
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 r. 

Poz. 690 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA 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 i 1773 oraz 
z 2019 r. poz. 436, 718, 1253 i 2395) 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) 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”; 

                                                           
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. 
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9) blok dziewiąty reprezentowany przez cyfrę „10” dla recept „pro auctore” i „pro familiae” albo cyfrę „7” dla po-
zostałych 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 uprawnio-

nej (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: 

„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 identy-

fikatorze 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 mo-

wa 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;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko   
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