
                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Warszawa, 26 maja 2021 r. 

KL/216/159/KO/2021 

 

 

 

Pan 

Maciej Miłkowski 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Zdrowia 

 

Szanowny Panie Ministrze, 
 
w związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal 
apteki („Projekt”), pragniemy wyrazić nasze poparcie dla wprowadzanych w nim rozwiązań. 
 
Uważamy jednak, że powinno się umożliwić przeprowadzanie szczepień ochronnych nie tylko  
w pomieszczeniach administracyjno-szkoleniowych oraz izbach ekspedycyjnych, ale także w innych 
pomieszczeniach wchodzących w skład powierzchni apteki ogólnodostępnej. Jednocześnie należy 
określić, że możliwe jest przeprowadzanie szczepień w wydzielonym punkcie (namiot, autobus) przed 
lub w pobliżu placówki lub w lokalu podmiotu współpracującego z apteką. Uregulowania wymaga 
ponadto możliwość przeprowadzania w aptekach ogólnodostępnych badań kwalifikacyjnych do 
szczepień ochronnych. 
 
Wprowadzenie powyższych zmian prawnych umożliwi włączenie się do ogólnopolskiego programu 
szczepień wszystkim placówkom aptecznym, które zadeklarowały taką gotowość i spełniają wymagania. 
Ponadto przyczyni się do sprawniejszego prowadzenia akcji wyszczepienia społeczeństwa, i odciąży 
polski system ochrony zdrowia, który aktualnie toczy walkę o życie i zdrowie Polaków w trakcie pandemii 
koronawirusa.  
 
W załączniku przekazujemy propozycje zmian prawnych do Projektu. 
 

 
Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 
 

Załącznik nr 1. Propozycje zmian legislacyjnych do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów,  
jakim powinien odpowiadać lokal apteki 
 

Przepis  Aktualna treść  Propozycja zmiany  

§ 5 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymogów, 
jakim powinien odpowiadać 
lokal apteki 

 4. Apteka ogólnodostępna, w której przeprowadzane są szczepienia 
ochronne lub badania kwalifikacyjne powinna być odpowiednio 
oznaczona, wraz ze wskazaniem godzin przeprowadzania szczepień  
i badań kwalifikacyjnych. 

§ 6 ust. 5 Projektu 5. W przypadku przeprowadzania w aptece 
ogólnodostępnej szczepienia ochronnego, 
może ono zostać przeprowadzone w (…) 

5. W przypadku przeprowadzania w aptece ogólnodostępnej szczepienia 
ochronnego lub badania kwalifikacyjnego, może ono zostać 
przeprowadzone w (…) 

§ 6 ust. 5 pkt 3 Projektu  3) w wydzielonym punkcie przed lub w pobliżu apteki ogólnodostępnej lub  
w lokalu podmiotu współpracującego z apteką – pod warunkiem: 
a) zapewnienia wyposażenia wskazanego w § 8 ust. 4, 

b) wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu  

i korzystania z tego punktu, który gwarantuje pacjentom 

bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności. 

§ 8 ust. 4 Projektu 4. W przypadku gdy w aptece 
ogólnodostępnej przeprowadzane są 
szczepienia ochronne, podstawowe 
wyposażenie izby szczepień tej apteki lub 
pomieszczenia, które pełni taką funkcję, 
stanowią (…) 

4. W przypadku gdy w aptece ogólnodostępnej przeprowadzane są 
szczepienia ochronne lub badania kwalifikacyjne, podstawowe 
wyposażenie izby szczepień tej apteki lub pomieszczenia, które pełni taką 
funkcję, stanowią (…) 

 


