
Komunikat 186/2011 

w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobu medycznego na receptę 

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 12 maja 

2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 696) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną”, 

rozpoczyna postępowanie w sprawie zawarcia umów na wydawanie refundowanego leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi 

dalej „umowami na realizację recept” . 

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego 

aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia 

apteki/punktu aptecznego. 

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego  

na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie 

elektronicznej i papierowej. 

W celu prawidłowego i skutecznego  zawarcia umowy, wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego 

NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w Zarządzeniu Prezesa 

NFZ nr 94/2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację 

recept. 

Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept, oraz 

ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606), wniosek powinien być 

kompletny. W przypadku nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział 

Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu. 

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ, 

wykorzystywanego dotychczas do rozliczania refundacji recept.  

Apteki/punkty apteczne nieposiadające konta w Portalu NFZ mogą zwrócić się do właściwego oddziału 

Funduszu z wnioskiem o udostępnienie takiego konta.  

Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do Portalu NFZ dla aptek/punktów aptecznych: 

Regulamin korzystania z Portalu NFZ przez apteki i punkty apteczne – w załączeniu 

Formularz rejestracyjny do Portalu NFZ dla aptek i punktów aptecznych - wypełnij formularz 

Jak łatwo wypełnić wniosek elektroniczny? - Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy 

na realizację recept – kliknij „uruchom instrukcję” 



 

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście: 

-  w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 16.00  

- w delegaturach Śląskiego OW NFZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  

lub wysłać pocztą.  

W dniach od 21.12.2011 do 30.12.2011 obowiązywać będzie wydłużony czas pracy pracowników 

obsługujących proces zawierania umów z aptekami: 

-  w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 19.00  

- w delegaturach Śląskiego OW NFZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 

(23.12.2011 Delegatura Bielsko Biała pracuje do 15.30). 

 

Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ:  Śląski Oddział Wojewódzki NFZ 

Adres siedziby oddziału: ul. Kossutha 13 

Miejsce przyjmowania wniosków:   

- budynek główny: pokój 504, 508,  

- niski budynek na przeciwko budynku głównego. 

Delegatura w Bielsku-Białej,  ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała 

Delegatura w Częstochowie,  ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa 

Delegatura w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Delegatura w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice 

Delegatura w Rybniku,  ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik 

 

 

Materiały informacyjne:  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na 

realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606)  - 

pobierz 



Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 94/2011/DGL z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków 

postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept – pobierz 

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 95/2011/DSOZ z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Prezesa 

NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia - pobierz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami, telefon: 32 735 17 09, 32 735 17 83 


