KANCELARIA
SENATU
BI U RO L EGI S L A C YJNE

Warszawa, 20 maja 2019 r.

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 1186)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Nowelizacji podlega ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 399). będąca jeszcze częściowo w okresie vacatio legis. Główne zmiany dotyczą jej
art. 6 pkt 6 i 7, który zawiera regulacje odnośnie do ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (zwanej ustawą refundacyjna). Nowelizuje się zatem ustawę
refundacyjną w art. 48 ust. 7 i dodaje się ust. 7a, a także zmienia art. 52a ust. 1.
Zmiany ograniczają katalog sytuacji podlegających karom administracyjnym przyjęty
w ustawie z 21 lutego br., czyli w art. 52 ustawy refundacyjnej. Art. 48 ustawy refundacyjnej
stanowi podstawę do zwrotu NFZ-owi kwot stanowiących równowartość kwoty refundacji
wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji w określonych w tym artkule
w razie wadliwie wystawionej recepty. Przyjęta 16 maja br. zmiana tego artkułu rozszerza
uregulowanie art. 48 ust. 7a w pkt 3, obejmując nim także wypisanie recepty niezgodnej
z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej1). Natomiast art.52a dotyczący
kar administracyjnych pozostanie podstawą do nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie

1)

rygorem zwrotu do NFZ objęta zostanie sytuacja wypisania recepty:
w okresie pozbawienia prawa wystawiania recept, nieuzasadnionej udokumentowanymi względami
medycznymi, niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej, niezgodnie ze
wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub ust. 4.
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dokumentacji w sposób niezgodny z przepisami prawa (ust. 1 pkt 3) oraz nieprowadzenie
dokumentacji medycznej (ust. 1 pkt 4)2). Zrezygnowano w ust. 1 z pkt 5–7 nowelizacji z 21
lutego br. (w art. 6 pkt 7), które zostają zamieszczone w art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej.
Przyjęta nowelizacja w art. 48 i art. 52a ustawy refundacyjnej nie dotyczy: lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki i położnej
ubezpieczenia zdrowotnego.
Dodano ponadto do ustawy z 21 lutego 2019 r. nowy art. 19a, przepis przejściowy, na
podstawie którego NFZ nie będzie pobierał lub dochodził kar określonych w wystąpieniach
pokontrolnych

kończących

postępowania

prowadzone

na

podstawie

przepisów

obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zmienianej, których wartość jednorazowo
nie przekracza 500 zł.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., aby dokonana zmiana mogła wejść
w życie w sposób nie budzący wątpliwości w stosunku do daty wejścia wżycie ustawy
zmienianej, będącej w tym zakresie jeszcze w okresie vacatio legis.
II.

Przebieg prac legislacyjnych
Projekt rządowy wpłynął do Sejmu 24 kwietnia br. (druk nr 3408) I czytanie odbyło się

w Komisji Zdrowia. Komisja przygotowując sprawozdanie (druk nr 3462), dokonała korekty
daty wejścia w życie z dnia 31 maja br. na 1 czerwca 2019 r. Podczas II czytania na 81.
posiedzeniu Sejmu zgłoszono poprawkę, Komisja Zdrowia rekomendowała jej odrzucenie.
Sejm przyjął ustawę na 81. posiedzeniu, oddano 261 głosów za, 127 przeciw i 17
wstrzymujących się.
Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych.

Bożena Langner
Główny legislator

2) obok. uniemożliwienia czynności kontrolnych i niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych

