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Komunikat nr 67/2013 dla lekarzy / felczerów  

w sprawie uprawnienia do ordynacji leków refundowanych  

i sposobu wystawiania recept refundowanych 

 

W związku z licznymi zapytaniami ze strony lekarzy i świadczeniodawców Śląski OW NFZ przypomina zasady 

ordynacji leków refundowanych: 

Zgodnie z zapisem art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (opublikowanej w Dz. U. z 13 czerwca 

2011r. Nr 122, poz. 696), zwanej „ustawą refundacyjną”, realizacja świadczeń gwarantowanych w zakresie 

leków dostępnych w aptece na receptę przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej 

przez tzw. osobę uprawnioną. Z kolei art. 2 pkt 14) ustawy refundacyjnej definiuje pojęcie osoby 

uprawnionej do wystawienia recepty refundowanej w następujący sposób: 

1. art. 2 pkt 14) lit. a - osobą uprawnioną jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia 

zdrowotnego w powiązaniu z definicją lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zawartą w art. 5 pkt 14) 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą  

o świadczeniach” która określa że lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz, lekarz dentysta 

będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

albo lekarz, lekarz dentysta, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy,  

z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

Status lekarza ubezpieczenia zdrowotnego może wynikać zatem: 

 bezpośrednio z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy lekarz jest świadczeniodawcą 

z którym Fundusz zawarł taką umowę; 

 pośrednio z umowy o pracę, a więc z faktu zatrudnienia u świadczeniodawcy, z którym Fundusz 

zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 

 pośrednio z umowy cywilnoprawnej której przedmiotem jest wykonywanie zawodu  

u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

(umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, umowa o świadczenie usług 

medycznych, porozumienie o wolontariat). 

Zatem lekarz, który udziela świadczeń w zakresie realizacji kontraktu z Funduszem  

na świadczenia opieki zdrowotnej - jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego i nie potrzebuje 

odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych. 

W takim przypadku lekarz wystawia recepty na drukach z zakresami numerów przydzielonych 

przez NFZ poprzez Portal Świadczeniodawcy dla podmiotu w którym takich świadczeń udziela. 

Bez względu na formę związania się lekarza z danym podmiotem zgodnie na recepcie powinny 

znaleźć się dane tego podmiotu, czyli miejsca udzielania świadczeń a nie np. praktyki lekarza 

udzielającego świadczeń. 
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Zasady wystawiania recept zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich 

z dnia 08.03.2012 z poźn. zmianami.  

2. art. 2 pkt 14) lit. b – osobą uprawnioną jest lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którym 

Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych (art. 48 ust. 

2-4 ustawy refundacyjnej); czyli lekarz nie będący świadczeniodawcą, wykonujący swój zawód, 

udzielający świadczeń poza umową na udzielanie świadczeń zawartą z Funduszem – świadczenia 

komercyjne, 

Wynika z tego, że lekarz udzielający świadczeń komercyjnie a chcący wystawiać recepty 

refundowane musi zawrzeć z właściwym co do miejsca udzielania tych świadczeń oddziałem 

NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych. W umowie należy wskazać 

wszystkie miejsca udzielania świadczeń komercyjnych, których umowa ma dotyczyć. 

W opisanej wyżej sytuacji lekarz wystawia recepty na drukach z zakresami numerów 

przydzielonych przez NFZ poprzez Portal Personelu lub wydanych w punkcie dystrybucji recept, 

przypisanych do swojej umowy upoważniającej.  

Lekarze wykonujący zawód w formie praktyki stacjonarnej powinni wskazywać na recepcie dane tej praktyki.  

Lekarze wykonujący zawód w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania powinni wskazywać na recepcie 

jako miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca 

przechowywania dokumentacji medycznej (czyli adres zgłoszony w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą). 

Lekarze wykonujący zawód w formie praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego powinni wskazywać 

na recepcie miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego (czyli adres zgłoszony w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą)- w tym przypadku dane zakładu w którym udzielane są świadczenia. 

Jeżeli dany lekarz udziela w tym samym przedsiębiorstwie świadczeń w ramach kontraktu przedsiębiorstwa  

z NFZ oraz świadczeń komercyjnych recepty przydzielone na te świadczenia nie mogą być używane 

zamiennie. 

3. art. 2 pkt 14) lit. c - osobą uprawnioną jest lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer posiadający 

prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał jego wykonywania który zawarł umowę upoważniającą 

na recepty pro familia, pro autore - art. 2 pkt 14 c), art. 48 ust., tzw. „lekarz – senior” 

Lekarz taki wystawia recepty na drukach z zakresami numerów przydzielonych przez NFZ 

poprzez Portal Personelu lub wydanych w punkcie dystrybucji recept, przypisanych do swojej 

umowy upoważniającej.  

Dane osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych w tym przypadku obejmują: imię i nazwisko, 

adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz dziewięciocyfrowy numer umowy upoważniającej 

zaczynający się od cyfr „9812” w przypadku umowy zawartej ze Śląskim OW NFZ oraz adnotację  

„pro familiae”, „pro auctore” lub równoważną. 

Numery recept przydzielonych przez NFZ są unikalne i każdy numer może być wykorzystany 

tylko raz. 


