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dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej czy też jej pracownika). Zawarty 

w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, stanowiącym o orzeczeniach i zaświadczeniach lekarskich 

przysługujących świadczeniobiorcy, ich katalog nie obejmuje zaświadczeń dla celów 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dotychczasowe regulacje dotyczące rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych były zamieszczone w ustawie 

o pomocy społecznej, a orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane dla celów pomocy 

społecznej ustawa określa (i określała) jako przysługujące świadczeniobiorcy. Jeżeli 

zaświadczenia te mają być wydawane bezpłatnie, należy dokonać zmiany w art. 16 w ust. 1 

w pkt 1 ustawy, wskazując cele wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Ponadto zmienia się ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (art. 2), uznając za 

niezbędne uzupełnienie katalogu placówek dłuższego pobytu, w których przebywają dzieci 

pozostające w pieczy zastępczej. Obok, ujętego wcześniej w art. 87 ust. 2 ustawy, m. in. 

domu pomocy społecznej, wymienia się wyżej wspominane placówki: opiekuńczo-lecznicze, 

pielęgnacyjno-opiekuńcze i rehabilitacji leczniczej. Ponieważ rodzina zastępcza (albo 

prowadzący rodzinny dom dziecka) nie ponosi wówczas kosztów utrzymania dziecka, 

otrzymuje przysługujące na dziecko świadczenie w wysokości zmniejszonej (nie mniej niż 

20 %). W konsekwencji nie przysługują także dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania, o których mowa w art. 81 ustawy zmienianej. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił poselską inicjatywę ustawodawczą. Wpłynął do Sejmu 31 

października 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, 

która następnie przyjęła sprawozdanie podkomisji, dokonując w przygotowanym tekście 

poprawek o charakterze porządkującym. 

Drugie czytanie projektu odbyło się na 29. posiedzeniu Sejmu w dniu 11 grudnia 

2012 r., w przeprowadzonej dyskusji nie zgłoszono poprawek. Na 30. posiedzeniu, w dniu 

14 grudnia br. Sejm przyjął ustawę 436 głosami za (nikt nie był przeciwny, nikt się nie 

wstrzymał od głosu).  

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych. 

Główny legislator 

Bożena Langner 


