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BAS-W APEiM-1234/16 
TRYBPILNY 

Pan 

Do druku nr 561 
BIURO ANALIZ SEJMOWYCtł 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 7 czerwca 2016 ~· 

Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie 
stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych 

ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Joanna Kopcińska) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 

95a regulaminu Sejmu 

Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 , ze zm.), dal ej jak o "ustawa". 
Dodanie ust. 3b w art. 48 ustawy ma umożliwić nowelizowanie utrzymanego 
w mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez 
pielęgniarki i położne. Zgodnie zaś ze zmienianym art. 50 ust. 2 ustawy Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia będzie miał 18 miesięcy (a nie jak dotychczas-
6 miesięcy) na dostosowanie do nowych wymogów systemu monitorowania 
programów lekowych. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE 

w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 

Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 
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Michał Warciński 
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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 7 czerwca 2016 r. 

Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie 

informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Joanna Kopcińska) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. -
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projektodawcy proponują znowelizowanie ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, ze zm.), dalej jako "ustawa". 
Dodanie ust. 3b w art. 48 ustawy ma umożliwić noweliżawanie utrzymanego 
w mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez 
pielęgniarki i położne. Zgodnie zaś ze zmienianym art. 50 ust. 2 ustawy Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia będzie miał 18 miesięcy (a nie jak dotychczas -
6 miesięcy) na dostosowanie do nowych wymogów systemu monitorowania 
programów lekowych. 

Zgodnie z art. 2 projektowanej ustawy ma ona wejść w życie z dniem 12 
czerwca 2016 r. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Materia, której dotyczy projekt, pozostaje poza zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
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3. Analiza przepisów projektu ustawy pod kątem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw nie jest 
objęty prawem Unii Europejskiej. 

Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 
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Michał Warciński 
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