
Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu 
 

U S T AWA  

z dnia 24 października 2018 r.  

o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

Aby uczcić i upamiętnić wielki dla Narodu Polskiego dzień Setnej Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 11 listopada 2018 r., stanowi się, 

co następuje: 

Art. 1.  Dzień 12 listopada 2018 r. jest uroczystym Świętem Narodowym. 

Art. 2.  Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. 

Art. 3.  W dniu 12 listopada 2018 r. nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia 

handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych 

w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu 

handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305 i 650). 

Art. 4. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki 

zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)), które mają być udzielone w dniu 

12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 

r. według  zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia. 

2. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w 

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2211, z późn. zm.2)) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie 

powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 

1544, 1552, 1669 i 1925. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 

1039, 1375, 1515, 1544, 1629, 1637 i 1669. 
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 / – / Marek Kuchciński 

 


