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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Łączę wyrazy szacunku
(-) Bronisław Komorowski

USTAWA
z dnia 29 lutego 2008 r.
o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i
rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub o refundację tej opłaty.”;
2) w art. 9 w ust. 5 po pkt 3 skreśla się przecinek i uchyla się pkt 4;
3) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu Karty Polaka właściwy konsul może
zwrócić się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie
potrzeby także do innych organów administracji publicznej, z wnioskiem
o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6.
2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy administracji
publicznej przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie. Nieprzekazanie
informacji w tym terminie uznaje się za równoważne z brakiem
okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 i 6.”;
4) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem
urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych wniosków,
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom oraz organom Policji i Straży
Granicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych tych
organów.”;
5) uchyla się art. 30.
Art. 2.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz.
519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr
249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922,
Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280.
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1) w art. 12 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180,
poz. 1280).”;
2) w art. 13a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o których mowa w art. 12 pkt 2-5 i 9 oraz w art. 12a”;
3) w art. 97 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa
w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3;”;
4) w art. 108 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na
terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego
województwa osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt
3, z zastrzeżeniem ust. 2.”.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 marca 2008 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie
z dniem 29 marca 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Bronisław KOMOROWSKI
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