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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(druk nr 19) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacji podlega ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), która obecnie znajduje się w okresie 

vacatio legis (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.). Problematyka opieki nad 

dzieckiem i rodziną oraz zasady udzielania wsparcia dla rodziny mającej trudności w 

wypełnianiu swojej funkcji lub nie wykonującej opieki nad dzieckiem w sposób należyty 

dotychczas jest regulowana w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Wyodrębnienie tej materii w osobnej ustawie - o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, uzasadniano celowością stworzenia kompleksowego 

systemu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną, usytuowanego poza 

zadaniami pomocy społecznej.  

Nowelizacji poddano przepisy art. 226 ust. 5 (oraz dodano nowe ust. 6-9), art. 229 

ust. 8 i 9 oraz art. 240 ust. 1, zawarte w rozdziale 10 "Przepisy przejściowe i końcowe" 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Początkowo nowelizacja miała objąć jedynie przepisy art. 229 ust. 8 i 9. 

Projektodawcy zwracali uwagę na potrzebę wejścia w życie w/w ustawy w brzmieniu 

przewidującym 12-miesięczny okres przejściowy stosowania przepisów dotychczasowych 

także w stosunku do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

oraz objęcie tego typu placówek niepublicznych uprawnieniem do funkcjonowania do czasu 

wygaśnięcia umów zawartych przez placówkę, upoważniających do jej prowadzenia, nie 

dłużej jednak niż 5 lat od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Zgodnie z przyjętym w dniu 9 czerwca br. brzmieniem art. 229: działające na 

podstawie przepisów dotychczasowych, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 

typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i wielofunkcyjne, a także regionalne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, stają się placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej w 

rozumieniu nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (ust. 1-3 i 7) i 
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stosuje się do nich przez 12 miesięcy przepisy dotychczasowe (ust. 8). Na podstawie art. 229 

ust. 9 w/w placówki niepubliczne mogą funkcjonować do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania 

umów o realizację zadania, jakim jest prowadzenie placówki, nie dłużej niż 5 lat, licząc od 

dnia 1 stycznia 2012 r. Nowelizacja ustawy rozszerza więc powyższy krąg podmiotów także o 

całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego (art. 229 ust. 8 i 9).  

Ponadto uznano za celowe znowelizowanie przejściowego uregulowania 

dotyczącego wynagrodzeń, dodatków oraz świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozpatrzenie spraw w tym 

zakresie, na złożony w odpowiednim terminie wniosek uprawnionego podmiotu, będzie 

mogło odbywać się na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 226 ust. 5-9 ustawy 

nowelizowanej).  

Wskazano także określony krąg podmiotów korzystających z pomocy dla tzw. osób 

usamodzielnianych, co do których stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 240 ust. 1 ustawy 

nowelizowanej). 

Wejście w życie nowelizacji ustalono na dzień 1 stycznia 2012 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy będący podstawą prac nad ustawą, stanowił przedłożenie poselskie, 

które wpłynęło do Sejmu w dniu 17 listopada br.  

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 13 grudnia 20011 r. na posiedzeniu 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja przedstawiła sprawozdanie, w którym 

rozszerzono zakres zmian w stosunku do projektu ustawy - o nowelizację nie tylko przepisów 

zawartych w art. 229 ust. 8 i 9, lecz także zawartych w art. 226 ust. 5 oraz o dodanie do 

art. 226 ust. 6-9, a także zmianę w art. 240 ust. 1.  

Ponadto wskazano konkretny termin wejścia w życie ustawy (zawarty w projekcie 

14-dniowy okres vacatio legis, prawidłowy z punktu widzenia systemowego, generuje 

niebezpieczeństwo wygaśnięcia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2012 r., obowiązywania 

umów zawartych przez placówki niepubliczne, podczas gdy celem nowelizacji było właśnie 

przejściowe zachowanie ich w mocy). 

Sejm przyjął sprawozdanie w brzmieniu proponowanym przez Komisję, nie wnosząc 

w drugim czytaniu żadnych poprawek.  
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Ustawa została uchwalona na 3. posiedzeniu Sejmu, w dniu 15 grudnia 2011 r. Za 

przyjęciem glosowało 428 osób, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Zmiana do art. 226 ust. 5 ustawy nowelizowanej, polegająca na nadaniu mu 

nowego brzmienia, znosi zawartą w obecnym brzmieniu ust. 5 gwarancję wysokości 

świadczeń, otrzymywanych na podstawie umów i decyzji, które zgodnie z art. 226 ust. 2 i 4 

przestaną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2012 r.  

2. Z punktu widzenia techniki legislacyjnej zmiana w art. 226 ust. 5 stanowi 

nowelizację dorozumianą, co jest niezgodne z § 86 Zasad technik prawodawczej. Respektując 

Zasady techniki legislacyjne, nowelizacji należałoby dokonać w sposób następujący: uchylić 

w art. 226 dotychczasowy ust. 5 i wprowadzić nowy ustęp (w brzmieniu ust. 5, zawartego w 

art. 1 pkt 1 lit. a ustawy nowelizującej), w konsekwencji pozostałe dodawane w art. 226 

ustępy (obecne ust. 6-9) będą podlegały przenumerowaniu.  

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1: 

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) uchyla się ust. 5", 

b) w lit. b: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 6-9" zastępuje się wyrazami "ust. 6-

10", 

- przed ust. 6 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

"…Sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, do których prawo powstało przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają, z zastrzeżeniem ust. 9, 

rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, 

na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki i wynagrodzenia.",". 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


