
Od dnia 1 stycznia 2016 roku zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 o zmianie ustawy o 

zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.poz.1136) mogą wystawiać recepty na leki zawierające 

określone substancje czynne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz zlecenia 

na określone wyroby medyczne. 

Ustawa wyróżnia dwie grupy (art.15a ustawy z dnia 11 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej).                                                                                                                                                                             

I.  Grupa pierwsza – Pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 

na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – tytuł magisterski. 

Ta grupa ma prawo SAMODZIELNIE ordynować leki zawierające określone substancje czynne oraz 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w tym wystawiać na nie recepty a także 

ordynować określone wyroby medyczne w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty.                                                           

Ma prawo również wypisywać recepty które stanowią KONTYNUACJĘ  leczenia zleconego przez lekarza. 

II. Grupa druga – Pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – licencjat.                                                                                              

Mają prawo wystawiać recepty które stanowią KONTYNUACJĘ leczenia. 

Pielęgniarki i położne z obu grup NIE MOGĄ wystawiać recept na: 
– leki zawierające substancje bardzo silnie działające (wykaz A) 
– leki odurzające i psychotropowe (I-N,II-N,II-N,II-P,III-P,IV-P) 
– leki recepturowe 
– leki sprowadzane w ramach importu docelowego 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych 
przez pielęgniarki i położne Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 3-6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.2). 
 
Ad. 2: § 9. 1. Osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo 
maksymalnie: 2) podając na recepcie sposób dawkowania – ilość leku, środka spożywczego specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-
dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania                                                                                                                                                                                                   
2. Osoba uprawniona może wystawić do czterech recept na następujące po sobie okresy stosowania 
nieprzekraczające łącznie 120 dni stosowania. 
 
Ad. 7a i 9a: § 17. 1. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w 
przypadkach określonych w § 9 ust. 2 30-dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na 
recepcie daty realizacji „od dnia”. 
2. Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i 
parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia. 
3.Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla pacjenta, nie może 
przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia. 
 
Ad. 5: § 19. Jeżeli nie przyczyni się to do zmiany gwarantowanej przez producenta jakości leku, a 
pacjent otrzyma lek oznakowany datą ważności i numerem serii w opakowaniu własnym apteki, osoba 
wydająca antybiotyk do stosowania wewnętrznego, lek przepisany w postaciach parenteralnych lub 
nebulizacji, dzieli ilość leku zawartą w opakowaniu, do ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej 
na recepcie, jednak nie większej niż ilość określona przez osobę wystawiającą receptę; dzieleniu nie 
podlegają opakowania bezpośrednie. 
 



Pielęgniarki nie mają możliwości samodzielnej ordynacji środków antykoncepcyjnych, mogą wypisać w 

ramach KONTYNUACJI zlecenia lekarskiego ilość środka antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60- 

dniowego stosowania (art.96austep4 Dz.U 2015 poz.1991). 

Grupa pierwsza może ordynować wyroby medyczne określone w wykazie (w załączeniu) ale żadna z 

grup nie może przepisać wyrobów medycznych w ramach KONTYNUACJI leczenia. 

Obie grupy mogą  zamieszczać na recepcie adnotację CITO oraz NZ (nie zamieniać). 

Mogą również wypisywać recepty dla siebie i członków rodziny z oznaczeniem „pro auctore” i „pro 

familiae”.  

Recepta, która jest wystawiona przez pielęgniarkę bądź położną posiada unikalny numer recepty 

zbudowany z ciągu dwudziestu dwóch cyfr, z których: 

 

1) dwie pierwsze cyfry stanowią oznaczenie wersji wzoru recepty 03 - dla druków recept 

posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez oddział wojewódzki 

Funduszu; 

2) cyfry trzecia i czwarta (X,Y) stanowią identyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu 

określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 

3) cyfry od piątej do dwudziestej (Z) są ustalane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przy 

czym tworzą one unikalny, w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, numer; 

4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość: 

a) „5” - dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane samodzielnie 

przez pielęgniarki i położne, tylko z WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH, KTÓRE 

MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 

USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, ORAZ NA KTÓRE 

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1739/1 

 budowa numeru recepty pielęgniarki i położnej 

Wartość 0 3 X Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 5 K 

Nr cyfry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 

b) „6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp”, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, 
ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja) 
art. 15.2 ustawy; budowa numeru recepty pielęgniarki i położnej 

Wartość 0 3 X Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 6 K 

Nr cyfry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1739/1


 

5) cyfra dwudziesta druga (K) jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu określonego 
w części II załącznika nr 5 do rozporządzenia. 

             W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 Poz. 1739                                                        

w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach które mogą być ordynowane przez 

pielęgniarki  i położne. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1739/1 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1739/1



