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Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na pismo z dnia 21 maja 2020 r., dotyczące wykładni art. 95b ust. 3 pkt 2
ustawy Prawo farmaceutyczne, Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa
Zdrowia uprzejmie informuje, co następuje.
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem
rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 1590) rozszerzono grono osób,
dla których można wystawić receptę pro familiae o „osoby pozostającej we wspólnym
pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia
pokrewieństwa

między

dziećmi

rodzeństwa

osoby

wystawiającej”.

Analiza

przedmiotowego pisma prowadzi do wniosku, że problematyczna pozostaje interpretacja
zwrotu „a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby
wystawiającej”. Niemniej jednak dokonując wykładni językowej znowelizowanego
przepisu art. 95b ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne należy stwierdzić, że relacja
zachodząca w linii bocznej odnosi się jedynie do krewnych, gdyż w tym zakresie
ustawodawca, odmiennie niż w przypadku linii prostej, wskazał na stopień
pokrewieństwa pomijając jednocześnie stosunek powinowactwa. Ponadto zastosowanie
spójnika „a” o znaczeniu przeciwstawnym jednoznacznie świadczy, że przedmiotowy
przepis nie obejmuje swoją dyspozycją powinowatych w linii bocznej.
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Gdyby ustawodawca chciał, aby możliwe byłoby wystawienie recepty pro familiae dla
powinowatych w linii bocznej, to wówczas ująłby ich w treści tej części przepisu, jak
uczynił to w przypadku linii prostej.
Odnosząc się zaś szczegółowo do kręgu krewnych w linii bocznej, dla których można
wystawić receptę pro familiae należy na wstępie odnieść się do treści przepisu art. 617
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086), zgodnie z którym
krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są
krewnymi w linii prostej. Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo
drugiego stopnia czyli rodzeństwo, zarówno rodzone, jak i przyrodnie (bo wystarczy
jeden wspólny przodek). Trzeci stopień pokrewieństwa w linii bocznej obejmuje: brata
ojca, brata matki, siostrę matki lub ojca, syna brata w stosunku do stryja, córkę brata
w stosunku do stryja, syna brata w stosunku do siostry ojca, córkę brata w stosunku do
siostry ojca, syna siostry, córkę siostry. W czwartym stopniu pokrewieństwa w linii
bocznej krewnymi są: syn brata ojca, córka brata ojca, syn brata matki, córka brata matki,
syn siostry ojca lub siostry matki, córka siostry ojca lub siostry matki.
Choć jak wskazano w przedmiotowym piśmie, że użyte sformułowanie „do stopnia
pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej” może stwarzać
przekonanie, że mowa jest o czwartym stopniu pokrewieństwa jaki zachodzi między
dziećmi rodzeństwa, to jednak więzy rodzinne należy oceniać w stosunku do osoby
wystawiającej receptę. Uprawnienie do wystawienia recepty pro famialiae nie dotyczy
wszystkich krewnych trzeciego stopnia w linii bocznej, gdyż w takim razie przyjęto by
redakcję analogiczną jak w przytoczonych we wniosku aktach normatywnych. Mając na
uwadze powyższe, należy stwierdzić, że możliwość wystawienia recepty pro familiae
dotyczy w linii bocznej osób z drugiego stopnia pokrewieństwa, czyli rodzeństwa
rodzonego, jak i przyrodniego, zaś z trzeciego stopnia pokrewieństwa jedynie dzieci
rodzeństwa osoby wystawiającej receptę.

Z poważaniem,
Łukasz Szmulski
p.o. Dyrektora
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