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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 689) 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U. 

Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.)  

 

<Art. 15a. 

1. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające 

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo samodzielnie: 

1) ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje 

psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w 

tym wystawiać na nie recepty, 

2) ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo 

recepty 

– jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

2. W ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji 

pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej 

pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo 

wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 

silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji 

leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują również wystawianie recept 

osobom, o których mowa w art. 43–46 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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.), zwanej dalej 

„ustawą o refundacji”. 

4. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których 

mowa w art. 37 ustawy o refundacji, pielęgniarka i położna są obowiązane do 

odnotowania na recepcie, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 
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ust. 8, 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 o refundacji. 

5. Pielęgniarka i położna wystawiając receptę są obowiązane do szczegółowego 

uzasadnienia w dokumentacji medycznej przyczyn dokonania adnotacji, o której 

mowa w art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy o refundacji. 

6. Pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 

dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie 

określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z 

wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 

podwyższone ryzyko dla pacjenta. 

7. Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie 

dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach 

pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego 

nabyły wiedzę objętą takim kursem. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady 

Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz: 

a) substancji czynnych zawartych w lekach, o których mowa w ust. 1, 

b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których 

mowa w ust. 1, 

c) wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, 

2) wykaz badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 6, 

3) sposób i tryb wystawiania recept, o których mowa w ust. 1 i 2, 

4) wzór recepty, o której mowa w ust. 1 i 2, 

5) sposób zaopatrywania w druki recept, o których mowa w ust. 1 i 2, i sposób ich 

przechowywania, 

6) sposób realizacji recept, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kontroli ich 

wystawiania i realizacji 

– biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności 

i obowiązków, konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept, 

w szczególności w zakresie przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia prawidłowej 

realizacji recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept. 

Art. 15b. 

1. Pielęgniarka i położna wykonują czynności zawodowe, o których mowa w art. 15a ust. 

1, po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. 

2. Pielęgniarka i położna, o których mowa w art. 15a ust. 1, mogą, bez dokonania 

osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia 

oraz receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację 

zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta 

odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane: 
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1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo 

przedstawicielowi ustawowemu pacjenta; 

2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń 

zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez 

szczegółowego określania tych osób. 

4. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się 

w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. 

5. Informację o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza 

się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką 

receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza 

do tej dokumentacji.> 

 

 

 

 

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. 32. 

Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym 

medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.] 

 

<Art. 32. 

Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym 

medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub 

skierowania pielęgniarki lub położnej, o których mowa w art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 

lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.), 

będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia 

zdrowotnego.> 

 

[Art. 40. 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na zlecenie lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych 

w ustawie o refundacji. Kontynuacja zaopatrzenia w wybrane wyroby medyczne przysługuje 

świadczeniobiorcom także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego 

na zasadach określonych w ustawie o refundacji.] 

 

<Art. 40. 

Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na podstawie 

zlecenia albo recepty wystawionych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub 



- 4 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia albo recepty wystawionych przez 

pielęgniarkę lub położną, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej, będącej pielęgniarką ubezpieczenia zdrowotnego lub 

położną ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie o refundacji. 

Kontynuacja zabezpieczenia w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom także 

na podstawie zlecenia albo recepty wystawionych przez pielęgniarkę ubezpieczenia 

zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w 

ustawie o refundacji.> 

 

Art. 44. 

1. Osobom, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu 

finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki 

objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji, oraz leki recepturowe. 

1a. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu 

finansowania ze środków publicznych, zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym 

mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1 lit. a ustawy o refundacji, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 

1b. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi w przypadku przekroczenia wysokości 

limitu finansowania, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o refundacji, przysługuje 

prawo do finansowania kwotą wykraczającą poza ten limit. Dofinansowanie może być 

dokonane ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra 

Obrony Narodowej. 

1c. Weteranowi poszkodowanemu przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte 

wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, oraz leki recepturowe, na czas leczenia 

urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. 

[2. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 1a, receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący 

lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do 

wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę 

upoważniającą go do wystawiania takich recept. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi 

wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.] 

<2. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 1a, receptę może wystawić osoba uprawniona w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę 

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.> 

4. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o 

którym mowa w ust. 3. 

5. Osoba realizująca receptę jest obowiązana odnotować na rewersie recepty numer i rodzaj 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb ubiegania się 

o dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1b. Rozporządzenie powinno zapewnić 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a6u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a37u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a6u1p1la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a37u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a6u1p1la&full=1
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http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a37u2p6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a37u1&full=1
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sprawność postępowania w tych sprawach oraz adekwatność udzielanego dofinansowania 

w stosunku do ceny leku. 

Art. 45. 

1.  Osobom: 

1)   które są inwalidami wojskowymi, 

2)   które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i art. 8 

ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 i Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 112, 

poz. 654) i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów, 

3)   wymienionym w art. 42 i art. 59 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

- przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych 

zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o 

refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o 

refundacji. 

