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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 
 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
 

(druk nr 263) 

 
 
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579) 

 
Art. 228. 

1. Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na 
podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają 
się placówkami wsparcia dziennego, w rozumieniu niniejszej ustawy. 

[2. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, o których mowa w ust. 1, są 
obowiązane dostosować organizację i standardy świadczonych usług w tych placówkach 
do wymagań określonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy w terminie 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, działające na 
podstawie przepisów dotychczasowych, funkcjonują nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.] 

<2. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, o których mowa w ust. 
1, są obowiązane dostosować organizację, zasady i warunki funkcjonowania tych 
placówek do wymagań określonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy 
w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, działające na 
podstawie przepisów dotychczasowych, funkcjonują nie dłużej niż przez okres 36 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.> 

4. Do placówek, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, placówki opiekuńczo-wychowawcze 

wsparcia dziennego mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają warunki określone w 
niniejszej ustawie. 

6. Podmiot prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 3, przekazuje wójtowi 
dokumentację dotyczącą sprawowanej opieki nad dziećmi niezwłocznie po zaprzestaniu 
działalności, nie później jednak niż w terminie 14 dni. 

 


