
 

 

Druk nr 3462 

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII kadencja 

 

 

 

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 3408) 
 

 

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

w dniu 26 kwietnia 2019 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 maja 2019 r. 

 

wnosi: 

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

Warszawa, dnia 15 maja 2019 r. 

 

 

 

Sprawozdawca 

 

 

/-/ Alicja Kaczorowska 

 

  

 Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia 

 

                       /-/ Marek Ruciński 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 399) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w art. 48: 

a) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Do kontroli stosuje się przepisy działu IIIA ustawy o 

świadczeniach.”, 

b) w ust. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami 

świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;”;”, 

b) w pkt 7 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w 

brzmieniu: 

„3) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny 

z przepisami prawa; 

4) nieprowadzenia dokumentacji medycznej.”,”; 

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w 

wystąpieniu pokontrolnym, sporządzonym na podstawie art. 64 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli ich kwota określona dla 

danego podmiotu kontrolowanego w dniu sporządzenia wystąpienia 

pokontrolnego jednorazowo nie przekracza 500 zł. 

2. Postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wszczyna się, a 

wszczęte umarza.”. 
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Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. 
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