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Szanowny Pan 

Konstanty Radziwiłł 

Minister Zdrowia 

 

 
 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991) zmieniającej 

m.in. zasady wystawiania recept oraz komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 31 grudnia 2015 r. w sprawie 

realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie jednoznacznego stanowiska w poniższej 

sprawie. 

Z uwagi na fakt, że: 

 

a. recepty wystawione przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. z 

2015 r. poz. 345) znowelizowanej ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 

niektórych innych ustaw (w tym „pro auctore” i „pro familiae”), nie posiadające numeru identyfikującego 

określonego w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia spożywczego, wyroby medyczne, są wystawiane z mocy niniejszej ustawy, w 

trybie w niej określonym, 

 

b. osoby uprawnione, posiadające umowy upoważniające, które na mocy art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych 

ustaw wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r., wystawiają recepty, zawierające numer tych umów w trybie 

określonym w powyższych rozporządzeniach, 

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w związku z rozporządzeniem w sprawie informacji 

gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia : 

- jaki numer ma sprawozdawać apteka w przypadku realizacji recepty wymienionej w punkcie „a” 

wystawionej przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania 

zawodu , 

- w jaki sposób apteka ma rozróżnić, czy recepta została wystawiona w trybie opisanym w punkcie „a” 

czy „b”, w przypadku braku na niej numeru zaczynającego się od „98”, a została wystawiona przez 

lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu. 

 

 

Z poważaniem 
 
Prezes Rady SIA w Katowicach 

 
dr n. farm. Piotr Brukiewicz 


