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2164
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie recept lekarskich
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, zwanych dalej „receptami”;

1) dane okreÊlone w § 4 dotyczàce podmiotu, zwanego dalej „upowa˝nionym podmiotem”, z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, zawar∏ umow´ upowa˝niajàcà do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne zgodnie z przepisami ustawy;
2) dane dotyczàce pacjenta:
a) imi´ i nazwisko,

2) wzór recepty uprawniajàcej do nabycia leku lub
wyrobu medycznego bezp∏atnie, za op∏atà rycza∏towà lub cz´Êciowà odp∏atnoÊcià oraz wzór recepty wystawianej dla osób, o których mowa
w art. 43—46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135), zwanej dalej „ustawà”;
3) sposób zaopatrywania w druki recept, ich przechowywania, sposób realizacji recept oraz kontroli ich
wystawiania i realizacji.
§ 2. 1. Wystawienie recepty polega na czytelnym
naniesieniu na awersie recepty treÊci obejmujàcej dane okreÊlone w rozporzàdzeniu oraz z∏o˝eniu w∏asnor´cznego podpisu przez osob´ uprawnionà na podstawie odr´bnych przepisów do wystawiania recept,
zwanà dalej „osobà wystawiajàcà recept´”.
2. Na recepcie mogà byç dokonywane poprawki
wy∏àcznie przez osob´ wystawiajàcà recept´, z zastrze˝eniem § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a. Poprawki dokonywane na recepcie wymagajà dodatkowego odciÊni´cia pieczàtki i podpisu tej osoby, umieszczonych przy
poprawionej informacji.
3. Na recepcie nie mogà byç zamieszczane informacje niezwiàzane z jej przeznaczeniem, w tym reklamy.
§ 3. 1. Dane niezb´dne do wystawienia recepty, je˝eli co najmniej jeden z przepisanych leków lub wyrobów medycznych ma byç wydany za op∏atà rycza∏towà, za cz´Êciowà odp∏atnoÊcià lub bezp∏atnie, zwanych dalej „refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi”, obejmujà:
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210,
poz. 2135.

b) adres miejsca zamieszkania lub miejsce pe∏nienia s∏u˝by wojskowej, je˝eli dotyczy; w przypadku osoby bezdomnej — miejsce zamieszkania albo siedzib´ Êwiadczeniodawcy, który
udzieli∏ Êwiadczenia,
c) wiek — w przypadku pacjenta do lat 18,
d) kod uprawnieƒ dodatkowych pacjenta, okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, a je˝eli
pacjentowi nie przys∏ugujà te uprawnienia —
znak „X”,
e) kod uprawnieƒ dla pacjentów chorujàcych na
choroby okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 37 ust. 2 ustawy, w postaci znaku „P”, a je˝eli pacjentowi nie przys∏ugujà te
uprawnienia — znak „X”,
f) w przypadku korzystania ze Êwiadczeƒ na podstawie przepisów o koordynacji — numer poÊwiadczenia o prawie do Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w razie braku poÊwiadczenia — numer
identyfikacyjny znajdujàcy si´ na dokumencie
uprawniajàcym do korzystania ze Êwiadczeƒ na
podstawie przepisów o koordynacji,
g) numer PESEL osób, o których mowa w art. 45
i 46 ustawy;
3) identyfikator p∏atnika:
a) oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu w∏aÊciwego
dla miejsca zamieszkania pacjenta, okreÊlony
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, lub
b) znak „X” w przypadku pacjentów nieubezpieczonych w Funduszu i nieposiadajàcych dokumentu potwierdzajàcego prawo do Êwiadczeƒ
zdrowotnych, lub
c) symbol paƒstwa, w którym znajduje si´ instytucja w∏aÊciwa dla osoby korzystajàcej ze Êwiadczeƒ na podstawie przepisów o koordynacji;
4) dane dotyczàce przepisanych leków lub wyrobów
medycznych okreÊlone w § 6;
5) dat´ wystawienia recepty;
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6) dane dotyczàce osoby wystawiajàcej recept´,
w tym co najmniej:
a) imi´ i nazwisko,
b) numer prawa wykonywania zawodu lekarza
okreÊlony w odr´bnych przepisach.
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2) adres i numer telefonu upowa˝nionego podmiotu;
3) identyfikator upowa˝nionego podmiotu lub jego
komórki organizacyjnej, je˝eli sà one wyodr´bnione w jego strukturze, zawierajàcy jeden lub dwa
cz∏ony rozdzielone znakiem „—”:
a) cz∏on pierwszy stanowi 9 pierwszych znaków
cz´Êci I resortowego kodu identyfikacyjnego,
o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên. zm.3)); je˝eli
kod nie zosta∏ nadany lub obowiàzek nadania
kodu nie dotyczy tego podmiotu, wykorzystuje
si´ 9 pierwszych cyfr jego numeru identyfikacyjnego REGON,

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogà byç dodatkowo przedstawione na recepcie technikà s∏u˝àcà
do ich automatycznego odczytu, a w szczególnoÊci
w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych.
3. Je˝eli osoba wystawiajàca recept´ wystawia jà
dla siebie albo dla ma∏˝onka, zst´pnych lub wst´pnych w linii prostej, w cz´Êci recepty przeznaczonej na
wpisanie danych pacjenta wpisuje dodatkowo adnotacj´: „pro auctore” lub „pro familia”. Na recepcie wystawianej z adnotacjà „pro auctore” dane dotyczàce
pacjenta, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogà nie zawieraç elementów, które sà umieszczone na pieczàtce
lekarskiej.

b) cz∏on drugi stanowi cz´Êç VII resortowego kodu
identyfikacyjnego; je˝eli kod nie zosta∏ nadany
lub obowiàzek nadania kodu nie dotyczy tego
podmiotu, zamiast tej cz´Êci kodu mogà byç podane inne, uzgodnione z Funduszem, trzy cyfry.

4. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, umieszcza
si´ dodatkowo:

2. Je˝eli recepta jest wystawiana w warunkach innych ni˝ okreÊlone w ust. 1, dane dotyczàce upowa˝nionego podmiotu obejmujà:

1) numer potwierdzajàcy identyfikacj´ pacjenta okreÊlony w odr´bnych przepisach, w przypadku,
o którym mowa w § 11;

1) imi´ i nazwisko osoby, która zawar∏a z Funduszem
umow´ upowa˝niajàcà do wystawiania recept na
refundowane leki i wyroby medyczne;

2) numer recepty nadawany przez Fundusz w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2, którego sposób budowy okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia;

2) adres i numer telefonu tej osoby;
3) dziewi´ciocyfrowy numer identyfikacyjny okreÊlony w tej umowie, na który sk∏adajà si´:
a) dwie pierwsze cyfry o wartoÊci „98”,

3) numer potwierdzajàcy identyfikacj´ pacjenta
nadawany przez Fundusz w przypadku, o którym
mowa w § 9 ust. 5, którego sposób budowy okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
5. Dane, o których mowa w ust. 4, przedstawia si´
dodatkowo technikà s∏u˝àcà do ich automatycznego
odczytu, a w szczególnoÊci w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych.
6. Sposób przedstawiania danych w postaci kodu
kreskowego, o którym mowa w ust. 2 i 5, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
7. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6, nanoszone sà za pomocà nadruku lub pieczàtki.
8. Wykaz symboli paƒstw instytucji w∏aÊciwych na
podstawie przepisów o koordynacji stanowi za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Je˝eli recept´ wystawia lekarz zatrudniony
w zak∏adzie opieki zdrowotnej, lekarz wykonujàcy zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, dane dotyczàce upowa˝nionego podmiotu obejmujà:
1) nazw´ zak∏adu opieki zdrowotnej, indywidualnej
praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej
praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej;

b) dwie nast´pne cyfry b´dàce identyfikatorem
oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu, który zawar∏ umow´ upowa˝niajàcà do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne,
c) pi´ç pozosta∏ych cyfr b´dàcych numerem ustalonym przez Fundusz.
§ 5. 1. Je˝eli na recepcie przepisano tylko leki i wyroby medyczne niepodlegajàce refundacji, osoba wystawiajàca recept´ mo˝e ograniczyç dane niezb´dne
do wystawienia recepty do danych okreÊlonych w § 3
ust. 1 pkt 2 lit. a—c oraz pkt 4—6, z zastrze˝eniem
ust. 2 i 3.
2. Je˝eli osoba wystawiajàca recept´ posiadajàca
uprawnienia do wystawiania recept na refundowane
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84,
poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100,
poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151
i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223,
poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
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leki i wyroby medyczne korzysta z druku recepty,
o którym mowa w § 9 ust. 2, lub kuponu do∏àczanego
do dokumentu potwierdzajàcego uprawnienia do
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 11
ust. 1, do przepisania leku lub wyrobu medycznego
niepodlegajàcego refundacji — dodatkowo wpisuje
na recepcie dane okreÊlone w § 3 ust. 1 pkt 2
lit. d i e oraz pkt 3 lub w ich miejsce znak „X”.
3. Je˝eli osoba wystawiajàca recept´ nieposiadajàca uprawnieƒ do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne korzysta z druku recepty,
o którym mowa w § 9 ust. 2, lub kuponu do∏àczanego
do dokumentu potwierdzajàcego uprawnienia do
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 11
ust. 1, w miejsce danych okreÊlonych w § 3 ust. 1
pkt 2 lit. d i e oraz pkt 3 wpisuje znak „X” niezale˝nie
od uprawnieƒ pacjenta.
§ 6. 1. Dane dotyczàce przepisanych leków lub wyrobów medycznych obejmujà:
1) mi´dzynarodowà lub w∏asnà nazw´ leku albo nazw´ handlowà wyrobu medycznego;
2) postaç, w jakiej lek ma byç wydany, je˝eli lek jest
zarejestrowany w wi´cej ni˝ jednej postaci;
3) dawk´, je˝eli lek jest zarejestrowany w wi´cej ni˝
jednej dawce;
4) iloÊç leku lub wyrobu medycznego, a w przypadku
leku recepturowego — nazw´ i iloÊç surowców
farmaceutycznych, które majà byç u˝yte do jego
sporzàdzenia, okreÊlone w sposób, o którym mowa w § 7;
5) sposób dawkowania w przypadku przepisania:
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2) zastrze˝enie o koniecznoÊci wydania pacjentowi
wy∏àcznie okreÊlonego leku przez zamieszczenie
adnotacji „nie zamieniaç”.
§ 7. 1. IloÊç leku lub wyrobu medycznego, z zastrze˝eniem ust. 3, okreÊla si´ cyframi arabskimi przez
podanie liczby:
1) opakowaƒ oznaczanych adnotacjà „op.” lub „lag.”
oraz wielkoÊci opakowania lub
2) jednostek dawkowania oznaczanych odpowiednià
adnotacjà, w szczególnoÊci „tabl.”, „kaps.”,
„amp.”.
2. Je˝eli wielkoÊç opakowania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, nie zosta∏a okreÊlona, przyjmuje si´, ˝e
jest to najmniejsze opakowanie tego leku lub wyrobu
medycznego okreÊlone:
1) w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych — w przypadku recept na refundowane
leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach;
2) w wykazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5
lit. b — w przypadku recept na leki i wyroby medyczne niepodlegajàce refundacji albo recept na
refundowane leki i wyroby medyczne niewymienione w wykazach, o których mowa w pkt 1.
3. IloÊç surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporzàdzenia leku recepturowego okreÊla si´
cyframi arabskimi, wagowo, w systemie metrycznym
lub wykorzystujàc jednostki mi´dzynarodowe, z tym
˝e:
1) iloÊç surowca p∏ynnego mo˝na podawaç w kroplach;

a) iloÊci leku okreÊlonej w § 8 ust. 1 pkt 2,
b) leku gotowego, zaliczanego do leków bardzo
silnie dzia∏ajàcych zgodnie z Urz´dowym Wykazem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub zawierajàcych w swoim sk∏adzie Êrodek
odurzajàcy lub substancj´ psychotropowà,
c) leku recepturowego zawierajàcego w swoim
sk∏adzie substancj´ bardzo silnie dzia∏ajàcà,
Êrodek odurzajàcy lub substancj´ psychotropowà.
2. Je˝eli przepisana dawka jednorazowa lub dzienna leku zawierajàcego w swoim sk∏adzie substancj´
bardzo silnie dzia∏ajàcà, silnie dzia∏ajàcà, Êrodek odurzajàcy lub substancj´ psychotropowà przekracza dawk´ maksymalnà, osoba wystawiajàca recept´ jest obowiàzana obok przepisanej dawki postawiç wykrzyknik,
zapisaç jà s∏ownie oraz umieÊciç swój podpis.
3. Poza danymi dotyczàcymi przepisanych leków
lub wyrobów medycznych mo˝na dodatkowo zamieÊciç:
1) polecenie pilnej realizacji przez zamieszczenie adnotacji „Cito” lub innej równoznacznej;

