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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 11 kwietnia 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 
20, 21, 23, 24, 25 i 26. 

 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 5 Regulaminu Senatu Komisja 
Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej zmodyfikowały treść swoich wniosków (pkt 19 i 26 zestawienia wniosków). 

 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Rodziny i Polityki Społecznej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
 (-) Mieczysław Augustyn  (-) Janusz Sepioł 
 
 

michnie
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 9 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 

w brzmieniu: 

„4) osoby lub rodziny zaprzyjaźnionej.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 23, 25 i 26 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po przeprowadzeniu wywiadu, o którym mowa w 

ust. 1, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 2, wynika 

konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, 

pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. 

4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

kierownik ośrodka pomocy społecznej: 

1) przydziela rodzinie asystenta rodziny albo  

2) występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która 

organizuje pracę z rodziną, o przydzielenie rodzinie 

asystenta rodziny albo 

3) występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację 

pracy z rodziną na podstawie art. 190, o przydzielenie 

rodzinie asystenta rodziny.”;”; 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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3)  w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 17 uchyla ust. 3 i 4.”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

4)  w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: 

„Art. 31a. 1. Rodzina lub osoba fizyczna może udzielać, na 

warunkach określonych w ustawie, wsparcia rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub dzieciom. 

2. Rodzina lub osoba fizyczna udzielająca wsparcia uzyskuje 

status rodziny lub osoby zaprzyjaźnionej za zgodą wójta właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Wsparcie rodziny lub osoby zaprzyjaźnionej jest udzielane 

w formie pomocy w szczególności: 

1) w sprawowaniu opieki; 

2) edukacyjnej; 

3) materialnej; 

4) w organizowaniu wypoczynku. 

4. Do rodzin lub osób zaprzyjaźnionych stosuje się odpowiednio 

art. 12 ust. 1 pkt 2–4.”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

5)  w art. 1 w pkt 8 w zdaniu wstępnym po wyrazach „art. 54 ust. 1” dodaje 

się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b 

w brzmieniu: 

„b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:  

„3a. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zawarta 

przez starostę innego powiatu niż starosta powiatu właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, umowa może być 

Poprawka 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
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zawarta po uprzednim zawarciu porozumienia starosty powiatu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej 

niezawodowej ze starostą innego powiatu.”;”; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 20 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1 w pkt 9 średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się 

lit. c w brzmieniu: 

„c) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 64 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.”;”; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 8 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 1 w pkt 17 skreśla się wyrazy „i ust. 2”; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

8)  w art. 1 w pkt 18 w lit. a użyty dwukrotnie w ust. 2 w różnym przypadku 

wyraz „wydatki” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku 

wyrazem „koszty”; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP, 
sen. W. Kraski 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 1 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:  

„19a) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art. 93 ust. 4, 

można zatrudniać osoby, o których mowa w art. 98 ust. 1.”;”; 

 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 1 dodaje się pkt 19b w brzmieniu: 

„19b) w art. 95 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie 

więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
połączone komisje 
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z wyjątkiem placówek, które osiągnęły wymagany standard do czasu 

wejścia w życie niniejszej ustawy.”;”; 

 

11)  w art. 1 dodaje pkt 19c w brzmieniu:  

„19c) w art. 95 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W razie konieczności umieszczenia w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą 

dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest 

dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby 

dzieci, nie więcej jednak niż 10.”;”; 

 

Poprawka 
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 1 dodaje się pkt 24a w brzmieniu: 

„24a) w art. 142 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się 

sumę dochodów tej osoby oraz osób pozostających z nią we 

wspólnym gospodarstwie domowym, podzieloną przez liczbę tych 

osób”;”; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

13)  w art. 1 dodaje się pkt 29a w brzmieniu: 

„29a) w art. 184 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Samorząd województwa może dofinansować działalność 

ośrodków adopcyjnych ze środków własnych.”;”; 

 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

14)  w art. 1 w pkt 30 po wyrazach „w art. 186” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) monitorowanie i nadzór nad : 

a) realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego 

i województwa, 

b) zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami,”;”; 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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15)  w art. 1 w pkt 33, art. 191 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 191. 1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go w pierwszej formie pieczy zastępczej 

ponosi: 

1) koszty na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 

2) średnie miesięczne koszty przeznaczone na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym; 

3) koszty na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki 

i usamodzielnienie. 

2. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka, właściwy do ponoszenia kosztów jest 

powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na pobyt stały. 

3. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka 

na pobyt stały, właściwy do ponoszenia kosztów jest powiat miejsca 

siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

4. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko 

rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka 

opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pierwszej 

formie pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz 

warunków jego pobytu i wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 2. 

5. Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonują mogące 

przyjąć dziecko regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub 

interwencyjny ośrodek preadopcyjny, zawiera z powiatem, właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go 

w pierwszej formie pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia 

dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości kosztów, o których mowa 

w ust. 1 pkt  2. 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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6. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla 

zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka 

i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka 

lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka 

oraz świadczenia dla rodziny pomocowej finansuje proporcjonalnie do 

liczby dzieci powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go w pierwszej formie pieczy zastępczej. 

7. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się w przypadku: 

1) dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję 

pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

interwencyjnego, na podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 103 ust. 2; 

2) dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których 

tożsamość rodziców jest nieznana. 

8. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo 

w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pierwszej formie pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio koszty w wysokości: 

1) 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

2) 30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

3) 50% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku 

i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

9. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pierwszej formie 

pieczy zastępczej ponosi odpowiednio koszty w wysokości: 

1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej 
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- średnich miesięcznych kosztów przeznaczonych na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

10. Koszty na dziecko, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w wysokości 

proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjnego, ponosi powiat właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pierwszej 

formie pieczy zastępczej albo powiat, który otrzymuje zwrot kosztów na 

utrzymanie dziecka. 

11. Koszty na dziecko, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, w rodzinie 

zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym 

domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce 

pozostawienia dziecka. 

12. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym koszty na opiekę i wychowanie dziecka albo 

średnie miesięczne koszty przeznaczone na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

poniosła gmina i powiat, kwoty, o których mowa w art. 92 ust. 10, dzieli 

się, uwzględniając wysokość poniesionych kosztów. 

13. Powiat właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby 

usamodzielnianej ponosi koszty na finansowanie pomocy, o której mowa 

w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit c i pkt 2.”; 

 

16)  w art. 1 w pkt 35, w ust. 1 w pkt 2 wyraz „wydatków” zastępuje się 

wyrazem „kosztów”; 

 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
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17)  w art. 1 dodaje się pkt 36a w brzmieniu: 

„36a) w art. 226 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w terminie 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;”; 

 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

18)  w art. 1 dodaje się pkt 36b w brzmieniu: 

„36b) w art. 229 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Niepubliczne placówki, o których mowa w ust. 1–4 i 7, 

mogą funkcjonować do dnia 1 stycznia 2021 roku.”;”; 

 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

19)  w art. 1: 

a) w pkt 38, w art. 232a we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 232b 

w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „W okresie do” 

zastępuje się wyrazem „Do”, 

b) w pkt 39, w art. 233 w ust. 1 i 2 wyrazy „W okresie do” zastępuje się 

wyrazem „Do”; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

20)  w art. 1 w pkt 38, w art. 232b w ust. 3 wyrazy „art. 64” zastępuje się 

wyrazami „art. 64 ust. 3–6”; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

21)  w art. 1 dodaje się pkt 40a w brzmieniu: 

„40a) w art. 240 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów 

odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu 

nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej 

pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.”;”; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

22)  w art. 1 dodaje się pkt 40b w brzmieniu: 

„40b) art. 245 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki 

adopcyjno-opiekuńcze przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, w których w 2010 r. lub w 2011 r. przeprowadzono co 

Poprawka sen. 
W. Kraski 
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najmniej 10 procedur adopcyjnych zakończonych 

przysposobieniem dziecka, marszałek województwa zleca 

prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;”. 

 

23)  w art. 1 skreśla się pkt 42; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

24)  dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Strony dostosują w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy postanowienia umów zawartych z prowadzącym rodzinny 

dom dziecka i starostą lub podmiotem, któremu powiat zlecił 

organizowanie rodzinnego domu dziecka, do przepisu art. 62 ust. 2 

pkt 14.”; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

25)  dodaje się art. 5b w brzmieniu: 

„Art. 5b. Przepisy art. 186 pkt 7, art. 191, art. 230, art. 238 i art. 247 

ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.”; 

 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

26)  art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem:  

1) art. 1 pkt 30, 33, 37, 40 i 41 oraz art. 5b, które wchodzą w życie 

z dniem ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 1 w zakresie art. 11 ust. 4, pkt 9 lit. b, pkt 16 lit. a i pkt 18 

lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”. 

Poprawka 
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 




