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Materiał porównawczy 

do ustawy 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 

 
(druk nr 272) 

 
 
USTAWA 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.) 

 
Art. 16. 

1. Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują: 
[1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne 

orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, 
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 zorganizowanym 
wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, 
orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia 
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;] 

<1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne 
orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, 
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 
zorganizowanym 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;> 

1a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na 
życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z 
tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 

2) świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane. 
2. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo 

sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są 
pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister 
Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. 
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3. Przepis ust. 2 nie wyłącza możliwości obciążenia strony postępowania kosztami badania 
lub wydawania orzeczenia lub zaświadczenia, o których mowa w tym przepisie, na 
podstawie odrębnych przepisów. 

4. Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o 
niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń 
społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone 
badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania kosztów, o 
których mowa w ust. 4, uwzględniając cel wydania orzeczenia lub zaświadczenia oraz 
przeprowadzenia badania. 

 
Art. 18. 

1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń 
całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się 
w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być 
wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w 
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

2. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku 
życia, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26. roku życia, przebywającego w 
zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ustala się w wysokości 
odpowiadającej 200 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż 
kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej. <W przypadku dziecka umieszczonego w pieczy 
zastępczej opłata ta wynosi 200% najniższej emerytury.> 

<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.> 

 

 

 

USTAWA 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) 

 
Art. 87. 

1. Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, przyznaje się od dnia 
faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub 
rodzinnego domu dziecka. 
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2. W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi 
kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w: 

1) domu pomocy społecznej, 
2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, 
5) specjalnym ośrodku wychowawczym<,> 
<6) zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
7) zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, 
8) zakładzie rehabilitacji leczniczej > 

- otrzymuje świadczenia, o których mowa w art. 80 ust. 1, w wysokości nie niższej niż 
20% przyznanych świadczeń. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka dodatki, o których mowa w art. 81, nie przysługują. 

4. W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, 
przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny 
miesiąc kalendarzowy, świadczenia oraz dodatki wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym. 

5. W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem 
umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej 
wypłaca się świadczenie i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu 
rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, w wysokości 
proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie 
pomocowej. 

 

 