[2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący 

lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do 

wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę 

upoważniającą go do wystawiania takich recept. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi 

wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. 

4. Lekarz albo felczer wystawiający receptę obowiązany jest wpisać na recepcie numer 

PESEL osoby, o której mowa w ust. 1.] 

<2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić osoba uprawniona w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę 

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie. 

4. Wystawiający receptę jest obowiązany wpisać na recepcie numer PESEL osoby, o 

której mowa w ust. 1.> 

5. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o 

którym mowa w ust. 3. 

5a. Osoba realizująca receptę jest obowiązana odnotować na rewersie recepty numer i rodzaj 

dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 

6. (uchylony). 

 

Art. 46. 

1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich 

wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych 

inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, 

a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, 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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.846480:part=a7&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.846480:part=a8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.846480:part=a42&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.846480:part=a59&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a37u1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?nro=17481525&loc=5&class=CONTENT&part=A656&part=A681&part=A705&part=A715&part=A726&wersja=51&dataOceny=2014-07-11&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C1405061679&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.935180:part=a6u1p1la&full=1
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[2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer niebędący 

lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do 

wykonywania zawodu oraz zawarł z Funduszem umowę upoważniającą go do wystawiania 

takich recept. 

3. Lekarz albo felczer wystawiający receptę obowiązany jest wpisać na recepcie numer 

PESEL osoby, o której mowa w ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania lekarzowi albo felczerowi 

wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.] 

<2. Osobom, o których mowa w ust. 1, receptę może wystawić osoba uprawniona w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

3. Wystawiający receptę jest obowiązany wpisać na recepcie numer PESEL osoby, o 

której mowa w ust. 1. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę 

dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.> 

5. Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o 

którym mowa w ust. 4. 

6. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i 

rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1. 

 

Art. 188. 

1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu: 

1)   stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2)   wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych 

przez Fundusz; 

3)   stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6)   rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8)   monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne; 

9)  identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 

1)   rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2)   rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 
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1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3, w celu rozliczania kosztów refundacji leków. 

2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu: 

1)   potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4)   kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5)   kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6)   prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych: 

1)   osób ubezpieczonych, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8; 

2)   osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji, w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3; 

3)   osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8. 

4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych: 

1)   nazwisko i imię (imiona); 

2)   nazwisko rodowe; 

3)   data urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   obywatelstwo; 

6)   (uchylony); 

7)   numer PESEL; 

8)   (uchylony); 

9)   seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

10)  adres zamieszkania; 

11)  adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania; 

11a)  adres zameldowania; 

11b) adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, 

której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych; 

12)  numer ubezpieczenia; 

13)  stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę; 

14)  stopień niepełnosprawności; 
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15)  rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 

ust. 1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów szersze 

uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy; 

16)  dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3; 

17)  przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 

18)  nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

[19)  dane dotyczące lekarza lub felczera wystawiającego receptę na refundowane leki lub 

wyroby medyczne; 

20)  dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza lub felczera, o którym 

mowa w pkt 19;] 

<19) dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających 

receptę na refundowane leki lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo zaopatrzenie na wyroby medyczne; 

20) dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę 

lub położną, o których mowa w pkt 19;> 

21)  dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne; 

22)  data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

22a)  kod tytułu ubezpieczenia; 

22b)   data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

22c)   data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

23)  data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; 

23a)   data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

24)   okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą; 

25)  dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

26)  typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej; 

27)  data zgonu; 

28)  dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o koordynacji, 

będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

30)   dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego; 

31)   okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7; 

32)   informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

33)   kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 
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6.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych w 

art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z przepisami o ochronie 

informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania danych, o których mowa w 

ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać dane osobowe, które będą 

przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot uprawniony do ich gromadzenia i 

przetwarzania. 

 

 

 

 

USTAWA 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.)  

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   Agencja - Agencję Oceny Technologii Medycznych działającą na podstawie 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.); 

2)   apteka - aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.); 

3)   całkowity budżet na refundację - wysokość środków publicznych przeznaczonych w 

planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 118 ustawy z 

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

publicznych, na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 16-18 oraz 

objęte programami lekowymi, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 tej ustawy; 

4)   cena detaliczna - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową i urzędową marżę detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług; 

5)   cena hurtowa - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę 

hurtową oraz należny podatek od towarów i usług; 

6)   cena zbytu netto - cenę sprzedaży leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego do podmiotów uprawnionych do obrotu, 

nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług; 

7)   DDD - dobową dawkę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia; 

8)   Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

9)   grupa limitowa - grupę leków albo środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo wyrobów medycznych objętych wspólnym limitem finansowania; 
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10)  lek - produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne; 

11)  lek recepturowy - lek sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej; 

