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Sopot, dnia 8 czerwca 2021 r. 

 

Sygn.: 025439 

 

OPINIA PRAWNA 
 

Przedmiot opinii:   
 

1. Czy Klient może korzystać z dotychczasowych druków recept? 

 

Wnioski i rekomendacje: 
 

W celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klienta pytanie prawne należy wskazać na treść przepisów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (dalej jako rozporządzenie). 

 

Stosownie do treści § 19 ust. 1 rozporządzenia, do dnia 30 czerwca 2021 r. recepty mogą być 

realizowane na zasadach dotychczasowych. Kolejno, w myśl § 19 ust. 2 rozporządzenia, dopuszcza 

się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie: 

1) niniejszego rozporządzenia, 

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (...). 

− jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 

r. 

 

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że obecnie, do dnia 30 czerwca 2021 r., dopuszcza się 

możliwość stosowania papierowych recept na drukach obowiązujących przed wejściem w życie 

rozporządzenia. Innymi słowy, istnieje możliwość posługiwania się niezmienionymi drukami recept do 

dnia 30 czerwca 2021 r. Tym samym, używanie przedmiotowych druków recept po dniu 30 czerwca 

2021 r. będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

W przypadku, gdy w Państwa sprawie niezbędna będzie pomoc Adwokatów lub Radców Prawnych  

z Kancelarii Lex Secure - należy skontaktować się bezpośrednio z 24h Infolinią prawną pod numerem 

telefonu +48 501 538 539 lub e-mail: prawnik@opiekaprawna.pl  
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Jednocześnie zachęcamy do śledzenia i polubienia profilu Lex Secure dostępnego na stronie 

https://www.linkedin.com/company/lexsecure, gdzie codziennie pojawiają się nowe 

informacje prawne. 

Podstawy prawne:  

 

1. § 19 ust. 1-2, § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept 

(Dz.U.2020.2424). 

 

Stan faktyczny: 

 

Klient jest lekarzem emerytem. Klient wypisuje recepty pro familiae i pro auctore. 

 

Klauzula prawna: 

 

Przygotowując niniejszą Opinię prawną przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach 

otrzymanych od Klienta. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu 

faktycznego. Sporządzający niniejszą Opinię prawną zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego 

opracowania w przypadku ujawnienia faktów nieznanych mu w momencie jego sporządzenia. 

 

Niniejszą Opinię prawną wydaje się do wiadomości Klienta, bez prawa do publikacji przez Klienta. 

Opinia prawna dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako 

obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.  

 

W niniejszej Opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą 

prawnych aspektów przedmiotu analizy. W szczególności ocena prawna przedstawiona 

w Opinii prawnej nie daje gwarancji wyniku danej sprawy w przypadku skierowania jej na drogę 

postępowania sądowego lub administracyjnego. 

 

Z poważaniem 

 

https://www.linkedin.com/company/lexsecure

