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E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA 
 

1. WSTĘP 
Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona przez magistra farmacji w przypadku nagłego zagrożenia 

życia pacjenta oraz w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19 (z zastosowaniem 

zasad, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa 

z dnia 2 marca 2020). Taką receptę należy wystawić w formie elektronicznej. Wystawienie recepty 

papierowej jest uzasadnione w następujących przypadkach: 

a) brak dostępu do SIM, 

b) recepta ma być przeznaczona dla osoby o nieustalonej tożsamości, 

c) recepta ma zostać wystawiona przez farmaceutę, który tymczasowo lub okazjonalnie wykonuje 

czynności farmaceuty w Polsce (art. 6a obowiązki obywatela państwa UE tymczasowo 

i okazjonalnie wykonującego w RP czynności farmaceuty, ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 

o izbach aptekarskich). 

Recepta farmaceutyczna może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz 

w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających 

środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii.  Ponadto recepty realizowane są z odpłatnością 100%, a po zrealizowaniu 

podlegają ewidencjonowaniu. 

2. WYMAGANIA 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – recepta zawiera podpis farmaceuty 

wystawiającego receptę. W przypadku recepty papierowej farmaceuta składa podpis własnoręczny. Do 

podpisania e-recepty farmaceutycznej można wykorzystać:   

− Certyfikat ZUS – certyfikat udostępniany jest bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W systemie KS-AOW zaimplementowano możliwość jego użycia ze względu na praktyczność tego 

rozwiązania. Aby pozyskać certyfikat ZUS, należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną 

przez CSIOZ: https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta/instrukcja-jak-pobrac-certyfikat (po kliknięciu 

w link pobrany zostanie dokument PDF). Po zainstalowaniu wygenerowanego certyfikatu 

w systemie KS-AOW, będzie on dostępny na każdym stanowisku dla danego farmaceuty.  

− Kwalifikowany podpis elektroniczny – certyfikat kwalifikowany może być wydany odpłatnie przez 

jeden z dostępnych w Polsce Urzędów Certyfikacji. W tym przypadku wymagane jest 

zainstalowanie certyfikatu na każdym stanowisku dla danego farmaceuty, tak aby certyfikat ten był 

dostępny w systemowym magazynie certyfikatów użytkownika. Farmaceuci posiadający już 

certyfikat kwalifikowany mogą go wykorzystać do wystawiania elektronicznych recept 

farmaceutycznych.  

Instalacja certyfikatu ZUS w systemie KS-AOW. Kolejność działań:  

1. Certyfikat ZUS należy zapisać na dysku. 

2. Następnie należy otworzyć moduł APW41 i wybrać opcję Pracownicy. Na wyświetlonej liście należy 

wskazać kartę odpowiedniego pracownika i kliknąć [F4] Zmień:  

https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta/instrukcja-jak-pobrac-certyfikat
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Rys. 1. Instalacja certyfikatu 

3. Przed instalacją certyfikatu, należy sprawdzić oraz ewentualnie uzupełnić na karcie pracownika 

następujące pola: 

a) „Nr PWZ” – numer prawa wykonywania zawodu pracownika. 

b) „Rola biznesowa” – magister (prawo do wydawania recept farmaceutycznych mają magistrzy 

farmacji posiadający prawo do wykonywania zawodu).  

 

Rys. 2. Numer PWZ pracownika 
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Rys. 3. „Rola biznesowa” pracownika 

4. Po uzupełnieniu ww. danych można przejść do instalacji certyfikatu. W tym celu należy wybrać 

[Ctrl+F5] Zainstaluj certyfikat z poziomu zakładki [Ctrl+2] e-Recepta. Po wybraniu opcji 

wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać typ certyfikatu, który zostanie instalowany: 

 

Rys. 4. Wskazanie Certyfikatu ZUS do instalacji 

5. Po wybraniu opcji, należy wskazać lokalizację certyfikatu: 
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Rys. 5. Wskazanie lokalizacji certyfikatu 

6. Następnie należy wprowadzić hasło otrzymane razem z certyfikatem i kliknąć [ENT] OK: 

 

Rys. 6. Wprowadzenie hasła 

7. O pomyślnym zainstalowaniu certyfikatu poinformuje komunikat: 

 

