
                                                              Szanowni Państwo – Przypomnienie                        

 W związku z licznymi pytaniami jakie kierujecie Państwo do OIA w Krakowie a dotyczącymi wydruku recept przypominamy, że zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r w sprawie recept lekarskich (Dz.U 2012.260 z póżń.zm), dane wymagane na 

recepcie obejmują min.  

- numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 

w przepisach o zawodzie felczera- numer ten składa się z 7 cyfr !! tzw . PWZ                                                                                                            

- identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numer identyfikacyjny REGON 9 cyfr 

- 22 cyfrowy numer recepty od 1 IV 2013 r. zaczynający się od 02 

Obydwa numery identyfikacyjne oraz nr recepty ( od 1 IV br.) muszą być przedstawioneza pomocą cyfr i dodatkowo w postaci kodu 

kreskowego, (.Rozp.obowiazuje od 01.01.2013 do 01.04 2013 był okres przejściowy.) 

Recepta posiadająca ww. numery podane jako ciąg cyfr pod kodem kreskowymutworzonych według algorytmu podanego w załączniku 

numer 5 ww. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich jest błędnie wystawiona, gdyż załącznik nr 5 dotyczy jedynie sposobu 

przedstawiania danych w postaci kodu kreskowego. I tak w przypadku PWZ lekarza powinno być uaktywnione tylko 7 cyfr, a nie jak się 

zdarza 10. To samo dotyczy numeru REGON. Powinno być uaktywnionych 9 cyfr a nie 14. W takich przypadkach zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r w sprawie recept lekarskich par.16. ust.1 punkt 2  lit. a i b: 

§ 16. 1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub 
niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących 
przypadkach: 

pkt.2 jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem: 

a) numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę – osoba wydająca 
określa go na podstawie posiadanych danych dotyczących osoby wystawiającej 
receptę; osoba wydająca zamieszcza ten numer na rewersie recepty oraz składa swój 
podpis i zamieszcza go w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału 
wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji, 

b) dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, o którym mowa w § 3 
ust. 1 pkt 1 – osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych; osoba 
wydająca zamieszcza je na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza je w 
komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, 
o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji; 

 

W przypadku recept „pro auctore”,”pro familiae’ gdy lekarz nie prowadzi praktyki a ma umowę  na wypisywanie recept dla siebie i rodziny 

nie jest wymagane przedstawianie numeru 98…. w postaci kodu kreskowego na recepcie.!!!( obowiązkowo musi być nr recepty i PWZ) 




