
 

 

Druk nr 118     

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

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

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 73) 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu skierował 

w dniu 8 grudnia 2015 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Zdrowia do pierwszego 

czytania.  

Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 15  grudnia 2015 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. 

 
      

 
Sprawozdawca 

 
         /-/Tadeusz Dziuba 

  
Przewodniczący 
Komisji Zdrowia  

 
/-/Bartosz Arłukowicz 

  



Liczba stron :  1     Data :   2015-12-15     Nazwa pliku :   481-44.NK   1 

VIII kadencja/druk 73 

Projekt 

U S T AWA  

z dnia ………………........... 2015 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491) w art. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 1 pkt 52–54 i pkt 55 w zakresie art. 149 ust. 1 pkt 7, oraz art. 8 pkt 1, 

które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;”. 

Art. 2. 1. Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w dniu wejścia w 

życie ustawy może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 

2017 r. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kieruje do wszystkich 

świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

w poszczególnych zakresach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, które nie 

zostały wypowiedziane na dzień nadania wniosku. 

3. W przypadku umów na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych 

przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

757, z późn. zm.1)), przedłużenie umowy wymaga uzyskania przez dyrektora 

właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zgody 

właściwego miejscowo wojewody. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 

1635, z 2014 r. poz. 1802 oraz z 2015 r. poz. 1887 i 1991. 
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