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Do druku nr 856 
Zv1iązek Wojevvództw Rzeczypospolitej Polskiej 

zw /0714/296/12 

Szanowny Panie Ministne 

Warsrawa, 20 listopada 2012 r. 

Pan 
lech Czapla 
Szef 
Kanc2larii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 07listopada 2012 r. o nr EK -020-

437/12, dotyaące przedłożenia opiniint.poselskiego projektu ustawy: 
o zmianie ustawy o śwladtzenłach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny l systemie 
pieczy zasttpaej , w załączeniu, uprzejmie przekazujemy opinie 
otrzymane z województw: małopolskiego,lubuskiego, śląskiego, 
opolskiego, podkarpackiego i łódzkiego. 

Z wyrazami szacunku 

1-1 Bogdan Cie~;wski 
;; '-'N· _/tA/fV~~ 

Dyrelltor Biura ZWRP 



Kraków, dnia 19 listopada 21) 12 roku 
OR-IX.0821.454.2012 

l.Jwagi W1)Jew-6cnwa 'Małcpolskiegn w pnedm5ocie projek1u ustawy o zmianie ustawy 

o iwiadcze:miach opie!ti zdruwotnej fiiUUllUlWli:D)'th ze środków publianytli On.:l D!tawy 

o w:spieraniu rDd:ziny i 5ystemie :pietzy :z.titępc:zej. 

Po dokonaniu anal i:ey treści wytej wspomnianego projektu ustawy przedkładamy następujące 

Proponuje się, aby w art. l S w ust. 2 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finMsowanych ze środk6w publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Zł! 

zm.) dodane projektem - zdanie drugie otrzylll3ło brzmienie .. W przypadku dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej opłata ta wynosi l 00% najniższej emerytury" . 

Powyższa propozycja uzasadniona jest tym, że pozostawienie sztywnego zapisu projektu 

ustawy, który określał opłatę za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w kwocie 200% najniższej 

emerytury (tj. miesięcznie 1598,36 zł, co stanowi 53 zł dziennej stawlci za wyżywienie i 

zakwaterowanie) będzie stanowiło większe obciążenie dla budżetów samorządów powiatowych oraz 

wojewódzkich, niż dla rodziców i opiekunów prawnych dziec~ dla których opłata wynosi 200% 

najniższej emerytury, nie więcej jednak, nit kwota odpowiadająca 700/o miesięcznego dochodu na 

osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

-



lubuskie 

DZJI. 0223.37 A>12 

CzłoneR Zar2ądu 
Województwa LubusR;ego 
Stanisław Tomczys:zyn 

ZielonaGćra, i S listopada 20121tlku 

Pan 
Bogdan ClepieJtwlkl 
Dyrektor 
Blun Zwi(.ZkU WojawOdztw RP 

0~..-.. ~~ !f~~r~. 
W cdplwledzl na ~JtJrp.rp. fKJS!J/skiego ptl)jeldu ustowy o zmianie "*"'! 

o świadczeniach opieki zdrowotnej flflansowanych ze ttodkćw p11b/i;znyf;h CI1!Z U8tawy o wspłeraniu 

fOdziny i syslfimie piłczy złS1fpczej. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Wojewódziwa Lubuskiego w Zieklnej Górze uprzejmie Informuje, Iż nie wnosi merytorycznych uwag 

do przedmiotowego projektu ustawy. Proponujemy jedynie, a'rJy w artylwle 2 w punkcle 7, 

w wyszczególnieniu układów odmienić: .zaldadzie pielęgnacyjno-cplekuńczym•. 