2) iloÊç surowca b´dàcego Êrodkiem oboj´tnym,
przeznaczonym do nadania odpowiedniej postaci
leku, mo˝na oznaczaç wyrazami „iloÊç odpowiednia”, „quantum satis” lub „q.s.”.
§ 8. 1. Osoba wystawiajàca recept´ mo˝e przepisaç, dla jednego pacjenta, jednorazowo maksymalnie:
1) bez potrzeby podawania na recepcie sposobu
dawkowania, z zastrze˝eniem § 6 ust. 1 pkt 5
lit. b i c:
a) dwa najmniejsze opakowania leku lub wyrobu
medycznego okreÊlone:
— w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych — w przypadku recept na
refundowane leki i wyroby medyczne wymienione w tych wykazach,
— w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5
lit. b — w przypadku recept na leki niepodlegajàce refundacji albo recept na leki refundowane niewymienione w wykazie leków refundowanych,
b) 100 sztuk strzykawek do insuliny wraz z ig∏ami,
c) 100 sztuk pasków diagnostycznych,
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d) iloÊç doustnego Êrodka antykoncepcyjnego niezb´dnà na szeÊciomiesi´czne stosowanie;
2) podajàc na recepcie sposób dawkowania — iloÊç
leku lub wyrobu medycznego wi´kszà ni˝ okreÊlona w pkt 1, niezb´dnà pacjentowi na maksymalnie
trzymiesi´czne stosowanie.
2. Na jednej recepcie mo˝na przepisaç podwójnà
iloÊç leku recepturowego, je˝eli zostanie zachowana
jego trwa∏oÊç w okresie stosowania.
§ 9. 1. Wzór recepty, o której mowa w § 1 pkt 2,
okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia, z zastrze˝eniem § 10 i 11.
2. Fundusz:
1) wydaje upowa˝nionym podmiotom druki recept,
na których nadrukowano dane, o których mowa
w § 3 ust. 4 pkt 2, odp∏atnie, przy czym op∏ata mo˝e obejmowaç tylko koszt wytworzenia druków recept zgodnych z wzorem, o którym mowa
w ust. 1, a w szczególnoÊci nie obejmuje kosztów
naniesienia numerów, dodatkowych zabezpieczeƒ
papieru i dystrybucji recept;
2) na wniosek upowa˝nionego podmiotu przydziela
mu zakresy liczb majàcych s∏u˝yç jako numery recept.
3. Druki recept lub zakresy liczb przydzielone zgodnie z ust. 2 mogà byç wykorzystywane tylko przez upowa˝nione podmioty lub osoby wystawiajàce recepty,
którym te druki lub zakresy liczb przydzielono.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
upowa˝nione podmioty zaopatrujà si´ w druki recept
we w∏asnym zakresie, przy czym mo˝liwy jest ich wydruk w trakcie wystawiania recept.
5. Fundusz mo˝e wydawaç ubezpieczonym paczki
(zestawy, bloczki) druków recept okreÊlonych w ust. 1,
na których nadrukowano dane, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 2 lit. a i b, d i pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3.
§ 10. 1. Recepta, na której przepisano wy∏àcznie leki i wyroby medyczne niepodlegajàce refundacji, nie
musi odpowiadaç wzorowi, o którym mowa w § 9
ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Wymiary recepty okreÊlonej w ust. 1 nie mogà
byç mniejsze ni˝ 95 mm szerokoÊci i 140 mm d∏ugoÊci,
a przed danymi dotyczàcymi przepisanych leków lub
wyrobów medycznych musi wystàpiç adnotacja „Rp.”.
§ 11. 1. Recepty mogà byç wystawiane na kuponie
do∏àczonym do dokumentu potwierdzajàcego uprawnienia do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, je˝eli umieszczany jest na nim numer potwierdzajàcy identyfikacj´
pacjenta, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1.
2. Rubryki na kuponie, o którym mowa w ust. 1,
przeznaczone do naniesienia danych wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d i e okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.
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3. Je˝eli pacjent przedstawia kupon, o którym mowa w ust. 1, lub paczk´ (zestaw, bloczek) recept, o których mowa w § 9 ust. 5, recepty wystawiane sà odpowiednio na tych drukach.
§ 12. 1. Recepty na Êrodki odurzajàce, substancje
psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem
„Rp. w” zgodnie z odr´bnymi przepisami, wystawiane
sà wy∏àcznie na drukach w kolorze ró˝owym, zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, numerowanych zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 i wydawanych przez
Fundusz lub wskazany przez niego podmiot; druki
tych recept sà drukami Êcis∏ego zarachowania.
2. Recepty, o których mowa w ust. 1, wystawiane
sà z kopià, która pozostaje u osoby wystawiajàcej recept´.
§ 13. 1. Na jednej recepcie, o której mowa w § 9
i 10, mo˝na przepisaç do pi´ciu leków gotowych lub
wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy.
2. Na jednej recepcie mo˝na przepisaç wi´cej ni˝
jeden lek znajdujàcy si´ w wykazie leków wydanych
na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy, umieszczajàc na
niej kod uprawnieƒ, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
lit. e, tylko wtedy, gdy na ka˝dy z tych leków pacjentowi przys∏ugujà te uprawnienia.
3. Na receptach, o których mowa w § 12, mo˝na
przepisaç tylko jeden lek.
§ 14. 1. Druki recept przechowuje si´ w warunkach
zapewniajàcych nale˝ytà ochron´ przed zniszczeniem,
utratà lub kradzie˝à.
2. W razie zniszczenia, utraty lub kradzie˝y druków
recept, o których mowa w § 9 ust. 2 lub § 12, upowa˝niony podmiot lub osoba wystawiajàca recept´ powiadamiajà niezw∏ocznie Fundusz, przekazujàc informacje o zwiàzanych z tym okolicznoÊciach i numerach
tych recept.
3. W przypadku okreÊlonym w ust. 2 Fundusz niezw∏ocznie przekazuje, w formie elektronicznej, numery
skradzionych druków recept wszystkim aptekom.
§ 15. 1. Realizacja recepty obejmuje potwierdzenie
realizacji recepty, jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej leków lub wyrobów medycznych
przez osob´ uprawnionà do wydawania leków i wyrobów medycznych na podstawie odr´bnych przepisów,
zwanà dalej „osobà wydajàcà lek”.
2. Potwierdzenie realizacji recepty dokonywane
jest na recepcie i polega na umieszczeniu na niej:
1) imienia i nazwiska osoby wydajàcej lek;
2) odr´cznego podpisu osoby wydajàcej lek.
3. Otaksowanie recepty polega na czytelnym naniesieniu na recepcie lub na odr´bnym dokumencie
przechowywanym ∏àcznie z receptà lub receptami,
których dotyczy, nast´pujàcych danych dotyczàcych
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ka˝dego z ró˝nych opakowaƒ wydanych leków i wyrobów medycznych:

d) dawk´ leku — osoba wydajàca lek przyjmuje, ˝e
jest to najmniejsza dawka leku okreÊlona:

