
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r. 

Poz. 2165 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 24 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych,  

prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje 

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 

1655 i 1818) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji 

psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2015 r. poz. 1889 

oraz z 2019 r. poz. 2078) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Recepty na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 

są wystawiane zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 95b–96b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-

tyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.
2)

).”; 

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na recepcie wystawianej na preparat zawierający środek odurzający lub substancję psychotropową podaje 

się, oprócz danych określonych w przepisach art. 96a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne 

oraz art. 96a ust. 1d, 1e lub 8 tej ustawy – jeżeli mają zastosowanie, sumaryczną ilość środka odurzającego lub sub-

stancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną za pomocą ilości 

jednostek dawkowania oraz wielkości dawki, przy czym dla recepty elektronicznej ilość tę podaje się wyłącznie licz-

bowo.”; 

3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Recepta wraz z zapotrzebowaniem na sprowadzenie z zagranicy produktów leczniczych, zawierających 

w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe, nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów są realizowane zgodnie z przepisami art. 4 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 1542, 1556, 1590, 1818 

i 1905. 
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