
Zmiany w sprawie recept weterynaryjnych 
 
Zmiany wynikają z nowelizacji dwóch rozporządzeń: 
 
1 – rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów 
kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, 
 
http://www.prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-10.html
 
i 
 
2 - rozporządzenia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki 
recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. 
 
http://www.prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-181.html
 
 
PODSUMOWANIE: 
 
1 – oddzielono różowe recepty weterynaryjne od rózgowych lekarskich, tak więc teraz weterynarze 
wystawiają wszystkie leki wyłącznie na swoich receptach weterynaryjnych z zielonym paskiem, 
 
2 – wprowadzono różowe recepty weterynaryjne, które różnią się tylko kolorem różowym, reszta jest typowa 
dla recept weterynaryjnych z zielonym paskiem, 
 
3 – na różowych receptach weterynaryjnych wystawiane są wszystkie te produkty lub leki, które posiadają 
oznaczenie „Rpw”, 
 
4 – choć ta zmiana nie dotyczy już aptek, to warto wiedzieć, że obecnie weterynarze wystawiają swoje 
recepty w jednym egzemplarzu poza receptami na produkty lub leki przeznaczone do stosowania u zwierząt, 
których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz na produkty lub leki 
zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, 
które wystawiają z kopią pozostającą u wystawiającego receptę. 
 
 
SZCZEGÓŁY: 
 
1 - Dz.U.2011.10.55 Zmiana rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, 
prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów 
zawierających te środki lub substancje. 
 
Dodano w §5 ust. 1a w brzmieniu: 
 
„1a. Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 
1, które będą stosowane u zwierząt, wystawiane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 69 
ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 
2009 r. Nr 93, poz. 767 oraz z 2010 r. Nr 200, poz. 1326).”.  
 
 

http://www.prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-10.html
http://www.prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-181.html


2 - Dz.U.2011.10.56 Zmiana rozporządzenia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na 
produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe 
przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. 
 
Zmieniono §6.1. i 2.: 
 
1. Recepty na produkty lub leki wystawia się w jednym egzemplarzu. 
 
2. Recepty na produkty lub leki przeznaczone do stosowania u zwierząt, których tkanki lub produkty mogą 
być przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz na produkty lub leki zawierające środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, wystawia się z kopią, która pozostaje 
u wystawiającego receptę.”;  
 
w załączniku do rozporządzenia w objaśnieniach po zdaniu drugim dodano zdanie trzecie w brzmieniu:  
 
Blankiet recepty na produkty lub leki zawierające w swym składzie środki odurzające lub substancje 
psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw”, jest w kolorze różowym, z biegnącym po 
przekątnej jasnozielonym paskiem.  
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