
 

 

Druk nr 336-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
 

 
               D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI POLITYKI SENIORALNEJ  
ORAZ KOMISJI ZDROWIA 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 261). 
 

Sejm na 14. posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 336 do Komisji Polityki 

Senioralnej oraz Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 

Komisje: Polityki Senioralnej oraz Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  

w dniu 17 marca 2016 r. 

 

wnoszą: 
 
Wysok i  Se jm  raczy następujące poprawki: 

 
 

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 43a ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Świadczeniobiorcom, którzy pobierają emeryturę, przysługuje bezpłatne 

zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy 
o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty 
wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarkę podstawowej 
opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który 
zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, 
wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.”; 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
 
 



 
 
 
 

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 43a w ust. 1 po wyrazach „o którym mowa w art. 55 ust. 2a,” 
dodać wyrazy „lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w 
dziedzinie geriatrii,”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 43a w ust. 1 po wyrazach „o którym mowa w art. 55 ust. 2a,” 
dodać wyrazy „lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale 
ratunkowym,”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić  

4) w art. 2 w pkt 4, w art. 44a ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy, który pobiera emeryturę, 

przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 5 pkt 14 ustawy o 
świadczeniach, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza 
posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i 
wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii 
prostej oraz rodzeństwa, osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, oprócz obowiązków 
wynikających z art. 44, ma obowiązek poinformować o możliwości nabycia leku 
innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, 
postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o 
tym samym wskazaniu terapeutycznym, objętego wykazem, o którym mowa w art. 
37 ust. 1, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców, którzy 
pobierają emeryturę, oraz ma obowiązek na żądanie wydać ten lek.”; 

– KP PSL 
– odrzucić  

5) w art. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 48 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Akt wykonawczy wydany na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy, o której 
mowa w art. 4, może być, w okresie do dnia 1 stycznia 2017 r., zmieniany na 
podstawie tego przepisu w zakresie koniecznym do realizacji uprawnień 
świadczeniobiorców, którzy pobierają emeryturę.”.”; 

– KP PSL 
– odrzucić  

6) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 
„Art. 4a. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, przyjmie program polityki zdrowotnej mający 
na celu podniesienie poziomu świadomości prozdrowotnej osób starszych 
oraz utrwalenie u nich prawidłowych nawyków w zakresie kontroli stanu 
zdrowia i prowadzenia terapii leczonych chorób.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
 
 
 
 



 
 
  

7) art. 5 nadać brzmienie: 
„Art. 5. Pierwszy wykaz, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, 

w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia świadczeniobiorców, którzy 
pobierają emeryturę, w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyroby medyczne, minister właściwy do spraw 
zdrowia ogłosi nie później niż do dnia 1 września 2016 r., biorąc pod 
uwagę wytyczne określone w art. 43a ust. 2 pkt 1–3 ustawy, o której mowa 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PSL 
– odrzucić  

8) w art. 7 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących 

konsekwencją wejścia ustawy w życie wynosi 26 600 000 tys. zł, przy czym 
w kolejnych latach wyniesie: 

1) 2016 r. – 500 000 tys. zł; 
2) 2017 r. – 2 500 000 tys. zł; 
3) 2018 r. – 2 600 000 tys. zł; 
4) 2019 r. – 2 700 000 tys. zł; 
5) 2020 r. – 2 800 000 tys. zł; 
6) 2021 r. – 2 900 000 tys. zł; 
7) 2022 r. – 3 000 000 tys. zł; 
8) 2023 r. – 3 100 000 tys. zł; 
9) 2024 r. – 3 200 000 tys. zł; 
10) 2025 r. – 3 300 000 tys. zł.”; 

– KP PSL 
– odrzucić  

9) w art. 7 ust. 3 i 4 nadać brzmienie: 
„3. W przypadku gdy: 

1) może nastąpić przekroczenie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, 
przewidzianych w 2016 r. lub  

2) wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekroczą po pierwszych dwóch 
miesiącach od dnia obowiązywania wykazu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 
ustawy zmienianej w art. 2, w części dotyczącej bezpłatnego zaopatrzenia 
świadczeniobiorców, którzy pobierają emeryturę, w leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, 50% limitu 
przewidzianego na ten rok 

– minister właściwy do spraw zdrowia wdraża mechanizm korygujący, polegający 
na zmianie dotyczącej wykazu leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o którym mowa w art. 37 
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
wydawanych bezpłatnie świadczeniobiorcom, którzy pobierają emeryturę. 

4. W przypadku gdy: 
1) może nastąpić przekroczenie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, 

przewidzianych na okres jednego roku lub  
2) wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2–10, przekroczą w kwartale danego roku 

25% limitu przewidzianego na ten rok 



 
 
 

– minister właściwy do spraw zdrowia wdraża mechanizm korygujący, polegający 
na zmianie dotyczącej wykazu leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o którym mowa w art. 37 
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w zakresie leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
wydawanych bezpłatnie świadczeniobiorcom , którzy pobierają emeryturę.”. 

– KP PSL 
– odrzucić 

 
Uwaga: poprawki zawarte w pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 9 należy głosować łącznie.  

 
 

  

 
Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. 
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