
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )   

z dnia 17 kwietnia  2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept  

Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept 

(Dz. U. poz. 745, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w ust. 5a w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„– „pro auctore” i „pro familiae”, o których mowa w art. 95b ust. 3 ustawy – Prawo 

farmaceutyczne,”; 

2) w § 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wpisano w sposób błędny lub niezgodny z ustawą – Prawo farmaceutyczne 

adnotację na recepcie wystawionej dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3  ustawy 

– Prawo farmaceutyczne;”; 

3) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 

36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.”; 

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i 

dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) w przypadku farmaceutów – 04;”; 

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia część 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Część pierwsza numeru nie zawiera oznaczeń literowych. Na część tę składa się dla recept 

„pro auctore” i „pro familiae” 13 bloków cyfr lub liczb o stałej kolejności, a dla pozostałych 

recept 12 takich bloków: 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 

1542, 1556, 1590, 1818 i 1905 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1773 oraz z 2019 r. poz. 

436, 718, 1253 i 2395. 
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1) blok pierwszy reprezentowany przez cyfrę „2”; 

2) blok drugi reprezentowany przez liczbę „16”; 

3) blok trzeci reprezentowany przez liczbę „840”; 

4) blok czwarty reprezentowany przez cyfrę „1”; 

5) blok piąty reprezentowany przez liczbę „113883”; 

6) blok szósty reprezentowany przez cyfrę „3”; 

7) blok siódmy reprezentowany przez liczbę „4424”; 

8) blok ósmy reprezentowany przez cyfrę „2”; 

9) blok dziewiąty reprezentowany przez cyfrę „10” dla recept „pro auctore” i „pro 

familiae” albo cyfrę „7” dla pozostałych recept; 

10) blok dziesiąty stanowiący: 

a) dla recept „pro auctore” i „pro familiae” oznaczenie zawodu osoby uprawnionej:  

- w przypadku lekarzy i felczerów – 1, 

- w przypadku pielęgniarek – 2, 

- w przypadku położnych – 3,  

- w przypadku farmaceutów – 4, 

b) dla pozostałych recept wewnętrzny identyfikator podmiotu nadawany automatycznie 

przez Elektroniczną Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ustawy o SIOZ; 

wartość reprezentująca ten blok jest każdorazowo inna, może ją stanowić cyfra albo 

dowolna liczba zawierająca dowolnie wiele cyfr; 

11) blok jedenasty: 

a) stanowiący dla recept „pro auctore” i „pro familiae” numer prawa wykonywania 

zawodu osoby uprawnionej (bez liter i zer wiodących), 

b) dla pozostałych recept - reprezentowany przez cyfrę „2”; 

12) blok dwunasty: 

a) dla recept „pro auctore” i „pro familiae” - reprezentowany przez cyfrę „2”, 

b) dla pozostałych recept - reprezentowany przez cyfrę „1”; 

13) blok trzynasty wyłącznie dla recept „pro auctore” i „pro familiae” reprezentowany 

przez cyfrę „1”. 

Bloki są przedzielone kropką.”; 

6) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w części I: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 

lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne, jest przedstawiany jako ciąg dziesięciu cyfr, przy 

czym w przypadku: 

1) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej: 

a) cyfra pierwsza ma wartość „3”,  

b) cyfra druga ma wartość „0” dla numeru, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. 

c ustawy – Prawo farmaceutyczne,  

c) cyfry od trzeciej do dziewiątej przyjmują wartość odpowiedniego numeru, przy 

czym, jeżeli w identyfikatorze pojawiają się litery, są one pomijane, natomiast jeżeli 

odpowiedni numer jest krótszy niż 7 znaków, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer,  

d) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w 

części II;  

2) farmaceuty: 

a) cyfra pierwsza ma wartość „8”,  

b) cyfry od drugiej do dziewiątej przyjmują wartość 8 cyfrowego numeru prawa 

wykonywania zawodu farmaceuty (PWZF) w Centralnym Rejestrze Farmaceutów,  

c) cyfra dziesiąta jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego w 

części II.”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej określają numer prawa 

wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo 

farmaceutyczne, przyjmując wartości: 

– określone w ust. 3 pkt 1 lit. b i c – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, 

pielęgniarek i położnych,  

– określone w ust. 3 pkt 2 lit. b – w przypadku farmaceutów;”, 

c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) cyfry od drugiej do dziewiątej określają identyfikator pracownika medycznego, 

o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – Prawo farmaceutyczne, przyjmując 

wartości określone w: 

a) ust. 3 pkt 1 lit. b i c  – w przypadku lekarza, lekarza dentysty, felczera, pielęgniarki 

i położnej,  

b) ust. 3 pkt 2 lit. b –  w przypadku farmaceuty;”.  
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.  

