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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 
 

michnie
Data publikacji



 

 
 

USTAWA 
z dnia 13 czerwca 2013 r. 

 
o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 54 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 
„3c. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3b, może określać, że zadania związane 

z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, w tym między innymi do-
tyczące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o których mowa 
w art. 191 ust. 5, przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzi-
nie zastępczej zawodowej i finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wy-
konuje powiat starosty, który zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej zawodowej.”;      

2) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Rodzinny dom dziecka może być organizowany na terenie innego powiatu na 

zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który organizuje 
rodzinny dom dziecka lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, a 
starostą powiatu, na terenie którego organizowany jest rodzinny dom dziecka. 
Przepisy art. 54 ust. 3c stosuje się odpowiednio.”; 

3) w art. 93 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona na terenie innego 

powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który 
prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zleca realizację tego zada-
nia na podstawie art. 190, a starostą powiatu, na terenie którego prowadzona 
jest placówka opiekuńczo-wychowawcza. Przepisy art. 54 ust. 3c stosuje się 
odpowiednio.”; 

4) w art. 193 w ust. 3 wyrazy „o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3” zastępuje się wyraza-
mi „o której mowa w ust. 1 pkt 2”.  

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.  
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