
 

 

Kompendium dotyczące recept 
 

 RECEPTA LEKARSKA RECEPTA 
PIELĘGNIARSKA 

RECEPTA WYSTAWIONA PRZEZ 
FARMACEUTĘ 

FARMACEUTYCZNA PA/PF 

 
E-RECEPTA 

 
Termin realizacji 365-DNIOWA od daty wystawienia lub daty realizacji od 

Leki Rp i Rpz 
 bez leków z importu 

docelowego, preparatów 
immunologicznych, 

leków odurzających i 
psychotropowych 

Na 360 dni Na 180 dni w tym 
leki antykoncepcyjne 
tylko w ramach 
kontynuacji. 
Brak możliwości 
wystawienia recept 
na leki bardzo silnie 
działające (Tabela A) 

Na  180 dni 
 

Brak możliwości wystawienia na 
leki Rpz 

Brak możliwości wystawienia 
recept z “datą realizacji od”. 

Środki spożywcze 
specjalnego 

przeznaczenia 
żywieniowego, 

wyroby medyczne 

Na 360 dni Na  180 dni Nie dotyczy 

Leki recepturowe Podwójna ilość, a dla 
maści i kremów 
dziesięciokrotna ilość – 
możliwość przepisania 
jednorazowo do 16 takich 
recept na 120 dni 
stosowania 

Wystawienie recepty 

na lek recepturowy 

wyłącznie w ramach 

kontynuacji zlecenia 

lekarskiego* 

 

Nie dotyczy 

Termin realizacji 30-DNIOWA od daty wystawienia lub daty realizacji od 
Leki Rp i Rpz, 

bez leków z importu 
docelowego, preparatów 

immunologicznych, 
leków odurzających, 
psychotropowych i 
prekursorów kat.I 

Na 360 dni Na 180 dni w tym 
leki antykoncepcyjne 
tylko w ramach 
kontynuacji. 
Brak możliwości 
wystawienia recept 
na leki bardzo silnie 
działające (Tabela A) 

Na  180 dni 
 

Brak możliwości wystawienia na 
leki Rpz 

Leki recepturowe Podwójna ilość a dla 
maści i kremów 
dziesięciokrotna ilość – 
możliwość przepisania 
jednorazowo do 16 takich 
recept na 120 dni 
stosowania 

Wystawienie recepty 

na lek recepturowy 

wyłącznie w ramach 

kontynuacji zlecenia 

lekarskiego* 

Nie dotyczy 

  



 

 

Termin realizacji 30-DNIOWA od daty wystawienia 
Leki odurzające 

 
Na 90 dni Nie dotyczy Nie dotyczy 

Leki psychotropowe 
 

Na 360 dni Nie dotyczy Nie dotyczy 

Prekursory kat. I 
 

Na 360 dni Na 180 dni Na 180 dni 

Termin realizacji 120-DNIOWA od daty wystawienia 

Preparaty immunologiczne 
 

Na 360 dni Na 180 dni Na 180 dni 

Leki z importu docelowego 
- brak możliwości 

wystawienia e-recepty 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Termin realizacji 7-DNIOWA od daty wystawienia lub daty realizacji od 
Antybiotyki stosowane 

wewnętrznie i 
parenteralnie 

Na 360 dni Na 180 dni Na 180 dni 

  



 

 

 
PAPIEROWA 

 
Termin realizacji 30-DNIOWA od daty wystawienia lub daty realizacji od 

Leki Rp i Rpz, 
 bez leków z importu 

docelowego, preparatów 
immunologicznych, leków 

odurzających i 
psychotropowych 

Na 120 dni – możliwe 
wystawienie do 12 
recept na łącznie 360 
dni 

Na 120 dni, a leki 
antykoncepcyjne na 
60 dni w ramach 
kontynuacji zlecenia. 
Może wystawić do 4 
recept na łącznie 120 
dni stosowania. 
Brak możliwości 
wystawienia recept 
na leki bardzo silnie 
działające (Tabela A) 

Na 120 dni. 
 
Brak możliwości wystawienia na 
leki Rpz. 
 
Recepty PA/PF - można wystawić 
do 4 recept na łącznie 120 dni 
stosowania. Brak możliwości 
wystawienia recept z “datą 
realizacji od”. 

Leki recepturowe Podwójna ilość a dla 
maści i kremów 
dziesięciokrotna ilość – 
możliwość przepisania 
jednorazowo do 16 
takich recept na 120 dni 
stosowania 

Wystawienie recepty 
na lek recepturowy 
wyłącznie w ramach 
kontynuacji zlecenia 
lekarskiego* 

Nie dotyczy 

Termin realizacji 30-DNIOWA od daty wystawienia 

Leki odurzające 
 

Na 90 dni Nie dotyczy Nie dotyczy 

Leki psychotropowe 
 

Na 120 dni Nie dotyczy Nie dotyczy 

Termin realizacji 7-DNIOWA od daty wystawienia lub daty realizacji od 

Antybiotyki stosowane 
wewnętrznie i 
parenteralnie 

Na 120 dni – możliwe 
wystawienie do 12 

recept na łącznie 360 
dni 

Na 120 dni Na 120 dni 

Termin realizacji 120-DNIOWA od daty wystawienia 
Preparaty immunologiczne 

 
Na 120 dni Na 120 dni Na 120 dni 

Leki z importu docelowego Na 120 dni Nie dotyczy Nie dotyczy 
 

 

* - zmiana wprowadzona w oparciu o pismo Ministerstwa Zdrowia sygn. IK.1430080.3.JS z dnia 19.10.2018 r. 

Stan prawny na dzień 01.06.2020 r. Opracowanie w oparciu o Ustawę Prawo farmaceutyczne, Ustawę o 

przeciwdziałaniu narkomanii,  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept. 


