Druk nr 111-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy
o
refundacji
leków,
środków
spożywczych
specjalnego
przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 110).
Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2012 r. – zgodnie z art. 47 ust.
1 regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 111
do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 12 stycznia
2012 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 po pkt 2 dodać pkt … w brzmieniu:
„...) w art. 47:
a) w ust. 14 uchyla się zdanie czwarte,
b) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli oddział
wojewódzki Funduszu wydaje zalecenia pokontrolne, zobowiązujące
kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę do usunięcia, w
określonym terminie, stwierdzonych uchybień oraz do złożenia, w
terminie 14 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych, informacji o
podjętych działaniach. Od zaleceń pokontrolnych przysługuje
kierownikowi apteki lub podmiotowi prowadzącemu aptekę zażalenie do
dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Zażalenie wnosi się w

terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych. Dyrektor
oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje zażalenie w terminie 14 dni
od dnia jego otrzymania i w przypadku jego uwzględnienia zmienia
zalecenia pokontrolne.”,
c) dodaje się ust. 16 i 17 w brzmieniu:
„16. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia, o którym mowa w ust. 15, w
części lub w całości, kierownikowi apteki lub podmiotowi prowadzącemu
aptekę przysługuje odwołanie do Prezesa Funduszu. Przepisy art. 42 ust. 6
i 7 stosuje się odpowiednio.
17. Wniesienie zażalenia lub odwołania wstrzymuje wykonanie zaleceń
pokontrolnych.”;
– KP PO
- przyjąć
2) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Apteka nie jest obowiązana do zwrotu refundacji ceny leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego na zasadach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy, o
której mowa w art. 1, realizowanej na podstawie recept, które zostały
wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez osoby
uprawnione niezgodnie z art. 48 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1.
2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wszczyna się, a
wszczęte umarza.”;
– KP PO
- przyjąć
3) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Postępowań w związku z naruszeniem przed dniem wejścia w życie ustawy
art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, nie wszczyna się, a
wszczęte umarza.”.
– KP PiS
- odrzucić

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r.
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