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Pan 

Janusz Chmielewski

Wiceprezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Częstochowie

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na Pana pismo L.dz. 214/2020 dotyczące możliwości wystawiania recept 

elektronicznych przez farmaceutów za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl dziękuję 

za przesłane postulaty oraz proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Zgodnie z niedawno zmienionym brzmieniem art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 

2019 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), farmaceuta 

posiadający prawo wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania recept dla 

osób, o których mowa w art. 95b ust. 3 ww. ustawy (recepty pro auctore i pro familiae), 

a w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta – także tzw. recept farmaceutycznych. Co 

do zasady, recepty należące do obu ww. rodzajów należy wystawiać w postaci 

elektronicznej, choć ww. art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2019 r. Prawo 

farmaceutyczne przewiduje, w pkt 1, wyjątki od tej zasady. Zgodnie z ww. przepisem, 

farmaceuta może wystawić ww. recepty w postaci papierowej np. w przypadku braku 

dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia                       

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408, 

z późn. zm.).

Wychodząc naprzeciw postulatom oraz mieszcząc się w obowiązujących ramach 

prawnych, o których mowa powyżej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
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Zdrowia (CSIOZ) planuje na przełomie maja oraz czerwca udostępnienie w aplikacji 

gabinet.gov.pl funkcjonalności pozwalających na wystawianie przez farmaceutów 

elektronicznych recepty pro auctore i pro familiae.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z CSIOZ i NFZ, prowadzi prace nad 

wprowadzeniem nowych rozwiązań ułatwiających farmaceutom i innym podmiotom 

uprawnionym w tym zakresie dokonywanie elektronicznej weryfikacji, czy pacjentowi, dla 

którego wystawiana jest recepta, przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

CSIOZ i NFZ przygotowują w tym celu odpowiednie rozwiązania techniczne, natomiast 

resort zdrowia pracuje nad zmianami legislacyjnymi, które będą stanowiły podstawę do 

ich zaimplementowania w aplikacji gabinet.gov.pl.

Z poważaniem, 

Rafał Wójcik 

Zastępca Dyrektora 
/dokument podpisany elektronicznie/
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