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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(druk nr 809)

U S T A W A   z z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.

Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

Art. 9.

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu

dziecka.

2. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez

dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi

prawnemu dziecka.

3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1.000,00 zł.

4. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia

więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

5. (uchylony).

6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

[7. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej, o

której mowa w ust. 6 oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7.]

<7. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub

zaświadczeniem wystawionym przez położną.

8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki

medycznej, o której mowa w ust. 6, oraz wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.

7, uwzględniając odpowiednio rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych kobiecie

w okresie ciąży przez lekarza i położną oraz zakres danych niezbędnych do
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zapewnienia należytego udokumentowania pozostawania jej pod opieką medyczną w

okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu.>

9. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami

dziecka.

Art. 15b.

1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości

1.000 zł na jedno dziecko.

2. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo

opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia

narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną,

opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia

dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku

życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

4. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą

świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym

stanowią inaczej.

5. Zapomoga, o której mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

[6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Przepisy

wydane na podstawie art. 9 ust. 8 stosuje się odpowiednio.]

<6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub

zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9

ust. 8 stosuje się odpowiednio.>

7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami

dziecka.
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U S T A W A   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, dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z

tytułu urodzenia dziecka;]

<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 oraz uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;>

<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.

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 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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.


