Druk nr 3786-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI ZDROWIA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
- Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 3762)
Sejm na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3786 do Komisji
Zdrowia w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.
Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r.
wnosi:
W ys o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 14, w art. 127cb:
a) ust. 4 nadać brzmienie:
„4. Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, aptekę szpitalną, punkt apteczny
lub dział farmacji szpitalnej, który nie realizuje obowiązków, o których mowa w
art. 10–13 i art. 27–30 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze pieniężnej w
wysokości do 20 000 zł.”,
b) skreślić ust. 5;
– KP PiS
– przyjąć
2) po art. 5 dodać art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. 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, 999 i 1096) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Szpitalne oddziały ratunkowe wdrożą system TOPSOR oraz
segregację medyczną, o których mowa w art. 33a ust. 2–13 ustawy
zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 1
stycznia 2021 r.”.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: poprawki nr 2 i 3 należy głosować łącznie
3) art. 8 nadać brzmienie:
„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1:
a) pkt 7 w zakresie art. 77a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1,
b) pkt 14 i 15
– które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
2) art. 5a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30
września 2019 r.”.
– KP PiS
– przyjąć

Warszawa, dnia 11 września 2019 r.
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