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

                                                      KOMISJI  ZDROWIA 

 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia  

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674) 

 
Sejm na 67. posiedzeniu w dniu 18 lipca 2018 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2750 do Komisji Zdrowia  

w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2018 r. 

 

wnosi: 

 

W ys o k i  S e jm  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 3 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 68: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dopuszcza się prowadzenie: 

1) przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży 

produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z 

wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest 

ograniczone wiekiem pacjenta; 

2) przez apteki ogólnodostępne wysyłkowej sprzedaży produktów 

leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, na podstawie recepty 

elektronicznej, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie 

posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.”, 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

 



 

 

„3a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, o których mowa 

w ust. 3, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, 

jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres przechowywania 

dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej 

produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych 

na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty, mając na 

względzie zapewnienie odpowiedniej jakości tych produktów, dostęp do 

dokumentów umożliwiający organom Państwowej Inspekcji 

Farmaceutycznej odpowiedni nadzór nad działalnością w zakresie 

sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz dostęp do informacji 

na temat warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.”, 

c) po ust. 3m dodaje się ust. 3n w brzmieniu: 

„3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, weryfikacji posiadania 

orzeczenia o niepełnosprawności dokonuje osoba wystawiająca 

receptę.”;”; 

– KP PO 

– odrzucić 

 

 

2) w art. 3 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie: 

„3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 

wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych: 

1) bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których 

wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta, 

2) z przepisu lekarza, gdy recepta została wystawiona w postaci 

elektronicznej, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

3a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których 

niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży 

produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, 

warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego 

wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres przechowywania 

dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów 

leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach 

internetowych, na których oferowane są te produkty, mając na względzie 

bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych, zapewnienie odpowiedniej 

jakości tych produktów, dostęp do dokumentów umożliwiający organom 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej odpowiedni nadzór nad działalnością w 

zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz dostęp do 

informacji na temat warunków wysyłkowej sprzedaży produktów 

leczniczych.”,”; 

Uwaga: w konsekwencji art. 12 nadać brzmienie: 

 



 

 

„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 

 

1) art. 8, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 

2) art. 2 pkt 2 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 października 

2018 r.; 

3) art. 3 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 19 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

Sprawozdawca 

 

 

/-/ Alicja Kaczorowska 

Przewodniczący Komisji 

Zdrowia 

 

 

/-/ Bartosz Arłukowicz 

 

 


