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Podstawowe informacje na temat jak projektować apteki ogólnodostępne 

Sposób wykonania/projektowania aptek regulowany jest polskim prawem, to jaka 
powinna być minimalna powierzchnia, jakie pomieszczenia wchodzą w skład apteki 
oraz co powinien zawierać projekt apteki. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. Nr 171 poz. 
1395)  
§ 3.  
1. Apteka ogólnodostępna powinna być usytuowana na pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Izba ekspedycyjna apteki ogólnodostępnej nie może stanowić pomieszczenia 
przechodniego i zawsze musi być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku, pod warunkiem że poziom podłogi tego pomieszczenia znajduje się na 
poziomie lub powyżej poziomu urządzonego terenu budynku. 
3. Dopuszcza się usytuowanie pozostałych pomieszczeń apteki na innych 
kondygnacjach, pod warunkiem że lokal apteki stanowić będzie organizacyjnie i 
funkcjonalnie wydzieloną całość, tak aby każde z pomieszczeń wchodzących w skład 
apteki było dostępne bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. 
1. Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia: 
1) dla osób korzystających z usług apteki; 
2) dla personelu i dostaw towaru. 
 
Powierzchnia podstawowa apteki ogólnodostępnej nie może być mniejsza niż 80 m2. 
Dopuszcza się, aby w aptekach ogólnodostępnych zlokalizowanych w 
miejscowościach liczących do 1.500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich 
powierzchnia podstawowa była nie mniejsza niż 60 m2. 
W przypadku sporządzania produktu leczniczego homeopatycznego powierzchnia 
podstawowa apteki w zależności od asortymentu tych produktów musi być 
odpowiednio zwiększona. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie 
wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej 
apteki (Dz.U. Nr 161 poz. 1338) : 
§ 1. W skład powierzchni podstawowej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą 
następujące pomieszczenia: 
1) izba ekspedycyjna; 
2) izba recepturowa, która może być wyposażona w śluzę; 
3) izba do sporządzania produktów homeopatycznych - jeżeli apteka sporządza 
produkty homeopatyczne; 
4) zmywalnia; 
5) magazyn lub magazyny produktów leczniczych; 



 

2 | S t r o n a  

 

6) magazyn lub magazyny do przechowywania asortymentu wymienionego w art. 72 
ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, jeżeli jest on 
prowadzony przez aptekę; 
7) pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe; 
8) komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla 
dostaw towaru i dla personelu; 
9) archiwum. 
 
§ 2. W skład powierzchni pomocniczej lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzą: 
1) pomieszczenie socjalne; 
2) szatnia dla personelu z odrębnymi szafami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie 
w ilości zależnej od zatrudnionego personelu (dopuszcza się usytuowanie szatni w 
komorze przyjęć); 
3) pomieszczenie sanitarne; 
4) pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków 
służących do utrzymania czystości; 
5) powierzchnia komunikacyjna (korytarze, przedsionki itp.). 
 
Co powinien zawierać projekt apteki? 
Szczegółowe wymagania oraz listę elementów, które należy zawrzeć w opisie 
technicznym apteki zawiera 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002r. w sprawie danych 
wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną 
(Dz.U. Nr 161 poz. 1337)  
 


