
 

…………………………………      Wrocław,  …………………..…………… 
Imię i nazwisko                                                                                                                      data 
 
………………………………… 
PESEL  
 
…………………………………………………………………… 
Adres  

 
UPOWAŻNIENIE  

do odbioru recepty , zlecenia , wyników badań dodatkowych* 
 
 Ja niżej podpisana/y upoważniam  
 

1. Pana / Panią ……………………………………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o 

numerze ……………………………, do odbioru recepty lub zlecenia oraz wyników badań 

dodatkowych w moim imieniu*. 

 
2. Osoby trzecie, bez szczegółowego określania tych osób*. 

 
Upoważnienie ważne jest bezterminowo / do………………………*  
 

 
………………….………………………  

czytelny podpis 
złożony w obecności pracownika Praktyki 

* - niepotrzebne skreślić 

PODSTAWA PRAWNA: 
 USTAWA z dnia 22 lipca 2014 r.  
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw1)  
 
Art. 3. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z 
późn. zm.7)) art. 42 otrzymuje brzmienie: 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. 
poz. 95 i 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1456, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004. 
„Art. 42. 1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem 
sytuacji określonych w ust. 2.  
2. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz 
zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli  jest to 
uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.  
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:  
1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;  
2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia 
mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.  
4. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo 
dołącza do tej dokumentacji.  
5. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej 
pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej 
pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.”.  
 


