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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(druk nr 555 S ) 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.)  

 

<Art. 46a. 

Osobom pobierającym emeryturę lub rentę w wysokości nie przekraczającej kwoty 

najniższej emerytury, z wyłączeniem dodatków, zasiłków, świadczeń pieniężnych 

i ryczałtu energetycznego, ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego 

węgla i deputatu węglowego, które ukończyły 75 rok życia, przysługuje bezpłatne 

zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)  

 

Art. 45. 

1. Lekarz może ordynować leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

które są dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, 

wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 

679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657). 

[2. Lekarz może również wystawiać recepty na leki osobom, o których mowa w art. 43-46 

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

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), na zasadach 
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określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

(Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95). Lekarz jest obowiązany do odnotowania 

uprawnień tych osób na recepcie w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 5.] 

<2. Lekarz może również wystawić recepty na leki osobom, o których mowa w art. 43–

46a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 

zm.), na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.). Lekarz jest 

obowiązany do odnotowania uprawnień tych osób na recepcie w sposób określony 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.> 

2a. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lekarz jest obowiązany do 

odnotowania na recepcie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, 

odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 

wyrób medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach, o 

których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

3. W uzasadnionych przypadkach lekarz może ordynować leki dopuszczone do obrotu w 

innych państwach, z jednoczesnym szczegółowym uzasadnieniem w dokumentacji 

medycznej. 

4. Lekarz jest obowiązany do szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej 

przyczyn dokonania adnotacji, o której mowa w art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób i tryb wystawiania recept lekarskich, 

2) wzór recepty uprawniającej do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu 

medycznego, wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobu 

medycznego do diagnostyki in vitro, 

3) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania, 

4) sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji 

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept, w 

szczególności w zakresie przepisów ust. 2 i 2a, oraz zapewnienia prawidłowej realizacji 

recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept. 
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