
        

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r. 

Poz. 2229 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 30 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku 

z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką 

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą 

w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie 

pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234) w załączniku do rozporządzenia: 

1) wyrazy „pieczęć zakładu opieki zdrowotnej/praktyki lekarskiej/praktyki położnej
1)

” zastępuje się wyrazami „piecząt-

ka podmiotu leczniczego/praktyki lekarskiej/praktyki położnej albo nazwa (firma) tego podmiotu/praktyki
1)

”; 

2) wyrazy „pieczątka i podpis lekarza/położnej
1)

” zastępuje się wyrazami „podpis, imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz 

numer prawa wykonywania zawodu lekarza/położnej
1)

”; 

3) odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„
1)

 Niepotrzebne skreślić. Imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz numer prawa wykonywania zawodu mogą być na-

niesione także w formie pieczątki, nadruku lub naklejki.”. 

§ 2. Zaświadczenia potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży 

do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia za-

chowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Cieszyński 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 

730, 752, 924, 1257, 1394 i 1818. 
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