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Pani

lek. dent. Monika Potocka

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Warszawie

Szanowna Pani Rzecznik,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: RPL.410.19/2022.2, w sprawie 

wystawiania recept refundowanych obywatelom Ukrainy, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższego.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 

z późn. zm.) obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest uznawany za legalny (na podstawie art. 2 ust. 1 tejże ustawy), jest uprawniony do 

opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej 

świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie w jakim przysługują one 

obywatelom Polski (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji 

uzdrowiskowej), w tym do otrzymania recepty i jej realizacji ze zniżką w aptece. 

Sposób wystawiania recept określony jest w art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.). Ust. 8 pkt 7 oraz 

8 powyższego artykułu określa w jaki sposób na recepcie wskazuje się odpłatność za 

lek refundowany. Refundacja na lek przysługuje, o ile lekarz w momencie wystawiania 

recepty diagnozuje u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań 

objętych refundacją dla danego leku, jeżeli zaś produkt leczniczy jest przepisywany poza 
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zakresem refundacji, osoba wystawiająca receptę jest zobowiązania do wpisania 

symbolu „X” albo 100%, a taka recepta realizowana jest w aptece pełnopłatnie. 

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za prowadzoną terapię zawsze spoczywa 

na lekarzu i to on podejmuje ostateczną decyzję o przepisaniu konkretnych leków. 

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami jest on osobą posiadającą wymagane 

kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami i może udzielać świadczeń 

zdrowotnych, w szczególności: badać stan zdrowia, rozpoznawać choroby i zapobiegać 

im, leczyć i rehabilitować chorych oraz udzielać porad lekarskich. Lekarz ma obowiązek 

wykonywać swój zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, korzystając z dostępnych 

mu metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie 

z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością (art. 2 ust. 1 oraz art. 4 ustawy 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 

790, z późn. zm.)).

Aby wypisać zatem jakąkolwiek receptę (refundowaną bądź nie) lekarz musi 

zdiagnozować pacjenta, tak aby zastosowana terapia była skuteczna i bezpieczna. 

Zasada ta dotyczy zarówno obywateli Polski, jak i obywateli Ukrainy, którzy na podstawie 

przywołanej na wstępie ustawy uzyskali prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 

zasadach tożsamych z obywatelami Polski. Mając na uwadze powyższe, w przypadku 

braku dokumentacji medycznej, potwierdzającej przyjmowanie przez pacjenta danych 

leków na stałe, lekarz powinien zlecić odpowiednie badania, umożliwiające postawienie 

diagnozy, a w konsekwencji przepisania właściwych leków.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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