Rys. 7. Pomyślna instalacja certyfikatu 

8. Dla certyfikatu ZUS na karcie danego pracownika można zmienić hasło (hasło będzie wymagane do 

wprowadzenia podczas realizacji e-recepty farmaceutycznej). W tym celu należy wybrać przycisk 

[Ctrl+F6] Zmiana hasła certyfikatu: 
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Rys. 8. Zmiana hasła dla certyfikatu ZUS 

Po wprowadzeniu nowego hasła, należy kliknąć [ENT] OK, a następnie zapisać zmiany za pomocą przycisku 

[F2] Zapisz.  

 

Instalacja certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w systemie KS-AOW. Kolejność działań:  

1. Przed wczytaniem certyfikatu do KS-AOW, należy go zainstalować w specjalnym miejscu w systemie 

operacyjnym (instrukcję wykonania instalacji użytkownik powinien otrzymać od Urzędu 

Certyfikacji). 

2. Po wykonaniu powyższej czynności, należy otworzyć moduł APW41 i wybrać opcję Pracownicy. Na 

wyświetlonej liście należy wskazać kartę odpowiedniego pracownika i kliknąć [F4] Zmień:  
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Rys. 9. Instalacja certyfikatu 

3. Przed instalacją certyfikatu, należy sprawdzić oraz ewentualnie uzupełnić na karcie pracownika 

następujące pola: 

c) „Nr PWZ” – numer prawa wykonywania zawodu pracownika. 

d) „Rola biznesowa” – magister (prawo do wydawania recept farmaceutycznych mają magistrzy 

farmacji posiadający prawo do wykonywania zawodu).  

 

Rys. 10. Numer PWZ pracownika 
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Rys. 11. „Rola biznesowa” pracownika 

 

4. Po uzupełnieniu ww. danych można przejść do instalacji certyfikatu. W tym celu należy wybrać 

[Ctrl+F5] Zainstaluj certyfikat z poziomu zakładki [Ctrl+2] e-Recepta. Po wybraniu opcji 

wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać typ certyfikatu, który zostanie instalowany: 

 

Rys. 12. Wskazanie typu certyfikatu 

5. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać właściwy certyfikat 

z systemowego magazynu użytkownika. Przykładowo: 
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Rys. 13. Wskazanie właściwego certyfikatu 

6. Po pomyślnej instalacji dane dotyczące certyfikatu pojawią się w polu: „Certyfikat podpisu recept 

farmaceutycznych” oraz wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat: 

 

Rys. 14. Certyfikat został zainstalowany 

7. Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian, za pomocą przycisku [F2] Zapisz: 
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Rys. 15. Zapisanie zmian 

 

3. REALIZACJA ELEKTRONICZNEJ RECEPTY FARMACEUTYCZNEJ 
Proces realizacji e-recepty farmaceutycznej: 

1. Z poziomu modułu APW11 Sprzedaż, należy wybrać przycisk Farmac.: 

 

Rys. 16. Wydanie recepty farmaceutycznej – krok 1 

2. Następnie należy wskazać lek: 
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Rys. 17. Wydanie recepty farmaceutycznej – krok 2 

3. Po kliknięciu Zatwierdź wyświetlone zostanie okno Recepta farmaceutyczna.  

 

Rys. 18. Recepta farmaceutyczna 

W oknie należy uzupełnić dane pacjenta, które zostaną umieszczone na DRR. Dane można wprowadzić 

ręcznie lub automatycznie z karty pacjenta (jeżeli karta została wcześniej założona). 

a) Uzupełnienie danych ręcznie – należy uzupełnić wszystkie pola znajdujące się w części „Dane 

pacjenta”, przy próbie zapisu (po wybraniu przycisku [F2] Zapisz) system zaproponuje utworzenie 

karty pacjenta:  
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Rys. 19. Możliwość utworzenia karty pacjenta 

b) [F6] Pacjent – możliwość uzupełnienia danych pacjenta na podstawie danych z kartoteki.  