12)  nazwa międzynarodowa leku - nazwę leku zalecaną przez Światową Organizację 

Zdrowia; 

13)  odpowiednik - w przypadku: 

a)  leku - lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę 

samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej, 

b)  środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego mający ten sam albo zbliżony skład, 

zastosowanie lub sposób przygotowania, 

c)  wyrobu medycznego - wyrób medyczny mający takie samo przewidziane zastosowanie 

oraz właściwości; 

14)  osoba uprawniona: 

a)  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego w 

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

finansowanych ze środków publicznych, 

b)  lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę 

upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, 

c)  lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera posiadającego prawo 

wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz 

zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla 

wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz 

rodzeństwa[;] <,> 

<d) pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego i położna ubezpieczenia zdrowotnego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1039, z późn. zm.), 

e) pielęgniarka i położna, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, z którymi Fundusz zawarł: 

– umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub 

– umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, 

jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa;> 

15)  podmiot działający na rynku spożywczym - podmiot działający na rynku spożywczym w 

rozumieniu art. 3 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołującego Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiającego procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 179 

z 07.07.2007, str. 59); 

16)  podmiot odpowiedzialny - podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

17)  podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych - podmiot 

zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

18)  program lekowy - program zdrowotny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

obejmujący technologię lekową, w której substancja czynna nie jest składową kosztową 

innych świadczeń gwarantowanych lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, który nie jest składową kosztową innych świadczeń gwarantowanych w 

rozumieniu tej ustawy; 

19)  przedsiębiorca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 

2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622); 

20)  Rada Przejrzystości - Radę Przejrzystości działającą na podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

21)  środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego - środek spożywczy, o 

którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 

1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) przeznaczony do dietetycznego odżywiania 

pacjentów pod nadzorem lekarza, którego stosowania nie można uniknąć przez 

modyfikację normalnej diety lub podawanie innych środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego; 

22)  świadczenie gwarantowane - świadczenie gwarantowane w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

23)  świadczeniobiorca - świadczeniobiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

24)  świadczeniodawca - świadczeniodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

25)  technologia lekowa - technologię medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, której 

główną składową kosztową jest lek; 

26)  urzędowa cena zbytu - cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego ustaloną w decyzji administracyjnej o objęciu 

refundacją, uwzględniającą należny podatek od towarów i usług; 

27)  wnioskodawca - podmiot odpowiedzialny, przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, 

podmiot uprawniony do importu równoległego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wytwórcę wyrobów medycznych, jego autoryzowanego 

przedstawiciela, dystrybutora albo importera, w rozumieniu 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), a także podmiot działający na rynku spożywczym; 

28)  wyrób medyczny - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób 

medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in 

vitro, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 33, 34, 38 i 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych; 

29)  wytwórca wyrobu medycznego - wytwórcę w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych. 
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Art. 48. 

1. Realizacja świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o 

świadczeniach, przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez 

osobę uprawnioną. 

2. [Umowa upoważniająca lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, o którym 

mowa w art. 2 pkt 14 lit. b i c, do wystawiania recept refundowanych zawierana jest na 

czas nieokreślony.] <Umowa upoważniająca osoby, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. 

b, c oraz e, do wystawiania recept refundowanych zawierana jest na czas 

nieokreślony.> Przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio. 

3. Umowa określa w szczególności: 

1)   zobowiązania osoby uprawnionej i Funduszu; 

2)   wskazanie miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych, na terenie właściwego oddziału 

wojewódzkiego; 

3)   kary umowne; 

4)   warunki jej wypowiedzenia albo rozwiązania. 

4. [Umowę zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy ze względu na 

miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera albo 

starszego felczera.] <Umowę zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu 

właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, 

lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, pielęgniarkę lub położną.> W przypadku, 

gdy właściwym do zawarcia umowy jest więcej niż jeden dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, umowa jest zawierana z każdym z tych dyrektorów. 

5. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 

ustawy lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny Fundusz niezwłocznie rozwiązuje z osobą uprawnioną umowę upoważniającą do 

wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne. 

6. Fundusz nie zawiera umowy upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki, 

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne z osobą 

uprawnioną, prawomocnie skazaną za przestępstwo, o którym mowa w ust. 5. 

7. Osoba uprawniona oraz świadczeniodawca, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani poddać się kontroli przeprowadzanej lub 

zlecanej przez Fundusz w zakresie wystawiania recept na refundowane leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Do kontroli 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ust. 1-10 ustawy o świadczeniach. 

8.-9.  (uchylony). 

10. Fundusz rozwiązuje umowę, o której mowa w ust. 2 ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku: 

1)  uniemożliwiania czynności kontrolnych; 

2)   niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych. 

11. Fundusz nie zawiera kolejnej umowy przez okres: 

1)   jednego roku - w przypadku pierwszego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 

10; 

2)   trzech lat - w przypadku drugiego rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 10. 

 