1) nazwy leku, jego postaci i dawki albo nazwy wyrobu medycznego;

— w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych — w przypadku leków lub
wyrobów medycznych wymienionych w tych
wykazach,

2) wielkoÊci opakowania;
3) liczby wydanych opakowaƒ;
4) wartoÊci wydanych opakowaƒ;
5) rodzaju odp∏atnoÊci;
6) wysokoÊci limitu ceny dla wydanej iloÊci refundowanego leku lub wyrobu medycznego;
7) op∏aty wnoszonej przez pacjenta;
8) kwoty podlegajàcej refundacji.
4. Na recepcie lub odr´bnym dokumencie, o którym mowa w ust. 3, osoba wydajàca lek umieszcza nazw´ i adres apteki, dat´ realizacji recepty i numer
nadany recepcie w aptece, przy czym, je˝eli odr´bny
dokument, o którym mowa w ust. 3, jest dokumentem
zbiorczym, zawierajàcym dane dotyczàce wielu recept, to:
1) numer nadany recepcie w aptece umieszcza si´ na
recepcie oraz na dokumencie zbiorczym obok danych dotyczàcych tej recepty lub
2) je˝eli na recepcie wyst´puje numer recepty lub numer potwierdzajàcy identyfikacj´ pacjenta, na dokumencie zbiorczym umieszcza si´ go obok danych dotyczàcych tej recepty.
§ 16. W przypadku realizacji recepty, na której
przepisano tylko leki lub wyroby medyczne niepodlegajàce refundacji, otaksowanie recepty nie obejmuje
danych wymienionych w § 15 ust. 3 pkt 6—8.
§ 17. 1. Je˝eli na recepcie nie wpisano, wpisano
w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporzàdzeniem dane niezb´dne do wystawienia recepty, osoba
wydajàca lek mo˝e jà zrealizowaç w nast´pujàcych
przypadkach:
1) je˝eli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób
nieczytelny lub niezgodny z rozporzàdzeniem:
a) identyfikator oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu lub kod uprawnieƒ dodatkowych pacjenta
— osoba wydajàca lek mo˝e okreÊliç te dane na
podstawie odpowiednich dokumentów dotyczàcych pacjenta przedstawionych przez osob´
okazujàcà recept´ lub po ich uzyskaniu z Funduszu; osoba wydajàca lek umieszcza wówczas na
recepcie odpowiednià adnotacj´ oraz swój podpis,
b) kod uprawnieƒ dla pacjenta, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e — osoba wydajàca lek
przyjmuje, ˝e pacjentowi nie przys∏ugujà te
uprawnienia,
c) postaç leku — osoba wydajàca lek mo˝e jà okreÊliç na podstawie posiadanej wiedzy,

