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§  10.  Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws recept  

1.    Realizacja recepty, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób 
nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne, jest 
dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności: 
1) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego 
pacjenta określonego w lp. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia - osoba wydająca określa 
go na podstawie dokumentów, o których mowa w § 14, przedstawionych przez osobę 
okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go w Dokumencie Realizacji Recepty lub na 
rewersie recepty papierowej oraz zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym, o 
którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału 
wojewódzkiego Funduszu; 

2) postać produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrobu medycznego - osoba wydająca określa tę postać na podstawie 
posiadanej wiedzy; 

3) dawka produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego - osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) sposób dawkowania - osoba wydająca wydaje maksymalnie taką ilość produktu 
leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 
medycznego, która nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych 
opakowaniach określonych w wykazie dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku 
produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji - ilość nie większą niż ilość zawarta 
w dwóch najmniejszych opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przypadków, w których sposób dawkowania musi 
być wpisany zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii; 

5) numer EKUZ, numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy o 
świadczeniach, albo numer dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń opieki 
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz zgodny z normą PN-ISO 3166-
1:2008 symbol państwa, w którym znajduje się zagraniczna instytucja właściwa dla osoby 



uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - 
osoba wydająca ustala go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta 
przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer w 
Dokumencie Realizacji Recepty oraz w komunikacie elektronicznym, o którym mowa w art. 
45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

6) data realizacji recepty "od dnia" - osoba wydająca przyjmuje, że wpisano znak "X"; 

7) data urodzenia w przypadku pacjenta do 18 roku życia, jeżeli daty tej nie można ustalić - 
osoba wydająca określa datę urodzenia tego pacjenta na podstawie innego dokumentu 
przedstawionego przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza tę informację 
w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty w postaci papierowej; 

8) odpłatność: 
a) w przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie 
wpisano oznaczenia "X" albo "100%" - osoba wydająca wydaje ten produkt 
leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób 
medyczny za odpłatnością określoną w wykazie, 
b) w przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w więcej niż jednej 
odpłatności i nie wpisano oznaczenia "X" albo "100%" - osoba wydająca wydaje 
produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
wyrób medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego produktu leczniczego, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego 
określoną w wykazie, 
c) w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnienia dodatkowego, osoba wydająca 
wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z tego uprawnienia; 
w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z 
wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego w lp. 7 załącznika 
nr 1 do rozporządzenia, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek 
spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za 
odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego 
pacjenta; 



9)  adres w danych pacjenta, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo 
farmaceutyczne - osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów przedstawionych 
przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia; 

10)   kod pocztowy adresu danych pacjenta - osoba wydająca przyjmuje, że został wpisany; 

11)   dane podmiotu drukującego, o których mowa w art. 96a ust. 1e ustawy - Prawo 
farmaceutyczne - osoba wydająca przyjmuje, że zostały wpisane. 

 

2.   Recepta, na której nie wpisano poniższych danych, wpisano je w sposób nieczytelny 
lub niezgodny z art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana pod 
warunkiem dokonania następujących czynności: 
1) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy o SIOZ, 
oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę - osoba wydająca określa ten numer na 
podstawie posiadanych danych dotyczących osoby wystawiającej receptę; osoba wydająca 
zamieszcza ten numer w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty 
papierowej oraz komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego 
Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji; 

2) dane dotyczące osoby uprawnionej albo podmiotu - osoba wydająca określa je na 
podstawie posiadanych danych; osoba wydająca zamieszcza je w Dokumencie Realizacji 
Recepty lub na rewersie recepty papierowej oraz komunikacie elektronicznym 
przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 
ustawy o refundacji; 

3) w przypadku braku numeru telefonu, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy 
- Prawo farmaceutyczne - osoba wydająca przyjmuje, że wystarczający jest numer telefonu 
zawarty w danych świadczeniodawcy; 

4)   dane pacjenta, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne - 
osoba wydająca określa te dane na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę 
okazującą receptę, pod warunkiem że na recepcie zawarto daną pacjenta, o której mowa w 
art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo farmaceutyczne, albo daną pacjenta, o której 
mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo farmaceutyczne; osoba wydająca 
zamieszcza określone przez siebie dane w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie 
recepty papierowej; w przypadku danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 
8 pkt 1b ustawy - Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca zamieszcza je w komunikacie 
elektronicznym, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, przekazywanym do 
oddziału wojewódzkiego Funduszu; 



5) jeżeli na recepcie nie wpisano ilości produktu leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a) osoba wydająca przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w 
wykazie, a w przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych niepodlegających refundacji 
- jedno najmniejsze opakowanie dopuszczone do obrotu lub dostępne w obrocie na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
b) a określono sposób dawkowania i okres stosowania - osoba wydająca przyjmuje 
obliczoną na tej podstawie ilość, jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą 
receptę. 

3.  Jeżeli z liczby, wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania 
podanego na recepcie wynikają różne ilości produktu leczniczego, środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca 
wydaje najmniejszą z nich jako ilość przepisaną przez osobę wystawiającą receptę. 
4.  Jeżeli ilość refundowanego leku recepturowego przepisanego na recepcie przekracza 
ilość, o której mowa w art. 96a ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne, osoba wydająca 
zmniejsza ilość wydawanego leku recepturowego do tej ilości. 
5.  Osoba wydająca realizuje receptę, na której: 
1) wpisano w sposób błędny lub niezgodny z ustawą - Prawo farmaceutyczne adnotację na 
recepcie wystawionej dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych oraz dla 
rodzeństwa, o której mowa w art. 95b ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne; 

2) zawarte zostały inne niż określone w rozporządzeniu lub w art. 96a ustawy - Prawo 
farmaceutyczne informacje lub znaki niestanowiące reklamy. 

 
 


