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W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 11 lipca 2020 r., dotyczący wystawiania i realizacji 

recept refundowanych, Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia prosi 

o przyjęcie następujących informacji.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia ukazał się Komunikat w sprawie 

identyfikatora OW NFZ z dnia 30 lipca 2020 r. o następującej treści: „Informujemy, iż od dnia 

1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek 

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca 

nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy 

zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania 

art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 944, z późn. zm.), na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

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

Ponadto należy podkreślić, że art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne określający zakres danych, jakie muszą znaleźć się na recepcie, niewątpliwie 

pełni rolę wiodącej regulacji systemowo determinującej zakres danych, które mają być 

przetwarzane przez podmioty uczestniczące w procesie wystawiania i realizacji recept. Dlatego 

też pozostałe zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept wyrażone w przepisach 

obowiązujących powinny być interpretowane w sposób spójny z ww. kierunkową regulacją. 

Wobec powyższego informujemy, iż zniesienie obowiązku zamieszczania identyfikatora 

oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na 
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recepcie, powoduje, że informacji tej nie trzeba odnotowywać również na dokumentach 

związanych z realizacją recepty np. w Dokumencie Realizacji Recepty oraz nie musi być ona 

przekazywana oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych o obrocie lekami wynikających ze 

zrealizowanych recept.

Jednocześnie zniesienie powyższego obowiązku nie powoduje zakazu wpisywania na 

recepcie ww. identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ, a odnotowanie takiej danej na 

recepcie nie powinno skutkować odmową realizacji takiej recepty.”

 Odnosząc się do drugiej części e-maila dotyczącego realizacji recept wystawionych przed 

1 lipca 2020 r. informuję, że zgodnie z zapisem § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

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

papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, 

może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy adres pacjenta nie jest zgodny 

z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu. W załączniku nr 2 do wyżej wymienionego 

rozporządzenia zostały wskazane identyfikatory (numery od 01 do 16) oddziałów wojewódzkich  

Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto na podstawie art. 96a ust 8 pkt 8 ustawy Prawo 

farmaceutyczne, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba 

wystawiająca receptę wpisuje symbol „X” albo 100%. 

Mając na względzie powyższe, osoba uprawniona wystawiając receptę przed 1 lipca 

2020 r., na produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrób medyczny podlegający refundacji, zobowiązana była wpisać w części recepty „Oddział 

NFZ” dane, o których mowa w art. 96a ust.8 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne albo dane, 

o których mowa w art. 96a ust.8 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Z poważaniem,
Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu

Departament Gospodarki Lekami
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