 

MINISTER ZDROWIA 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 96a 

ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z 

późn. zm.).  

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.). 

Zmiana dokonywana w § 1 pkt 1 i 2 przedmiotowego projektu wynika z faktu uchylenia pkt 2 

w art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz przeniesienia 

normy o zbliżonej do uchylonej treści w ust. 3 tego samego artykułu ww. ustawy, które to 

zmiany nastąpiły na mocy art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590). Ponieważ 

modyfikowane dwa przepisy zmienianego rozporządzenia, w zakresie w jakim odsyłały do 

uchylonego art. 95b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne, nie 

były zmienione od czasu wejścia ww. ustawy w życie, tj. od dnia 7 września 2019 r., 

koniecznym zabiegiem legislacyjnym było zastosowanie prawidłowych odesłań do art. 95b ust. 

3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, co tym samym dokonuje się 

niniejszym projektem. 

Zmiana dokonywana w § 1 pkt 3 przedmiotowego projektu rozporządzenia ma z kolei na celu 

umożliwienie lekarzom stosowania druków recept według wzoru obowiązującego przed dniem 

wejścia w życie zmienianego rozporządzenia, tj. przed 18 kwietnia 2018 r. przez okres 36 

miesięcy od dnia wejścia tego rozporządzenia w życie, tj. maksymalnie do dnia 17 kwietnia 

2021 r. Pomimo wyznaczenia pierwotnie 12-miesięcznego terminu na dostosowanie się, a 

następnie – po ok. roku jego wydłużenia do 24 miesięcy, okresy te okazały się 

niewystarczające. W związku z powyższym projektodawca proponuje wydłużenie ww. terminu 

kierując się wyłącznie troską o pacjentów, aby ze względów od siebie niezależnych nie byli 

zmuszeni do ponownego uzyskiwania recept od lekarzy w przypadkach, w których recepta 

wystawiona zostałaby na wzorze nie odpowiadającym wymogom § 19 zmienianego 

rozporządzenia w jego dotychczasowym brzmieniu.  

Zmiana dokonywana w § 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia stanowi natomiast konsekwencję 

merytoryczną zmiany dokonanej art. 5 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567), w zakresie, w jakim przez 

znowelizowanie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 
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farmaceuci otrzymali dodatkowe uprawnieninie polegające na możliwości wystawienia recept 

dla siebie oraz członków swojej rodziny. 

Zmiana dokonana przywołaną wyżej ustawą musi znaleźć przełożenie na budowę nadawanego 

przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia unikalnego numeru 

identyfikującego receptę w postaci papierowej w taki sposób, aby uwzględniał nową kategorię 

osób do tego uprawnionych, tj. farmaceutów, a jednocześnie pozwalał na wyraźne odróżnienie 

recepty wystawionej przez farmaceutę przez zakodowanie tej informacji w drugiej cyfrze ww. 

numeru identyfikacyjnego.  

Powyższe wpłynie również na zmianę sposobu budowy unikalnego numeru identyfikującego 

receptę wystawioną w postaci elektronicznej.  

Uwzględnienie takie musi mieć miejsce ze względu na to, że do recept pro familia i pro auctore, 

wystawianych przez farmaceutów zastosowanie ma znacząca większość przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia zmienianego niniejszym 

projektem, podczas gdy do recept, które farmaceuci mogli (i mogą dalej) wystawiać, tj. tzw. 

recept farmaceutycznych, wymogi te, w tym wymóg posiadania unikalnego numeru 

identyfikującego receptę, nie miały zastosowania, a tym samym – co oczywiste – załączniki 3 

i 4 nowelizowanego rozporządzenia nie uwzględniały tego przypadku.  

W aktualnym porządku prawnym, rzeczone załączniki powinny jednak zostać zmodyfikowane.  

Koniecznym jest również zmodyfikowanie załącznika nr 5 do rozporządzenia określającego 

sposób przedstawiania danych zawartych na recepcie papierowej w postaci kodu kreskowego, 

aby uwzględniał również dane farmaceuty, co – tak jak w przypadku zmian zaproponowanych 

w 1 pkt 4 i 5 projektu, z którymi modyfikacji jest immanentnie powiązana, wynika z wcześniej 

omówionych zmian w obrębie art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne, jakie zaszły w 2019 r. Zmiana ta objęta jest w projektowanym § 1 pkt 6. 

