystajàcych z us∏ug apteki
ogólnodost´pnej musi zapewniaç:

1) nieograniczony dost´p do izby ekspedycyjnej
w czasie godzin pracy apteki, w tym równie˝ dla
osób niepe∏nosprawnych;

2) mo˝liwoÊç wydawania produktów leczniczych i wy-
robów medycznych w porze nocnej.

§ 6. 1. Poszczególne pomieszczenia w aptece:

1) wyposa˝a si´ w odpowiednie urzàdzenia wentyla-
cyjne zapewniajàce minimum 1,5-krotnà wymian´
powietrza w ciàgu godziny;

2) rozplanowuje si´ w sposób zapewniajàcy prawid∏o-
wà organizacj´ pracy, bezpieczeƒstwo oraz bezko-
lizyjnoÊç komunikacyjnà;

3) zabezpiecza si´ przed dost´pem osób nieuprawnio-
nych.

2. Pomieszczenia apteki przeznaczone na izb´ re-
cepturowà, izb´ do sporzàdzania produktów homeo-
patycznych i zmywalni´ muszà posiadaç odpowiednie
urzàdzenia wentylacyjne zapewniajàce minimum 
2-krotnà wymian´ powietrza w ciàgu godziny.

3. Pomieszczenia apteki, w których sà sporzàdzane,
wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz
wydawane i przechowywane wyroby medyczne, mu-
szà byç wyposa˝one w urzàdzenia eliminujàce nad-
mierne nas∏onecznienie.

4. Pomieszczenia, w których sà przechowywane le-
ki cytostatyczne, muszà spe∏niaç wymagania w zakre-
sie bezpieczeƒstwa i higieny pracy okreÊlone w odr´b-
nych przepisach dla zak∏adów opieki zdrowotnej.

§ 7. Apteka musi byç wyposa˝ona:

1) w urzàdzenia umo˝liwiajàce sporzàdzanie leków
w postaciach farmaceutycznych wykonywanych
w aptekach;

2) w urzàdzenia umo˝liwiajàce prawid∏owe przecho-
wywanie produktów leczniczych i wyrobów me-

dycznych w sposób zabezpieczajàcy je przed zaku-
rzeniem i zabrudzeniem.

§ 8. 1. Podstawowe wyposa˝enie apteki ogólnodo-
st´pnej stanowià:

1) stó∏ ekspedycyjny, który mo˝e byç os∏oni´ty w spo-
sób uniemo˝liwiajàcy dost´p do niego osobom
niezatrudnionym w aptece, wyposa˝ony w szufla-
dy do przechowywania wyodr´bnionych asorty-
mentowo produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych;

2) szafy ekspedycyjne zamykane do wysokoÊci co naj-
mniej 60 cm od pod∏ogi;

3) szafy magazynowe zamykane lub rega∏y oraz ∏atwo
zmywalne podesty;

4) szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania
Êrodków odurzajàcych i substancji psychotropo-
wych zabezpieczone zgodnie z odr´bnymi przepi-
sami;

5) lodówka lub szafa ch∏odnicza z urzàdzeniem do po-
miaru temperatury, przeznaczona wy∏àcznie do
przechowywania leków;

6) termometry i higrometry we wszystkich pomiesz-
czeniach, w których przechowuje si´ lub sporzàdza
produkty lecznicze oraz przechowuje si´ wyroby
medyczne;

7) lo˝a recepturowa kryta tworzywem ∏atwo zmywal-
nym, odpornym na chemikalia;

8) wagi wielozakresowe, których parametry okreÊlajà
odr´bne przepisy;

9) stó∏ kryty tworzywem ∏atwo zmywalnym, odpor-
nym na chemikalia;

10) aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z od-
powiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, je˝eli
apteka wytwarza wod´ oczyszczonà;

11) szk∏o do przygotowywania leków recepturowych;

12) naczynia i utensylia recepturowe, odpowiednio
oznakowane, do przygotowywania leków receptu-
rowych, z wydzieleniem naczyƒ i utensyliów dla
Êrodków z grupy bardzo silnie dzia∏ajàcych.

2. Je˝eli apteka sporzàdza leki w warunkach asep-
tycznych, to podstawowe jej wyposa˝enie stanowià
ponadto:

1) lo˝a z nawiewem laminarnym do przygotowywania
leków w warunkach aseptycznych, umieszczona
w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturo-
wej;

2) sterylizator.

3. Aptek´, w której sà sporzàdzane produkty 
homeopatyczne, wyposa˝a si´ ponadto w aparatur´
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umo˝liwiajàcà sporzàdzanie tych produktów w okre-
Êlonych postaciach farmakopealnych.

§ 9. 1. Podstawowe wyposa˝enie apteki szpitalnej
stanowià sprz´ty wymienione w § 8 ust. 1 pkt 2—12,
a tak˝e:

1) stó∏ ekspedycyjny;

2) lo˝a do sporzàdzania leków w warunkach aseptycz-
nych;

3) stó∏ laboratoryjny;

4) digestorium;

5) autoklaw;

6) sterylizator;

7) aparatura do rozpuszczania, sàczenia i rozlewania
kropli ocznych oraz do sporzàdzania innych leków
ja∏owych.

2. Je˝eli w aptece szpitalnej sà sporzàdzane leki do
˝ywienia pozajelitowego i dojelitowego, leki cytosta-
tyczne, koncentraty do hemodializy i dializy dootrzew-
nowej lub p∏yny infuzyjne, aptek´ wyposa˝a si´ ponad-
to odpowiednio w aparatur´ s∏u˝àcà do:

1) sporzàdzania leków do ˝ywienia pozajelitowego;

2) sporzàdzania leków do ˝ywienia dojelitowego;

3) przygotowywania leków cytostatycznych;

4) przygotowywania roztworów do hemodializy i dia-
lizy dootrzewnowej;

5) wytwarzania p∏ynów infuzyjnych.

§ 10. W lokalu apteki ogólnodost´pnej i lokalu ap-
teki szpitalnej zapewnia si´ dost´p do:

1) obowiàzujàcego Urz´dowego Wykazu Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obowiàzujàcego Urz´dowego Wykazu Wyrobów
Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) obowiàzujàcej Farmakopei Polskiej oraz niezb´dnej
literatury fachowej.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
—————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 93, poz. 833).
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