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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 30 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań 

w obszarze e-zdrowia 

(druk nr 1264) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja zmienia kilkanaście ustaw. Jako najistotniejsze trzeba wskazać ustawy: 

Prawo farmaceutyczne, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, o systemie informacji w ochronie zdrowia, o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Proponowane rozwiązania odnoszą się przede wszystkim do następujących kwestii: 

1) wprowadzenia ułatwień w zakresie wystawiania recept oraz określania poziomu 

refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych;  

2) możliwości upoważniania asystentów medycznych przez pracowników medycznych 

do wystawiania w ich imieniu e-recept i e-skierowań; 

3) wprowadzenia nowych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta oraz 

wygaszania Zintegrowanego Informatora Pacjenta; 

4) rozszerzenia zakresu stosowania publicznej aplikacji mobilnej na systemy 

teleinformatyczne;  

5) rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu 

„Leki 75+”; 
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6) udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz danych przetwarzanych 

w rejestrach medycznych; 

7) rozszerzenia katalogu podmiotów pełniących funkcję punktów potwierdzających 

profil zaufany o Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie mógł nadać uprawnienia do 

potwierdzania profilu świadczeniodawcom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; 

8) zrealizowania wymogów w związku z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia 

transgranicznej obsługi recept wewnątrz Unii Europejskiej przez wprowadzenie recept 

transgranicznych w postaci elektronicznej. 

 

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z licznymi 

wyjątkami, które wchodzą w życie w innym terminie (generalnie najpóźniej do 1 stycznia 

2021 r.).  

Ustawa nie budzi wątpliwości legislacyjnych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt wpłynął do Sejmu 11 lipca br.(druk sejmowy nr 3620) . I czytanie projektu 

ustawy przeprowadzono w Komisji Zdrowia. Sprawozdanie komisji druk nr 3650 zostało 

przedstawione na 84. posiedzeniu Sejmu. Rozszerza ono przepisy nowelizowane o zmiany do 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a także do ustawy z 20 maja 2016 r. 

o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Ponieważ nie 

zostały zgłoszone poprawki, na tym samym posiedzeniu przystąpiono do III czytania.  

Ustawa została przyjęta większością głosów 411 za, przy jednym przeciwnym 

i 2 wstrzymujących się. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 

 