— w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5
lit. b — w przypadku leków niewymienionych
w wykazie, o którym mowa w tiret pierwszym,
e) iloÊç leku:
— nie wpisano sposobu dawkowania lub okreÊlajàc sposób dawkowania, nie wpisano
okresu stosowania — osoba wydajàca lek
przyjmuje, ˝e jest to jedno najmniejsze opakowanie okreÊlone w wykazach, o których
mowa w lit. d,
— okreÊlajàc sposób dawkowania, wpisano
okres stosowania — osoba wydajàca lek
przyjmuje obliczonà na tej podstawie iloÊç
leku jako przepisanà przez lekarza;
f) numer poÊwiadczenia o prawie do Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej albo numer identyfikacyjny
znajdujàcy si´ na dokumencie uprawniajàcym
do korzystania ze Êwiadczeƒ na podstawie przepisów o koordynacji oraz symbol paƒstwa,
w którym znajduje si´ instytucja w∏aÊciwa dla
osoby korzystajàcej ze Êwiadczeƒ na podstawie
przepisów o koordynacji — osoba wydajàca lek
mo˝e ustaliç te dane na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczàcych pacjenta przedstawionych przez osob´ okazujàcà recept´ lub
po ich uzyskaniu z Funduszu; osoba wydajàca
lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednià adnotacj´ oraz swój podpis;
2) je˝eli z wpisanych na recepcie: liczby i wielkoÊci
opakowaƒ, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikajà ró˝ne iloÊci leku, osoba
wydajàca lek przyjmuje najmniejszà z nich jako
iloÊç leku przepisanà przez lekarza.
2. Osoba wydajàca lek, z zastrze˝eniem ust. 1 pkt 1
lit. a, nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie ˝adnych danych niezb´dnych do wystawienia recepty.
§ 18. 1. Termin realizacji recepty, z zastrze˝eniem
ust. 2—4, nie mo˝e przekroczyç 30 dni od daty jej wystawienia.
2. Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraênej nie
mo˝e przekroczyç 7 dni od daty jej wystawienia.
3. Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla u˝ytkowników indywidualnych na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach nie mo˝e przekroczyç 60 dni od daty jej wystawienia.
4. Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta,
nie mo˝e przekroczyç 60 dni od daty jej wystawienia.
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§ 19. 1. Refundowane leki i wyroby medyczne wydaje si´:
1) w pe∏nych opakowaniach, z zastrze˝eniem ust. 2;
2) w iloÊci maksymalnie zbli˝onej, jednak nie mniejszej ni˝ iloÊç okreÊlona przez osob´ wystawiajàcà
recept´, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.
2. Je˝eli nie przyczyni si´ to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakoÊci leku, a pacjent otrzyma lek w odpowiednio oznakowanym opakowaniu
w∏asnym apteki okreÊlonym w odr´bnych przepisach,
osoba wydajàca antybiotyk lub lek przepisany w postaciach parenteralnych dzieli iloÊç leku zawartà
w opakowaniu, by maksymalnie zbli˝yç jà do iloÊci
okreÊlonej przez osob´ wystawiajàcà recept´; dzieleniu nie podlegajà opakowania bezpoÊrednie.
3. Je˝eli na recepcie nie podano sposobu dawkowania lub jest on nieczytelny, wydaje si´ lek w iloÊci nie
wi´kszej ni˝ dwa najmniejsze opakowania okreÊlone:
1) w wykazach refundowanych leków i wyrobów medycznych — w przypadku leków lub wyrobów medycznych wymienionych w tych wykazach;
2) w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5
lit. b — w przypadku leków niewymienionych
w wykazach, o których mowa w pkt 1.
4. Je˝eli na recepcie podano sposób dawkowania,
a iloÊç leku wydanego zgodnie z ust. 1 i 2 przekracza∏aby iloÊç leku przeznaczonà na trzymiesi´cznà kuracj´, lek wydaje si´ w iloÊci maksymalnie zbli˝onej, jednak mniejszej ni˝ iloÊç okreÊlona na recepcie, chyba ˝e
nale˝y wydaç jedno najmniejsze opakowanie leku
okreÊlone w wykazach, o których mowa w ust. 3.
§ 20. Je˝eli wydawana iloÊç refundowanego leku
lub wyrobu medycznego:
1) jest mniejsza od iloÊci leku, za którà pobiera si´
op∏at´ rycza∏towà, osoba wydajàca lek pobiera
op∏at´:
a) rycza∏towà, je˝eli cena za t´ iloÊç leku jest wi´ksza od op∏aty rycza∏towej,
b) równà cenie leku, je˝eli cena za t´ iloÊç jest
mniejsza od op∏aty rycza∏towej;
2) jest wi´ksza od iloÊci leku, za którà pobiera si´
op∏at´ rycza∏towà, osoba wydajàca lek pobiera odpowiednià wielokrotnoÊç op∏aty rycza∏towej, a za
pozosta∏à iloÊç leku op∏at´:
a) rycza∏towà, je˝eli cena za t´ iloÊç leku jest wi´ksza od op∏aty rycza∏towej,
b) równà cenie leku, je˝eli cena za t´ iloÊç jest
mniejsza od op∏aty rycza∏towej.
§ 21. 1. Leki refundowane dla osób korzystajàcych
ze Êwiadczeƒ na podstawie przepisów o koordynacji
wydaje si´ po do∏àczeniu do recepty kopii dokumentu
potwierdzajàcego prawo do Êwiadczeƒ w ramach systemu koordynacji.
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2. Je˝eli dokumentem potwierdzajàcym prawo do
Êwiadczeƒ na podstawie przepisów o koordynacji jest
poÊwiadczenie wydane przez Fundusz, przepisu ust. 1
nie stosuje si´.
§ 22. Leki dla osób, o których mowa w art. 45, 46,
66 ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaje si´ na podstawie ksià˝ki inwalidy wojennego, o której mowa w art. 23c ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z póên. zm.4)), legitymacji osoby represjonowanej, o której mowa w art. 12 ust. 5
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 371 i Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658
oraz z 2004 r. Nr 46, poz. 444), lub innego dokumentu
potwierdzajàcego prawo do korzystania z tych uprawnieƒ albo na podstawie ksià˝eczki wojskowej.
§ 23. 1. Recepta po zrealizowaniu pozostaje w aptece.
2. Je˝eli recepta jest wydawana z kopià, w aptece
pozostaje jej orygina∏.
§ 24. Kopi´ dokumentu, o której mowa w § 21
ust. 1, apteka sk∏ada w siedzibie w∏aÊciwego miejscowo oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu, dwa razy
w miesiàcu, w nast´pujàcych terminach:
1) za okres od 1. do 15. dnia miesiàca — do pi´ciu dni
roboczych od dnia zakoƒczenia okresu rozliczeniowego;
2) za okres od 16. dnia do koƒca miesiàca — do pi´ciu dni roboczych od dnia zakoƒczenia okresu rozliczeniowego.
§ 25. 1. Recepty przechowywane sà w aptece
w sposób uporzàdkowany, pogrupowane wed∏ug daty realizacji recepty, w tym — wed∏ug podmiotu obowiàzanego do refundacji.
2. Dla celów kontroli przez Inspekcj´ Farmaceutycznà lub Fundusz recepty przechowywane sà w aptece przez okres 5 lat, liczàc od koƒca roku, w którym
zosta∏y zrealizowane.
§ 26. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia sfa∏szowania recepty osoba wydajàca lek odmawia jej realizacji, zatrzymuje jà i niezw∏ocznie powiadamia o tym fakcie inspektora Inspekcji Farmaceutycznej w∏aÊciwego ze wzgl´du na po∏o˝enie apteki
oraz oddzia∏ wojewódzki Funduszu oznaczony na tej
recepcie.
§ 27. 1. Kontrola wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne obejmuje badanie i oce———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264, Nr 191, poz. 1954 i Nr 210, poz. 2135.
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n´ prawid∏owoÊci dzia∏aƒ osób wystawiajàcych recepty, a w szczególnoÊci:
1) zgodnoÊç danych umieszczonych na receptach
z prowadzonà dokumentacjà medycznà;
2) prawid∏owoÊç wystawienia recepty.
2. Kontrola realizacji recept na refundowane leki
i wyroby medyczne obejmuje badanie i ocen´ prawid∏owoÊci dzia∏aƒ osób wydajàcych leki, a w szczególnoÊci:
1) prawid∏owoÊç otaksowania recept;
2) prawid∏owoÊç iloÊci wydawanych leków i wyrobów medycznych, w tym równie˝ wielkoÊci wydawanych opakowaƒ;
3) przestrzeganie terminów realizacji recept.
§ 28. Kontrol´, o której mowa w § 27, przeprowadza si´ na podstawie imiennego upowa˝nienia, które
zawiera:
1) oznaczenie oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu;
2) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
3) podstaw´ prawnà kontroli;
4) zakres i cel kontroli;
5) imi´ i nazwisko osoby kontrolujàcej;
6) dat´ wystawienia upowa˝nienia;
7) dat´ wa˝noÊci upowa˝nienia;
8) podpis oraz imiennà pieczàtk´ osoby upowa˝nionej do reprezentowania Funduszu.
§ 29. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w jednostce,
której post´powanie kontrolne dotyczy.
2. Je˝eli kontrola dotyczy recept i dokumentów
udost´pnianych przez aptek´, o których mowa w § 30,
albo obejmuje praktyk´ wykonywanà w miejscu wezwania, miejsce przeprowadzenia kontroli ustala Fundusz.
3. Kontrola przeprowadzana jest w obecnoÊci:
1) kierownika lub upowa˝nionego przez niego lekarza, je˝eli dotyczy zak∏adu opieki zdrowotnej;
2) kierownika lub upowa˝nionego przez niego farmaceuty, je˝eli dotyczy apteki;
3) lekarza wystawiajàcego recepty, je˝eli dotyczy indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki lekarskiej.
4. Podczas przeprowadzania kontroli recept i dokumentów udost´pnianych przez aptek´, o których mowa w § 30, osoba wymieniona w ust. 3 pkt 2, za zgodà
kierownika apteki, nie musi byç obecna.
§ 30. 1. Apteka obowiàzana jest na wniosek Funduszu wydaç recepty i dokumenty zwiàzane z ich otaksowaniem.
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2. Wydanie recept i dokumentów, o których mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ 30 dni od
dnia ich realizacji.
3. Wydanie recept i dokumentów, o których mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç na okres nie d∏u˝szy ni˝ 30 dni.
4. Wydanie recept i dokumentów, o których mowa
w ust. 1, odbywa si´ na podstawie pisemnego potwierdzenia przej´cia, wyszczególniajàcego iloÊç i rodzaj tych recept, podpisanego przez upowa˝nionych
przedstawicieli Funduszu i apteki.
§ 31. 1. Podmiot kontrolowany umo˝liwia sprawny
i efektywny przebieg kontroli, a w szczególnoÊci:
1) udost´pnia do wglàdu dokumentacj´ medycznà,
recepty oraz inne dokumenty zwiàzane z wystawianiem, realizacjà i przechowywaniem recept;
2) udziela osobom kontrolujàcym ustnych lub pisemnych informacji i wyjaÊnieƒ w sprawach dotyczàcych przedmiotu kontroli.
2. Osoba kontrolujàca ma prawo sporzàdzania odpisów i kopii dokumentów w zakresie zwiàzanym
z ustaleniami kontroli; koszty wykonania odpisów i kopii nie obcià˝ajà podmiotu kontrolowanego.
§ 32. 1. Po przeprowadzeniu kontroli osoba kontrolujàca sporzàdza protokó∏.
2. Protokó∏ podpisujà:
1) osoba kontrolujàca;
2) w imieniu podmiotu kontrolowanego — osoba,
o której mowa w § 29 ust. 3.
3. O odmowie podpisania protoko∏u, przyczynie tej
odmowy oraz o z∏o˝eniu wyjaÊnienia dokonuje si´
wzmianki w protokole.
4. Je˝eli po sporzàdzeniu protoko∏u, a przed jego
podpisaniem, zg∏oszone zostanà umotywowane zastrze˝enia odnoÊnie do faktów powo∏anych w protokole, osoba kontrolujàca jest obowiàzana dodatkowo
zbadaç te fakty i uzupe∏niç protokó∏.
5. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach:
jeden otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi —
Fundusz.
§ 33. Je˝eli w wyniku kontroli stwierdzono nieprawid∏owoÊci w wystawianiu lub realizacji recept, Fundusz wydaje zalecenia pokontrolne, zobowiàzujàc
podmiot kontrolowany do z∏o˝enia w terminie 14 dni
informacji o podj´tych dzia∏aniach dotyczàcych zaleceƒ pokontrolnych.
§ 34. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio do recept wystawianych przez felczerów,
zgodnie z ich uprawnieniami okreÊlonymi w odr´bnych przepisach.
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§ 35. Rozporzàdzenie nie narusza przepisów dotyczàcych szczególnych zasad wystawiania i realizacji
recept wydanych na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143).
§ 36. Recepty wystawione w innych paƒstwach ni˝
Rzeczpospolita Polska apteka realizuje za pe∏nà odp∏atnoÊcià.
§ 37. 1. Recepty wystawione przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia sà realizowane na
dotychczasowych zasadach.
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2. Druki recept wydrukowane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wykorzystywane do dnia 30 czerwca 2005 r.
§ 38. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich
(Dz. U. Nr 85, poz. 785 i Nr 204, poz. 1988 oraz z 2004 r.
Nr 104, poz. 1103).
§ 39. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r.
Minister Zdrowia: M. Balicki

