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PYTANIE 

W jakim zakresie może wypisywać recepty magister pielęgniarstwa z ukończonym 

kursem w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept w ramach kontynuacji 

leczenia? 

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie substancji 

czynnych w lekach (...) załączony jest wykaz substancji czynnych, które magister 

pielęgniarstwa lub specjalista pielęgniarstwa spełniający ustawowe wymagania może 

wystawić samodzielnie receptę. 

Czy w ramach kontynuowania leczenia, wyżej wskazane osoby mogą pisać recepty 

wyłącznie w obszarze substancji czynnych określonych w załączniku do rozporządzenia, 

czy też na pisemne polecenie lekarza mogą w ramach kontynuacji wypisać receptę na 

każdą inną (spoza katalogu) substancję czynną poza narkotykami i substancjami silnie 

działającymi? 

Czy magister pielęgniarstwa z ukończonym kursem "recept" będzie miał dwa rodzaje 

recept (jedne do samodzielnego ordynowania a drugie do kontynuacji leczenia)? 

ODPOWIEDŹ 

Pielęgniarka posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo oraz pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, po 

ukończeniu kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" ma prawo: 

1) do wystawiania recept w ramach samodzielnej ordynacji w zakresie określonym 

rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu 

substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań 

diagnostycznych - dalej r.w.s.cz. 

2) do wystawiania recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji 

zleceń lekarskich. 

Uzasadnienie 



Artykuł 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. 

w ust. 1 stanowi, że 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 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. 

Natomiast, zgodnie z art. 15a ust. 2 u.p.z.p., 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 oraz 

pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 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. 

Rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów 

medycznych i wykazu badań diagnostycznych jest aktem wykonawczym wydanym na 

podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 u.z.p.p. Zawarte w wyżej wymienionym rozporządzeniu 

wykazy dotyczą tych substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które pielęgniarka i 

położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w 

dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie ordynować. 

W ramach realizacji zleceń lekarskich pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia 

studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz 

pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 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 tego leczenia. 



Wskazane powyżej rozporządzenie z dnia 20 października 2015 r. odnosi się tylko do 

ordynacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów ortopedycznych. 

Pielęgniarka posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo oraz pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, po 

ukończeniu kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" ma prawo: 

1) do wystawiania recept w ramach samodzielnej ordynacji w zakresie określonym 

rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu 

substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań 

diagnostycznych 

2) do wystawiania recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji 

zleceń lekarskich. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept 

wystawianych przez pielęgniarki i położne nie zawiera dwóch wzorów recept tj. odrębnie do 

ordynacji leków oraz odrębnie w ramach realizacji zleceń lekarskich kontynuacji leczenia. 


