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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 16 maja 2019 r. 

 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1186) 

 

 

 

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) 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 38 w ust. 8 wyrazy "w art. 64 ustawy" zastępuje się wyrazami "w ustawie"; 

2)   w art. 42: 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Prezes Funduszu, uwzględniając zażalenie w części lub w całości, nakłada na dyrektora 

oddziału wojewódzkiego Funduszu obowiązek usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, w szczególności przez uchylenie czynności, której dotyczy zażalenie, i 

zawiadamia podmiot prowadzący aptekę w terminie 7 dni od uwzględnienia zażalenia. 

Stanowisko Prezesa Funduszu jest ostateczne.", 

b)  uchyla się ust. 5-7; 

3)   w art. 43 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazach "środków publicznych" dodaje się wyrazy ", 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne"; 

4)   w art. 47: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Apteka jest obowiązana udostępnić, na żądanie Funduszu, do kontroli recepty wystawione 

w postaci papierowej wraz z ich otaksowaniem i przekazać niezbędne dane, o których 

mowa w art. 45 ust. 1, a także dokumentację, którą apteka jest obowiązana prowadzić i 
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posiadać na podstawie odrębnych przepisów, i informacje, o których mowa w art. 43 ust. 

1 pkt 2-4.", 

b)  uchyla się ust. 2, 

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Do kontroli stosuje się przepisy działu IIIA ustawy o świadczeniach.", 

d)  uchyla się ust. 4-17; 

5)   po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: 

"Art. 47a. Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który rozwiąże umowę z 

oddziałem wojewódzkim Funduszu oraz zakończy prowadzenie działalności, jest 

obowiązany do powiadamiania tego oddziału, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

prowadzenia działalności, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany 

podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby 

reprezentującej ten podmiot, w celu umożliwienia Funduszowi dostępu do recept 

zrealizowanych przez zlikwidowaną aptekę lub punkt apteczny, w terminie 7 dni od dnia, 

w którym dane te uległy zmianie."; 

[6)   w art. 48 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Do kontroli stosuje się przepisy działu IIIA ustawy o świadczeniach.";] 

<6) w art. 48: 

a) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do kontroli stosuje się przepisy działu IIIA ustawy o świadczeniach. 

b) w ust. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby 

uprawnionej;> 

7)   w art. 52a: 

a)  w ust. 1: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  uniemożliwienia czynności, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;", 

[–  w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-7 w brzmieniu: 

"3)  prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa; 

4)   nieprowadzenia dokumentacji medycznej; 

5)   wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi; 

6)   wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby 

uprawnionej; 
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7)   wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których 

mowa w art. 37.",] 

<– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa; 

4) nieprowadzenia dokumentacji medycznej.> 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Karę pieniężną w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wymierza się w kwocie do 

równowartości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą lub za okres objęty 

czynnościami, o których mowa w art. 61x ustawy o świadczeniach.", 

c)  w ust. 3 wyrazy "Okres objęty kontrolą, o której mowa w ust. 2, " zastępuje się wyrazami 

"Okres objęty kontrolą lub czynnościami, o których mowa w ust. 2,"; 

8)   w art. 53 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. Karę pieniężną, o której mowa w art. 52a, nakłada w drodze decyzji administracyjnej 

Prezes Funduszu. Od decyzji Prezesa Funduszu przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy.". 

<Art. 19a. 

1. Nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, 

sporządzonym na podstawie art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego w 

dniu sporządzenia wystąpienia pokontrolnego jednorazowo nie przekracza 500 zł. 

2. Postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wszczyna się, a wszczęte 

umarza.> 

 


