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Polityki Społecznej i Rodziny w pierwszym czytaniu. Komisja przygotowała sprawozdanie 

w brzmieniu wniesionym przez Senat, uznając że ustawa powinna wchodzić w życie z dniem 

31 grudnia 2012 r. (Senat proponował z dniem ogłoszenia).  

Podczas drugiego czytania w Sejmie zgłoszono poprawkę dotyczącą okresu 

przystosowawczego do nowej ustawy dla dotychczas działających placówek – termin 

określono jako do 24–miesięczny (czyli w stosunku do pierwotnych 12 miesięcy, przyjętych 

9 czerwca 2011 r., wydłużenie miałoby nastąpić o 12 miesięcy). Poprawka została wycofana 

podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  

W głosowaniu podczas trzeciego czytania za przyjęciem ustawy oddano 311 głosów, 

przeciw – 3, wstrzymało się 125 posłów.  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


