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USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  

"Za życiem" Dz.U.2016.1860 z dnia 2016.11.17 / Status: Akt obowiązujący/ Wersja od: 17 listopada 2016r.  

(elementy wybrane)* 
 

Art. 1. [Przedmiot ustawy] 

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 

1) świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny. 

 

Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy; podmioty realizujące wsparcie] 

 

1. Ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1793 i 1807). 

 

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 1, jest realizowane przez świadczeniodawców, o których mowa 

w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych…… 

………………. 

 

Art. 6. [Świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka] 

 

Uprawnienia, o których mowa w art. 1 pkt 1, na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka obejmują w 

szczególności: 

 

1) diagnostykę prenatalną; 

……….. 

5) zaopatrzenie w wyroby medyczne; 

      ………… 
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Art. 18. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

"1a. Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację 

II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub 

pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 

pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego 

w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. 

O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba 

uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o 

refundacji."; 

…….. 

Art. 21. [Wejście w życie ustawy] 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7, art. 12 i art. 18 pkt 3 i 4, 

które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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