URZĄD 

MARSZAL:KOWSXJ 
WOJEWÓDZTW A 

ŚLĄSIUEGO 

Zespół 

Obsługi Prawnej 

ul. l.iioai• 46 
<40-037 K.uowi 

teł. +48 {32) 20 78 617 
fax. +48 (32) 20 78·611 
biuro.prawne@sJ~e.pl 

www.slulQc.pl' 

Pan 

OP J{W ~00463112 
OP.082l .001001012 

Bogdaa Cjepiełewski 
Dyrddor Biura 
Związku Województw RP 
~ świętojmka sn 
00-236 WJZSZawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 listopada 2012 r. (pr:reabme drogą 
elelctromczną) w sprawie wyrażenia opinii do~zącej projektu zmian 
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finaDsowuych u środków 

publicmych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pie(Z)' zastępczej. 
upnejmie informuję, że po zapómaniu się z uzasadnieniem projektowanych 
zmian Zespół Obsługi Prawnej tut. Urzędu nie wnosi uwag maytorycmytb 
do w/w projektu. 

W zakresie oceny fonnalno-pr1lwnej przedmiotowy projekt 
odpowiada wy.maganiom rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 czerwca 2002 r. w sprawie .,Zasad techniki prawodawczej"' (Dz. U. nr 
l 00, poz. 908). 

-



Opin~a dot. poae~słdego projektu ustawy (Klubu Parl-amentarnego PO)~ 
o zmianie ustawy o iwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków pubUcznych oraz ustawy o wspieraniu rt~dzjny i systemie pieczy 
zaatępezej 

W nawiązaniu do oceny projektowanych zmian w ustawach o wspieraniu 
rodziny i o świadczeniach opieki zdrowotnej Samorząd Województwa Opoiskiego 
popiera zasadność uregulowania kwestii ponoszenia odpłatności za wydanie 
zaświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji 
rodziców zastępczych i adopcyjnych ~ w ten sposób aby były bezpłatne. 

Nasuwają się jednak uwagi dlaczego tylko powiat ma ponosić opłatę 
w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej i częściowo nie 
finansuje ich gmina na podstwie art. 191 ustawy o pieczy zastępczej. 

Zebrane przez: 
Sylwia Mazur - DZD 
15.11.2012 r. 
teł. 1&4 
na podstawie Informacji prze&łanyeh przez 
PCPR w Nysie oraz ROPS w Opolu 

-



Udia Szt1amsu 

Od: 
Wysł.!tnc: 

Grzagorz Gościńslci [g.goscinsl<i@pcdkarpackie.pl] 
16 listopada 2012 10:44 

Do: l.s.ztramska@::wrp. pi 
Tama t: Ps. proj. ustawy - opieka zdrowotna i piecza zastępcza 

URZĄD MARSZ.AtKOWSKl WOJEWÓDZTWA ?OCKAR?ACKlEGO W RZESZOW!E 

Departament Ochrony Zdrowia i Poiityki Społecznej 
Al. Łukasza Cieplińskiegc 4 
35-01 O Rzeszów 

OZ.II.900.33.2012.GG 

Szanowny Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku Województw 
Rzeczpospolitej Polskiaj 

Rzeszów, 2012- 11 - 15 

W nawiązaniu do pisma z 9 listopada 2012 r. opiniujemy pozytywnie poselski projekt ustawy 
Klubu Parlamentamego Platformy Obywatelskiej o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 

Z powa2aniem 

Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Teresa Gwizd ak 
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Ra9ionalna Cantrum Poiitylt:i Społecznej - Jednostka Or~;~anizacyjn:a Samorządu Wojewódz1'..va 

91-302 ł...ćd2 ul. Snycarska 8 
tel. {0-42) 203-48-00, (0-42) 203-48-{} l, tel./fa:r. {0..42) 203..o48-17 

e-mail: in'io@rcpslodz.J21; W'Nwrcoslcdz.oł 

Łódź, l4listopada 2012 r. 
RC:PS.DPZ.8126-4/79 /12 

Urząd Marszałkowski 
w Łodzi 

IUgionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi nie wnosi uwag do projck1u ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przesłanego przez Związek 
Województw R.P. 

Anna Mrocuk 
1.1 

Dyrektor RCPS 


