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Co powinna zawierać pieczątka?  

Pieczątka podmiotu leczniczego (nzozu) powinna zawierać: 

1) nazwa podmiotu – należy wskazać pełną nazwę podmiotu wynikającą z jego wpisu w 

rejestrze podmiotów leczniczych, prowadzonym przez wojewodę – w dziale I, rubryce 3 księgi 

rejestrowej; 

2) kod identyfikacyjny – chodzi tu o kod, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz 

szczegółowego sposobu ich nadawania, stanowiący część I systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych. Innymi słowy, jest to po prostu numer księgi rejestrowej podmiotu 

leczniczego nadany mu przez wojewodę prowadzącego rejestr. Co prawda przepisy wymagają 

jedynie numeru księgi rejestrowej, jednak w ocenie autora zasadne jest powołanie się, obok 

numeru księgi, także na oznaczenie organu rejestrowego. Pozwoli to na pełniejszą identyfikację 

podmiotu i łatwiejsze dotarcie do właściwej księgi rejestrowej, 

3) nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – podobnie jak w przypadku nazwy 

podmiotu leczniczego, należy powołać się na pełną nazwę przedsiębiorstwa ujawnioną w 

księdze rejestrowej podmiotu, w dziale I, rubryce 22; 

4) nazwa jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych – tj. dwuznakowy, niepowtarzalny kod, zawierający się 

w przedziale od 01 do 99, identyfikujący jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego w strukturze organizacyjnej tego podmiotu. Podmiot nie ma obowiązku podawania 

powyższych danych, jeżeli w jego strukturze organizacyjnej nie wyodrębniono jednostek 

organizacyjnych; 

5) nazwa komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod 

resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych – wymagany 

kod to w tym przypadku trzyznakowy, niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę 

organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej tego 

podmiotu, zawierający się w przedziale od 001 do 999. Podobnie jak w odniesieniu do 

oznaczenia jednostki, podmiot nie ma obowiązku podawania powyższych danych, jeżeli w jego 

strukturze organizacyjnej nie wyodrębniono komórek organizacyjnych, zaś świadczenia 

udzielane są bezpośrednio w ramach jednostki organizacyjnej; 

6) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych z nr telefonu kontaktowego i ewentualnie 

nr faksu. 

7) numer NIP, 

8) numer REGON 

Dodatkowo pieczątka na recepcie refundowanej lub dokumentacji medycznej podmiotu 

udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ powinna zawierać nr umowy z NFZ w 

formacie xxR-x-xxxxx-xx-xx. 

Na pieczątce warto umieścić kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych komórki organizacyjnej- jest to czteroznakowy kod resorowy 

charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej. 

Pieczątka praktyki lekarskiej powinna zawierać: 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17885469


1) oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko oraz nazwę, pod którą działalność gospodarcza 

jest wykonywana (czyli firmę wpisaną do CEIDG), 

2)  adres siedziby firmy, czyli wpisany do CEIDG adres głównego miejsca wykonywania 

działalności - nie jest konieczne podawanie na pieczątce firmowej wszystkich miejsc, w których 

działalność gospodarcza jest wykonywana; adresem tym może być miejsce zamieszkania 

przedsiębiorcy, jeżeli wynika to z CEIDG, 

3) numer telefonu (dodatkowo może być podany numer faksu), 

4) numer NIP, 

5) numer REGON 

W przypadku wystawiania recept refundowanych konieczne jest dodanie nr umowy z NFZ na 

wystawianie recept refundowanych lub nr umowy z NFZ na udzielanie świadczeń 

gwarantowanych. Na dokumentacji medycznej praktyki udzielającej świadczeń w ramach 

umowy z NFZ na pieczątce umieszcza się nr umowy z NFZ w formacie xxR-x-xxxxx-xx-xx. 
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