
INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA ODBIORU RECEPT I KODÓW RECEPT SMS 

ODBIÓR RECEPT 

I KODÓW RECEPT 

SMS  

Każdy zarejestrowany po receptę Pacjent może otrzymać KOD recepty 
w postaci SMS. 
▪ Warunkiem korzystania z usługi jest uzupełnienie w naszej bazie 

aktualnego nr kontaktowego.  
▪ Osoby, które nie posiadają telefonu komórkowego, mogą poprosić o KOD 

recepty w rejestracjach.  

 
PACJENCIE ZAŁÓŻ SOBIE INTERNETOWE KONTO PACJENTA (IKP) 

 

▪ Jeśli chcesz dostawać e-receptę mailem lub SMS-em, to zaloguj się na swoje Internetowe 
Konto Pacjenta.  

▪ Dzięki IKP otrzymanie e-recepty stanie się łatwiejsze ponieważ nie trzeba wówczas dzwonić do 
rejestracji o kod, otrzymasz go automatycznie    

▪ Seniorze, jeśli masz problem, skorzystaj z pomocy bliskiej osoby. Syn, córka czy wnuk, 
wnuczka mogą usiąść z Tobą przy komputerze i pomóc Ci się zalogować.  

INTERNETOWE 
KONTO 
PACJENTA 

▪ otrzymasz KOD e-recepty SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz 
swój numer telefonu lub adres e-mail  

▪ wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji 
▪ udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i 

historię przepisanych leków  
▪ masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia 
▪ odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku 

choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)  
▪ odbierzesz e-skierowanie 
▪ sprawdzisz wynik testu na koronawirusa  
▪ złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ).  
https://pacjent.gov.pl/krok-2-zaloguj-sie-na-internetowe-konto-pacjenta  

JAKIE 
INFORMACJE 
ZNAJDZIESZ W 
IKP  

▪ miejsc, w których możesz się leczyć  
▪ świadczeń (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ 
▪ prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej 

podstawie  
▪ wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były 

Tobie zlecone  
▪ upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim 

bliskim  
▪ zgód na świadczenia zdrowotne, które wyrażasz  
▪ zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które 

wystawili Ci lekarze  
▪ wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz  
▪ e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają Ci lekarze.  

JAK 
ZALOGUJESZ SIĘ 

DO IKP 

▪ Wejdź na www.pacjent.gov.pl.  
▪ Wybierz jeden ze sposobów logowania:   

o za pomocą profilu zaufanego (tutaj możesz założyć profil 
zaufany)  

o za pomocą e-dowodu (tutaj dowiesz się więcej o e-dowodzie).  

JAK DZIAŁA E-RECEPTA? 

JAK OTRZYMAĆ 
E-RECEPTĘ  

 

▪ E-receptę można otrzymać w formie elektronicznej i papierowej.  
▪ Jeśli chcesz dostawać e-recepty w formie elektronicznej, wybierz sposób 

powiadomień. 
▪ W tym celu:  

o Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP).  
o Wybierz sposób powiadomień o e-recepcie w zakładce „Moje konto”. 

Masz do wyboru SMS, e-mail lub obie te opcje. 

https://pacjent.gov.pl/krok-2-zaloguj-sie-na-internetowe-konto-pacjenta
http://www.pacjent.gov.pl/
http://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
http://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
https://www.gov.pl/web/e-dowod


o Możesz też otrzymać papierowy wydruk e-recepty, bez konieczności 
logowania się do IKP. Wystarczy, że zgłosisz to lekarzowi podczas 
wizyty.  

JAK 
ZREALIZOWAĆ E-
RECEPTĘ  

▪ Jeśli chcesz zrealizować e-receptę, potrzebujesz numer PESEL oraz 
specjalny kod, który dostaniesz (w zależności od Twojego wyboru) 
poprzez:  

▪ SMS  
▪ e-mail    
▪ papierowy wydruk informacyjny od lekarza.  

DLACZEGO E-
RECEPTA  

▪ jeżeli lekarz przepisał Ci kilka leków, nie potrzebujesz odpisu, żeby kupić 
je w różnych aptekach (nie stracisz też refundacji na nie)  

▪ e-recepta jest zawsze czytelna i nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy 
lek  

▪ nie zgubisz jej – wszystkie e-recepty zapisują się w Twoim Internetowym 
Koncie Pacjenta.  

JEŚLI MASZ 
DOSTĘP DO IKP, 
MOŻESZ:  

▪ w każdej chwili sprawdzić jak przyjmować lek – na e-recepcie znajdziesz 
informacje na temat dawkowania  

▪ otrzymać kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie w przypadku choroby 
przewlekłej (po ustaleniu z lekarzem)  

▪ sprawdzić dawkowanie leków, które lekarz przepisał Twoim dzieciom (do 
ukończenia 18. roku życia). 
▪  

 


