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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 30. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r. ustawę  

o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
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USTAWA 
z dnia 14 grudnia 2012 r. 

 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 16 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne 

orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobior-
cy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością 
do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy 
zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zor-
ganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o 
niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn 
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;”; 

2) w art. 18: 
a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„W przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 
200% najniższej emerytury.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Opłatę, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, w przypadku dziecka 

umieszczonego w: 
1) rodzinnej pieczy zastępczej – ponosi starosta; 
2) instytucjonalnej pieczy zastępczej – ponosi odpowiednio placówka 

opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny.”. 

 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 

1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, 
poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 
1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 
1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 
i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 
654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 
205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016 i 1342. 
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Art. 2.  
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579) w art. 87 w ust. 2 
w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 6–8 w brzmieniu: 

„6) zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
7) zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
8) zakładzie rehabilitacji leczniczej”. 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