 

Rys. 20. Recepta farmaceutyczna – uzupełnienie danych pacjenta 

Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie kartoteka, gdzie należy wskazać pacjenta, a następnie wybrać 

[Ent] OK: 

 

Rys. 21. Wskazanie pacjenta 

Po wybraniu opcji dane z karty pacjenta zostaną skopiowane na receptę: 
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Rys. 22. Dane pobrane z karty pacjenta 

4. Po uzupełnieniu danych pacjenta, należy uzupełnić pole „Przyczyna wydania” (pole wymagane): 

 

Rys. 23. „Przyczyna wydania” – pole wymagane do uzupełnienia 

5. Następnie należy zapisać zmiany – za pomocą przycisku [F2] Zapisz. 

6. Po zapisaniu recepty można zrealizować sprzedaż, wybierając *Zapłata. 



     

DOKUMENTACJA KS-AOW 

KS-AOW E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA 

ISO 9001:2015, 27001:2013 Dokument: 1 Wydanie:  2020-03-27 

 

13 
 

 

Rys. 24. Zakończenie sprzedaży 

7. Po wybraniu opcji wygenerowany zostanie dokument DRR. W tym miejscu należy sprawdzić czy 

wprowadzone dane dotyczące pacjenta i leku się zgadzają.  

 

Należy pamiętać, że na recepcie farmaceutycznej może się znaleźć tylko 

jedna pozycja w najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu, 

z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych 

i prekursorów kategorii 1!  

 

8. Jeżeli dane w DRR są prawidłowe, wybrać przycisk [CTR+ENT] Recepta zakończona: 
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Rys. 25. Dokument Realizacji Recepty elektronicznej 

9. Następnie farmaceuta powróci do okna sprzedaży, gdzie należy wybrać formę płatności. Po 

wskazaniu jednej z dostępnych opcji wyświetlone zostanie okno Podgląd e-Recepty 

farmaceutycznej. W dolnej części okna należy wprowadzić hasło do certyfikatu i kliknąć [F2] 

Podpisz: 

 

Rys. 26. Podgląd e-Recepty farmaceutycznej – konieczność podania hasła do certyfikatu 

10. DRR zostanie wysłany do SIM.  
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Zrealizowaną e-receptę farmaceutyczną można podejrzeć w poprawie sprzedaży (P), wybierając klawisz M: 

 

Rys. 27. Podgląd zrealizowanej e-Recepty 

Akcje dostępne z poziomu okna: 

− [F2] Zapisz – możliwość ponownego wygenerowania i wysłania DRR do SIM.   

− [F10] Podgląd e-Rp. – wyświetlenie okna Podgląd recepty farmaceutycznej: 

 

Rys. 28. Podgląd e-Recepty farmaceutycznej 

− [ESC] Anuluj – opuszczenie okna.  
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4. REALIZACJA RECEPTY FARMACEUTYCZNEJ W SYTUACJI BRAKU POŁĄCZENIA 

Z SIM 
W przypadku, gdy podczas realizacji e-Recepty farmaceutycznej wystąpi problem z połączeniem z SIM, 

program umożliwi farmaceucie zamianę e-recepty farmaceutycznej na receptę papierową. Stosowny 

komunikat zostanie wyświetlony podczas próby wysłania DRR do SIM: 

 
Rys. 29. Komunikat informujący o braku połączenia z SIM 

Po kliknięciu przycisku Zamknij wyświetlony zostanie okno: 

 
Rys. 30. Możliwość wystawienia papierowej recepty farmaceutycznej 

Aby zamienić e-Receptę farmaceutyczną na receptę papierową, należy wybrać przycisk Tak. Następnie 

można podsumować sprzedaż.  

5. REALIZACJA RECEPTY FARMACEUTYCZNEJ W TRYBIE AWARYJNYM 
W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wystawienia recepty farmaceutycznej w trakcie pracy w trybie 

awaryjnym, kolejność wykonywanych czynności jest taka sama, jak zostało to opisane w powyższym 

rozdziale. Program automatycznie zmieni pole „Rodzaj” recepty na „Rp. papierowa”: 

 
Rys. 31. Realizacja recepty farmaceutycznej w trybie awaryjnym 
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6. INFORMACJE DODATKOWE 
Okno Recepta farmaceutyczna jest podzielone na trzy części: 

 

Rys. 32. Okno „Recepta farmaceutyczna” 

1. Dane recepty: 

− Rodzaj – w polu można ustawić wartość: „e-Recepta” (wartość domyślna) lub „Rp. papierowa (brak 

dostępu do SIM)”. Jeżeli w momencie realizacji recepty farmaceutycznej występuje problem 

z połączeniem z SIM, to program automatycznie zmieni rodzaj recepty na „Rp. papierowa”.  

