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Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 1129 Pana Posła Pawła Szramki w sprawie  

łagodzenia zasad dostępu do przychodni i położonych w ich obrębie aptek, punktów 

aptecznych i sklepów medycznych Minister Zdrowia uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2020 poz. 944) -  apteka ogólnodostępna może stanowić 

odrębny budynek lub może być usytuowana w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod 

warunkiem wydzielenia od innych lokali obiektu i innej działalności. Szczegółowe kwestie 

dotyczące wymogów lokalowych aptek reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać 

lokal apteki (Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1395), w którym zgodnie z § 5 do apteki 

ogólnodostępnej muszą prowadzić dwa odrębne wejścia. Pierwsze z nich należy 

przeznaczyć dla osób korzystających z usług apteki, zaś drugie dla personelu i dostaw 

towaru. W celu zabezpieczenia zdrowia farmaceutów i pacjentów konieczne jest 

utrzymanie środków ochronnych oraz zabezpieczeń na najwyższym możliwym 

poziomie.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, jak również Rada 

Ministrów nieustannie dokładają wszelkich starań, aby zabezpieczyć zdrowie i życie 

obywateli.



2

Ponadto na bieżąco monitorowana jest obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego,                 

a także dokładane są wszelkie starania, aby zalecenia i ewentualne wytyczne były na 

bieżąco aktualizowane, a obostrzenia stopniowo znoszone. 

Podejmuje się zatem wszelkie działania, które są aktualnie uzasadnione, mając na celu 

minimalizowanie skutków rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Sytuacja jest jednak 

dynamiczna, dlatego uprzejmie prosi się o śledzenie oficjalnych komunikatów, 

sygnowanych przez instytucje państwowe, zamieszczonych przede wszystkim na 

stronie internetowej http://www.gov.pl/koronawirus i przekazywanych opinii publicznej 

poprzez media, portale społecznościowe i inne informacyjne kanały rządowe.

Jednocześnie należy wskazać, że wszelkie środki ostrożności i działania są 

podejmowane na podstawie aktualnej wiedzy, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) oraz doświadczeń innych państw.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu
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