
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Nr posiedzenia: 89 Nr posiedzenia: 133

Data posiedzenia:  10 marca 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Mieczysław Augustyn – przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (druk senacki nr809, druki sejmowe nr 2784 i 2792).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: Janina Fetlińska, Stanisław
Karczewski, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska,  Michał Okła, Henryk
Woźniak,

− senatorowie członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej: Łukasz
Abgarowicz, Mieczysław Augustyn, Kazimierz Jaworski, Piotr Marek Kaleta,
Stanisław Kogut, Jan Rulewski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

− podsekretarz stanu  Marek Bucior,
− naczelnik Wydziału w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Olgierd

Podgórski;
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu  Cezary Rzemek,
− dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Dagmara Korbasińska;

− Sejm RP:
− poseł sprawozdawca Janina Okrągły.

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Bożena Langner.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych
znowelizowała m.in. ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. Wprowadziła
rozwiązanie uzależniające prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz
prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka od pozostawania przez kobietę w
ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Fakt ten miał być potwierdzony
zaświadczeniem lekarskim. Ustawa z 6 grudnia 2008 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.,
natomiast zgodnie z art. 18 ustawy warunek ten był stosowany od 1 listopada 2009 r. Niestety
wprowadzenie takiej zmiany spowodowało, że część kobiet składających wniosek o świadczenie
rodzinne nie otrzymała go z powodu braku dołączonego zaświadczenia lekarskiego. Jak podkreślał
sprawozdawca sejmowy Janina Okrągły – wynikało to z braku informacji na ten temat lub z braku
możliwości skorzystania ze świadczeń w określonym terminie.
Przedstawiciel ministerstwa zwrócił uwagę, że ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 5 marca 2010 r.
wprowadza przejściowo – od dnia ogłoszenia nowelizacji do dnia 31 grudnia 2011 r. - złagodzenie
wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przez ten czas spełnienie przez kobietę w ciąży
obowiązku pozostawania przez nią pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży może
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być potwierdzone nie tylko zaświadczeniem wystawionym przez lekarza, ale również
zaświadczeniem wystawionym przez położną, potwierdzającym co najmniej jedno badanie kobiety
w okresie ciąży. Zgodnie z art. 4 ustawy istnieje możliwość otrzymania dwóch świadczeń:
− dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego,
− jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę na sformułowania niektórych przepisów
ustawy i przedstawiła propozycje wprowadzenia do nich kilku zmian. Terminologia ustawy różni
się od ustawy nowelizowanej (w art. 3 i art. 4 ust. 2). Natomiast w art. 4 w ust. 1 i 2 wprowadzono
niejednoznaczność dotyczącą rozumienia zawartego tam odesłania.
Senatorowie zgłosili szereg pytań do przedstawicieli rządu np.: dotyczących wpływu regulacji na
sektor finansów publicznych i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Proponowana zmiana
spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa w 2010 r. o ok. 23 mln zł, tj. o kwotę świadczeń
rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka, które nie zostały przyznane na sfinansowanie
świadczeń w 2009 r.
Senator Mieczysław Augustyn zaproponował 2 poprawki precyzujące przepisy ustawy.
W głosowaniu – komisje odrzuciły wniosek o przyjęcie ustawy z poprawkami.
Senator Norbert Krajczy zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy.
Komisje przyjęły wniosek.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Norberta Krajczego

Konkluzja: Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 809A).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