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r. (poz. 2164)

Za∏àcznik nr 1

KODY UPRAWNIE¡ DODATKOWYCH PACJENTA
1) IB — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 46 ustawy;
2) IW — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 45 ustawy;
3) ZK — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 43 ustawy;
4) AZ — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 7a ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959,
Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135);
5) WP — osoba, o której mowa w art. 133 pkt 1,
art. 134, 135 ust. 1, art. 161, 164 ust. 1, art. 170 ust. 1
i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1));
6) PO — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 44 ustawy;
7) CN — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy;
8) DN — osoba posiadajàca uprawnienia okreÊlone
w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy;
9) IN — osoba nieb´dàca ubezpieczonym, posiadajàca uprawnienia do bezp∏atnych Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy.

———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135.

Za∏àcznik nr 2

IDENTYFIKATORY ODDZIA¸ÓW WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU
Identyfikator

Nazwa oddzia∏u wojewódzkiego

1

2

01

DolnoÊlàski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia we Wroc∏awiu

02

Kujawsko-Pomorski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

03

Lubelski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie

04

Lubuski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

05

¸ódzki Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w ¸odzi

06

Ma∏opolski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
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07

Mazowiecki Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

08

Opolski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

09

Podkarpacki Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

10

Podlaski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Bia∏ymstoku

11

Pomorski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdaƒsku

12

Âlàski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

13

Âwi´tokrzyski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

14

Warmiƒsko-Mazurski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

15

Wielkopolski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

16

Zachodniopomorski Oddzia∏ Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Za∏àcznik nr 3

SPOSÓB BUDOWY NUMERU RECEPTY I NUMERU POTWIERDZAJÑCEGO IDENTYFIKACJ¢ PACJENTA
NADAWANYCH PRZEZ FUNDUSZ
1. Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4
pkt 2 rozporzàdzenia, jest zbudowany z dwudziestu
cyfr, gdzie:
1) dwie pierwsze cyfry stanowià identyfikator w∏aÊciwego oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;
2) cyfry od trzeciej do osiemnastej sà ustalane przez
Fundusz, przy czym tworzà one unikatowy w ramach danego oddzia∏u numer;
3) cyfra dziewi´tnasta przyjmuje wartoÊç:
a) „5”, „6”, „7” lub „8” dla recept, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporzàdzenia,
b) „9” dla recept, o których mowa w § 12 rozporzàdzenia;
4) cyfra dwudziesta jest cyfrà kontrolnà obliczanà
wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Numer potwierdzajàcy identyfikacj´ pacjenta,
o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 rozporzàdzenia, jest
zbudowany z dwudziestu cyfr, gdzie:
1) dwie pierwsze cyfry stanowià identyfikator w∏aÊciwego oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu, okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia;
2) cyfry od trzeciej do trzynastej stanowià numer
PESEL ubezpieczonego;
3) cyfry od czternastej do osiemnastej stanowià unikatowy numer recepty wydanej ubezpieczonemu
o danym numerze PESEL ustalany przez Fundusz;
4) cyfra dziewi´tnasta przyjmuje wartoÊç „4”;
5) cyfra dwudziesta jest cyfrà kontrolnà obliczanà
wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II za∏àcznika nr 4 do rozporzàdzenia.

