
 

  
                Druk nr 3688                      

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

                 VII kadencja 
 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI ZDROWIA 
 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych  
(druk nr 1101).  
  

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu –  
po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 12 lutego 2013 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Zdrowia -  do pierwszego czytania.  

Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu 
powyższego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 21 marca i 10 października 2013 r.,  
5 lutego, 10 czerwca, 9 i 24 lipca 2015 r.   

wnosi: 

W y s o k i  S e j m   przyjąć raczy załączony projekt ustawy. 
 

 

 

Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. 

 

 

                                                                                                                     

      Sprawozdawca                                                                            Przewodniczący Komisji                                                                                                                            

                                                             
    /-/ Krystyna Skowrońska                                                                       /-/ Tomasz Latos 
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Projekt 

 
 

USTAWA 
z dnia                      2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych 

 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) w art. 46: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Osobom będącym: 

1) inwalidami wojennymi, 
2) osobami represjonowanymi, 
3) małżonkami osób, o których mowa w pkt 1 i 2, pozostającymi na ich 

wyłącznym utrzymaniu, 
4) uprawnionymi do renty rodzinnej wdowami albo wdowcami po: 

a) poległych żołnierzach,  
b) zmarłych inwalidach wojennych, 
c) osobach represjonowanych, 

5) żołnierzami zastępczej służby wojskowej, o których mowa w art. 1 ust. 
1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i upraw-
nieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, za-
kładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1373), którzy otrzymali jednorazowe odszkodowanie w związku z 
przymusowym zatrudnieniem w zakładach pozyskiwania i wzbogacania 
rud uranowych, określone w art. 5a ust. 1 tej ustawy, 

6) innymi, niż określeni w pkt 5, żołnierzami zastępczej służby wojsko-
wej, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o 
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom 
zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach 
węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowla-
nych, w odniesieniu do których orzeczone zostało inwalidztwo będące 
następstwem przymusowego zatrudnienia, w miejscach wymienionych 
w art. 1 ust. 1 tej ustawy, 

7) cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych 
− przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” 
lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”; 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 4, potwierdzającym posiadanie 

uprawnień przez żołnierzy zastępczej służby wojskowej, o których mowa w 
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ust. 1 pkt 5 i 6, jest zaświadczenie wydawane na wniosek osoby uprawnio-
nej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych.”. 

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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