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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 zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2919) 
 

Sejm na 70. posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2932 do Komisji 

Zdrowia w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 23 października 

2018 r. 

 

wnosi: 
 
Wys ok i  Se j m  raczy następujące poprawki: 

 
 

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie: 
„o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie 
 



 
 
2) po art. 1 dodać art. 1a i art. 1b w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z 
późn. zm.) w art. 43a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, 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 podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza udzielającego świadczeń 
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lekarza udzielającego 
świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, 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.”. 

Art. 1b. 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) w art. 44a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku recepty wystawionej dla świadczeniobiorcy, który ukończył 
75. rok życia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza 
udzielającego świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
lekarza udzielającego świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, 
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 po 
ukończeniu 75. roku życia oraz ma obowiązek na żądanie wydać ten 
lek.”.”. 

– KP PO 
– odrzucić 

 
Warszawa, dnia 23 października 2018 r. 
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