 

Jednocześnie w zakresie drugiej zmiany dokonywanej projektem, tj. dotyczącej sposobu 

budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej, adresatem tej 

normy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym zaproponowany termin wejścia w 

życie nie wydaje się być problematyczny, w tym nadmiernie krótki. W przypadku zaś sposobu 

budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej zmianie nie 

ulega część druga numeru, która nadawana jest przez konkretny podmiot w jego systemie 

wewnętrznym, a jedynie część pierwsza, której wartości są niezmienne albo nadawane 

automatycznie przez Platformę P1.  
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W ocenie projektodawcy nie ma alternatywnego sposobu osiągnięcia celu nowelizacji. W 

zakresie, w jakim projekt dotyczy zmian ujętych w § 1 pkt 1 i 2 projektu, które sprowadzają się 

do usunięcia stanu, w którym w przepisach prawa istnieją wadliwe (ze względu na swoją 

nieaktualność) odesłania, to jedynym sposobem usunięcia i sanacji tego stanu jest działanie 

legislacyjne. W szczególności nie da się osiągnąć celu, jakim jest usunięcie stanu wzajemnej 

oczywistej niekompatybilności przepisów, w sposób skuteczny przez działania 

pozalegislacyjne, np. wykładnię przepisów. 

Podobnie jest w przypadku, w którym przez § 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia następuje 

wydłużenie (z 24 do 36 miesięcy) możliwości stosowania druków recept według wzoru 

obowiązującego przed 18 kwietnia 2018 r. Skoro bowiem nadzwyczajne utrzymanie 

możliwości stosowania tych druków, pomimo wprowadzenia nowego ich wzoru, wynika 

wprost z przepisu prawa, to jedyną możliwością zmiany tego stanu jest ingerencja legislacyjna 

w treść tego przepisu. Inne metody wydłużenia tego okresu (do wyobrażenia jest np. wydanie 

komunikatu o wydłużeniu omawianego okresu), nie mogą – z punktu widzenia prawa – być 

osiągnięte w sposób skuteczny. 

Nie można również zmienić wymogów, według których następuje wytworzenie unikalnego 

numeru identyfikującego receptę inaczej, niż przez interwencje legislacyjną zaproponowaną w 

§ 1 pkt 4 i 5 projektu, skoro wymogi budowy takiego numeru określają wyłącznie przepisy 

załączników zmienianego rozporządzenia. To samo tyczy się kwestii wymagań dla 

przedstawiania danych na recepcie w postaci kodu kreskowego § 1 pkt 6 projektu. 

W zakresie, w jakim proponowane zmiany dotyczą kwestii sposobu budowy unikalnego 

numeru identyfikującego receptę, nie będą one miały wpływu na mikro- małych i średnich 

przedsiębiorców ponieważ zaproponowany w nim zakres zmian nie jest do nich kierowany. 

Adresatem projektowanej normy dotyczącej sposobu budowy unikalnego numeru 

identyfikującego receptę w postaci papierowej jest bowiem ten, kto taki numer przydziela, tj. 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku recept w 

postaci elektronicznej numer ten zaś jest nadawany automatycznie w systemie 

teleinformatycznym. 

W zakresie, w jakim projekt dotyczy wydłużenia możliwości stosowania druków recept w 

postaci papierowej według wzoru sprzed 18 kwietnia 2018 r., będzie on oddziaływał na tych 

spośród lekarzy, których można zaliczyć do wyżej wymienionych trzech kategorii 

przedsiębiorców. Wpływ ten będzie się sprowadzał do umożliwienia stosowania posiadanych 



– 8 – 

 

 

druków bez konieczności ich wymiany przez czas dłuższy o 1 rok (w stosunku do stanu 

dotychczasowego), będzie więc korzystny dla adresatów projektowanej normy prawnej. 

 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 18 kwietnia 2020 r. Jest to termin 

pozwalający na dalsze czasowe utrzymanie możliwości wystawiania przez lekarzy recept na 

wzorze sprzed 18 kwietnia 2018 r. Co więcej, termin ten dotyczy rozwiązania korzystnego dla 

swoich adresatów (w szczególności nie nakładającego na nich żadnych nowych obowiązków 

ani nie modyfikującego w sposób uciążliwy obowiązków dotychczasowych), w związku z 

czym zakładane, krótsze niż standardowo przewidywane dla rozporządzeń członków Rady 

Ministrów vacatio legis, wydaje się być uzasadnione. W ocenie projektodawcy tak 

zaproponowanemu terminowi wejścia projektowanego rozporządzenia w życie nie stoją na 

przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego.  

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

 