 

Rys. 33. Rodzaj wystawianej recepty 

− Status – status realizacji recepty w SIM. Dostępne statusy: 

• Brak danych w SIM – brak informacji o realizacji recepty. 

• Anulowana – wykonano korektę recepty, DRR został wycofany a recepta anulowana. Ponowne 

wysłanie anulowanej recepty farmaceutycznej jest niemożliwe! 
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Rys. 34. Recepta anulowana 

• Zrealizowana – recepta została zrealizowana, a DRR przesłany do SIM.  

− Autor – zalogowany farmaceuta.   

− Numer – numer recepty.  

2. Dane pacjenta: 

− Kod kraju/Typ Ident. – domyślna wartość dla polskiego obywatela to „PL” i „PESEL”. W przypadku 

wystawiania recepty dla obcokrajowca, należy najpierw wskazać kod kraju dokumentu tożsamości, 

a następnie określić właściwy tym identyfikatora. Jeżeli recepta ma zostać wystawiona dla osoby 

o nieustalonej tożsamości, to jako typ identyfikatora należy wskazać: „Brak (os. o nieustalonej 

tożsamości)”. 

 

Rys. 35. Wskazanie identyfikatora pacjenta 

− Identyfikator pacjenta – numer identyfikujący pacjenta zgodnie ze wskazanym Typem 

identyfikatora.  Dla polskiego obywatela identyfikatorem jest PESEL.  

− Pozostałe dane identyfikacyjne pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kod pocztowy, 

adres.  

3. Przyczyna wydania – w polu „adnotacja” należy wprowadzić uzasadnienie wystawienia recepty 

farmaceutycznej (pole wymagane).  

Akcje dostępne z poziomu okna: 
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− [F2] Zapisz – zapisanie danych na recepcie. 

− [F10] Podgląd e-Rp. – możliwość podglądu e-Recepty farmaceutycznej. Przycisk jest aktywny dla 

recept o statusie Zrealizowana. 

− [F11] Dok. anulujący – możliwość podglądu dokumentu anulującego recepty. Przycisk jest aktywny 

dla pozycji, dla których została wykonana korekta (DRR został wycofany, a recepta anulowana).  

− [ESC] Anuluj – zamknięcie okna.  

− [F6] Pacjent – możliwość wskazania pacjenta z kartoteki pacjentów.  

− [F9] Powtórz – po wybraniu opcji pola w oknie Recepta farmaceutyczna zostaną automatycznie 

uzupełnione zgodnie z ostatnio wprowadzonymi i zapisanymi danymi w oknie.  

7. PRZEGLĄD WYSTAWIONYCH RECEPT FARMACEUTYCZNYCH  
W oknie Retaksacja recept można zweryfikować poprawność wystawionych recept farmaceutycznych 

(moduł APW23 Kontrola → Kontrola sprzedaży → Retaksacja recept): 

 

Rys. 36. Retaksacja recept – dodano podgląd recept farmaceutycznych 

Po wybraniu przycisku [F4] Recepta wyświetlony zostanie podgląd Dokumentu Realizacji danej recepty 

farmaceutycznej, np.:z 
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Realizacje recept farmaceutycznych są również widoczne z poziomu okien: Obecność kodów i Poprawność 

kodów. Listę zrealizowanych pozycji można przefiltrować tak, aby wyświetlić tylko recepty farmaceutyczne 

(za pomocą przycisku [F7] Filtr). Przykładowo: 

 

 

Rys. 37. Możliwość wyświetlenia tylko recept farmaceutycznych 

Z poziomu okna Raport spójności danych z AOW i wysłanym DRR można przejrzeć realizacje, dla których 

odnotowano niespójności. Po podświetleniu pozycji na liście, w górnej części okna wyświetlony zostanie 

opis błędu. Przykładowo: 
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Rys. 38. Pogląd pozycji, dla których odnotowano niespójności 

 

 