Za∏àcznik nr 4

SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DANYCH W POSTACI KODU KRESKOWEGO
Cz´Êç I
1. Identyfikator upowa˝nionego podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia, jest
przedstawiany jako ciàg czternastu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartoÊç „2”;
2) cyfry od drugiej do dziesiàtej majà wartoÊç okreÊlonà w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a lub § 4 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia;

3) cyfry od jedenastej do trzynastej majà wartoÊç
okreÊlonà w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporzàdzenia,
a je˝eli nie jest ona okreÊlona — wartoÊç „000”;
4) cyfra czternasta jest cyfrà kontrolnà obliczanà wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II.
2. Data wystawienia recepty, o której mowa w § 3
ust. 1 pkt 5 rozporzàdzenia, jest przedstawiana jako
ciàg dziesi´ciu cyfr, z których:
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1) cyfra pierwsza ma wartoÊç „4”;
2) cyfry od drugiej do piàtej okreÊlajà numer roku;
3) cyfry szósta i siódma okreÊlajà numer miesiàca
w roku;
4) cyfry ósma i dziewiàta okreÊlajà numer dnia miesiàca;
5) cyfra dziesiàta jest cyfrà kontrolnà obliczanà wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II.
3. Numer prawa wykonywania zawodu, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporzàdzenia, jest
przedstawiany jako ciàg dziesi´ciu cyfr, z których:
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w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporzàdzenia, w sposób okreÊlony w ust. 2 pkt 2—4;
4) cyfra dwudziesta druga jest cyfrà kontrolnà obliczanà wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II.
6. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogà byç
przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego
jako ciàg osiemnastu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartoÊç „7”;
2) cyfry od drugiej do dziewiàtej okreÊlajà numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3
ust. 1 pkt 6 lit. b rozporzàdzenia, w sposób okreÊlony w ust. 3 pkt 2 i 3;

1) cyfra pierwsza ma wartoÊç „3”;
2) cyfra druga ma wartoÊç „0” dla numeru, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporzàdzenia;
3) cyfry od trzeciej do dziewiàtej przyjmujà wartoÊç
odpowiedniego numeru, przy czym, je˝eli w identyfikatorze pojawiajà si´ litery, sà one pomijane, natomiast je˝eli odpowiedni numer jest krótszy ni˝
7 znaków, poprzedza si´ go odpowiednià liczbà zer;
4) cyfra dziesiàta jest cyfrà kontrolnà obliczanà wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II.
4. Dane, o których mowa w ust. 1—3, mogà byç
przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego
jako ciàg trzydziestu cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartoÊç „5”;
2) cyfry od drugiej do trzynastej okreÊlajà identyfikator upowa˝nionego podmiotu, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia, w sposób okreÊlony w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej okreÊlajà numer prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporzàdzenia,
w sposób okreÊlony w ust. 3 pkt 2 i 3;
4) cyfry od dwudziestej drugiej do dwudziestej dziewiàtej okreÊlajà dat´ wystawienia recepty, o której
mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporzàdzenia, w sposób
okreÊlony w ust. 2 pkt 2—4;
5) cyfra trzydziesta jest cyfrà kontrolnà obliczanà wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II.
5. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, mogà byç
przedstawiane w postaci jednego kodu kreskowego
jako ciàg dwudziestu dwóch cyfr, z których:
1) cyfra pierwsza ma wartoÊç „6”;
2) cyfry od drugiej do trzynastej okreÊlajà identyfikator upowa˝nionego podmiotu, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia, w sposób okreÊlony w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) cyfry od czternastej do dwudziestej pierwszej okreÊlajà dat´ wystawienia recepty, o której mowa

3) cyfry od dziesiàtej do siedemnastej okreÊlajà dat´
wystawienia recepty, o której mowa w § 3 ust. 1
pkt 5 rozporzàdzenia, w sposób okreÊlony w ust. 2
pkt 2—4;
4) cyfra osiemnasta jest cyfrà kontrolnà obliczanà
wed∏ug algorytmu okreÊlonego w cz´Êci II.
7. Numer recepty, o którym mowa w § 3 ust. 4
pkt 2 rozporzàdzenia, jest przedstawiany jako ciàg
dwudziestu cyfr zgodnie z za∏àcznikiem nr 3 do rozporzàdzenia w postaci kodu kreskowego:
1) „Przeplatany 2 z 5” (ITF), zgodnie z normà europejskà CEN majàcà status Polskiej Normy PN-EN 801:
„Kody kreskowe — wymagania dotyczàce symboliki ‘Przeplatany 2 z 5’” lub
2) „UCC/EAN-128” ze standardowym Identyfikatorem Zastosowania UCC/EAN o wartoÊci „90”,
zgodnie z normami europejskimi CEN majàcymi
status Polskich Norm: PN-EN 799: „Kody kreskowe — wymagania dotyczàce symboliki ‘Kod 128’”
i PN-EN 1571: „Kody kreskowe — identyfikatory
danych”.
Cz´Êç II
Algorytm obliczania cyfry kontrolnej
Obliczanie cyfry kontrolnej odbywa si´ wed∏ug nast´pujàcych kroków:
1) mno˝enie kolejnych cyfr kontrolowanego numeru
(poza ostatnià, nieznanà jeszcze cyfrà kontrolnà)
przez odpowiednie wagi wynoszàce: 1 dla cyfry
pierwszej, 3 dla cyfry drugiej, 7 dla cyfry trzeciej,
9 dla cyfry czwartej, 1 dla cyfry piàtej, 3 dla cyfry
szóstej, 7 dla cyfry siódmej, 9 dla cyfry ósmej itd.
cyklicznie;
2) sumowanie uzyskanych iloczynów;
3) wyznaczenie reszty z dzielenia ca∏kowitego uzyskanej sumy przez 10 (modulo 10);
4) uzyskana cyfra jest cyfrà kontrolnà.
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Za∏àcznik nr 5

WYKAZ SYMBOLI PA¡STW INSTYTUCJI W¸AÂCIWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI

Nazwa paƒstwa instytucji w∏aÊciwej

Symbol

Austria

AT

Belgia

BE

Cypr

CY

Czechy

CZ

Dania

DK

Estonia

EE

Finlandia

FI

Francja

FR

Grecja

GR

Hiszpania

ES

Holandia

NL

Islandia

IS

Irlandia

IE

Liechtenstein

LI

Litwa

LT

Luksemburg

LU

¸otwa

LV

Malta

MT

Niemcy

DE

Norwegia

NO

Portugalia

PT

S∏owacja

SK

S∏owenia

SI

Szwecja

SE

W´gry

HU

Wielka Brytania

GB

W∏ochy

IT
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR RECEPTY

ObjaÊnienia:
Recepta ma wymiary nie mniejsze ni˝ 98 mm (szerokoÊç) i 203 mm (d∏ugoÊç) oraz nie wi´ksze ni˝ 103 mm (szerokoÊç)
i 211 mm (d∏ugoÊç).
Druga strona recepty pozostaje pusta.
Dane niezb´dne do wystawienia recepty, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporzàdzenia, umieszcza si´ na recepcie w nast´pujàcych miejscach:
1) dane dotyczàce upowa˝nionego podmiotu — w cz´Êci oznaczonej napisem „Âwiadczeniodawca”;
2) dane dotyczàce pacjenta — w cz´Êci oznaczonej napisem „Pacjent”. W przypadku pacjentów, którzy uzyskali Êwiadczenie zdrowotne na podstawie przepisów o koordynacji, poni˝ej adresu pacjenta umieszcza si´ numer poÊwiadczenia
o prawie do Êwiadczeƒ zdrowotnych, a w przypadku braku poÊwiadczenia — numer identyfikacyjny znajdujàcy si´ na
dokumencie uprawniajàcym do korzystania ze Êwiadczeƒ na podstawie przepisów o koordynacji;
3) numer PESEL (wy∏àcznie w stosunku do osób, o których mowa w art. 45 i 46 ustawy) — w cz´Êci oznaczonej napisem
„Pacjent”;
4) identyfikator oddzia∏u wojewódzkiego Funduszu — w cz´Êci oznaczonej napisem „Oddzia∏ NFZ”;
5) symbol paƒstwa instytucji w∏aÊciwej dla osoby korzystajàcej ze Êwiadczeƒ na podstawie przepisów o koordynacji —
w cz´Êci oznaczonej napisem „Oddzia∏ NFZ”;
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6) kod uprawnieƒ dodatkowych pacjenta — w cz´Êci oznaczonej napisem „Uprawnienia”;
7) kod uprawnieƒ, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e rozporzàdzenia — w cz´Êci oznaczonej napisem „Ch. przewlek∏e”;
8) dane dotyczàce przepisanych leków lub wyrobów medycznych — w cz´Êci oznaczonej napisem „Rp.”;
9) dat´ wystawienia recepty — w cz´Êci oznaczonej napisem „Data”;
10) dane dotyczàce osoby wystawiajàcej recept´ — w cz´Êci oznaczonej napisem „Dane id. i podpis lekarza”;
11) dane, o których mowa w § 3 ust. 4 rozporzàdzenia, umieszcza si´ na recepcie w nast´pujàcych miejscach:
a) numer potwierdzajàcy identyfikacj´ pacjenta — w cz´Êci oznaczonej napisem „Pacjent”,
b) numer recepty — po prawej stronie napisu „Recepta”.
Wszystkie kody kreskowe umo˝liwiajàce automatyczny odczyt danych umieszcza si´ w dolnej cz´Êci obszaru oznaczonego napisem „Rp.”.

Za∏àcznik nr 7

RUBRYKI NA KUPONIE DO¸ÑCZANYM DO DOKUMENTU POTWIERDZAJÑCEGO UPRAWNIENIA
DO ÂWIADCZE¡ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZEZNACZONE DO NANIESIENIA DANYCH
WYMIENIONYCH W § 3 UST. 1 PKT 2 LIT. D i E ROZPORZÑDZENIA
Wyszczególnione poni˝ej dane nanosi si´ na kuponie do∏àczanym do dokumentu potwierdzajàcego
uprawnienia do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w nast´pujàcy sposób:
1) identyfikator wojewódzkiego oddzia∏u Funduszu
— w rubryce oznaczonej napisem „P∏atnik”;

2) kod uprawnieƒ dodatkowych pacjenta — w rubryce oznaczonej napisem „Kod us∏ugi”;
3) kod uprawnieƒ, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
lit. e rozporzàdzenia — w rubryce oznaczonej napisem „Kod MKCh”.

2165
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 wrzeÊnia 2004 r.
w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiàzanym do finansowania
Êwiadczeƒ ze Êrodków publicznych zbiorczych zestawieƒ zrealizowanych recept podlegajàcych refundacji,
a tak˝e wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegajàcych refundacji
Na podstawie art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ wzór zbiorczego zestawienia recept
na leki i wyroby medyczne podlegajàcych refundacji,
stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.

wania Êwiadczeƒ ze Êrodków publicznych, z zastrze˝eniem ust. 2, w siedzibie w∏aÊciwego miejscowo oddzia∏u wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w formie pisemnej oraz na noÊniku umo˝liwiajàcym zapis i odczyt informacji w sposób cyfrowy, z zapisanymi na nim informacjami, lub przez okresowà teletransmisj´ danych, dwa razy w miesiàcu, w nast´pujàcych terminach:

§ 2. 1. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w § 1,
apteka sk∏ada podmiotom zobowiàzanym do finanso-

1) za okres od 1. do 15. dnia danego miesiàca — do
pi´ciu dni roboczych od dnia zakoƒczenia okresu
rozliczeniowego;

———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w
sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) za okres od 16. dnia do koƒca miesiàca — do pi´ciu dni roboczych od dnia zakoƒczenia okresu rozliczeniowego.
2. W przypadku z∏o˝enia zbiorczego zestawienia
recept na leki i wyroby medyczne podlegajàcych re-

