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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(druk nr 81) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

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

zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) było całościowe uregulowanie 

opieki, udzielania pomocy w jej sprawowaniu oraz w wychowywaniu dzieci rodzinie, która 

znajdując się w trudnej sytuacji, nie wykonuje funkcji rodzicielskich w sposób należyty.  

Zawarta w ustawie materia dotycząca wspierania rodziny, rodzinnej i 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, podlega modyfikacji po krótkim czasie obowiązywania (tj. 

od 1 stycznia 2012 r.). Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy, przyjęty kształt 

uregulowań rodzi dla jednostek samorządu terytorialnego koszty, których jednostki te nie 

będą mogły ponieść, co rzutuje na prawidłowość realizacji ustawy. Przedstawione propozycje 

zmierzają więc przede wszystkim do obniżenia kosztów wdrożenia ustawy. Ponadto celem 

projektodawców było doprecyzowanie niektórych przepisów, w tym także przejściowych, aby 

zapobiec rozbieżnościom interpretacyjnym, szczególnie w zakresie ponoszenia dodatkowych 

kosztów, a także wprowadzenie zmian o charakterze porządkującym i ujednolicającym w 

zakresie przyjętego stanu prawnego .  

Nowelizacja obejmuje 42 zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmiany ustawy: z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 

rodziny i opiekuńczy, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U.  z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmierza do modyfikacji przyjętej w 

ubiegłym roku koncepcji przede wszystkim w zakresie:  

- przydzielania asystenta rodziny (zdecydowano, że do 31 grudnia 2014 r. jest ono 

fakultatywne, a stanie się obligatoryjne od 1 stycznia 2015 r.) oraz niełączenia funkcji 

asystenta rodziny z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w 

której wykonuje pracę (umożliwiono łączenie pracy asystenta rodziny z wykonywaniem 

obowiązków pracownika socjalnego na terenie innej gminy),  

- obligatoryjności zatrudniania osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi 

lub pomocy w gospodarstwie w zastępczej rodzinie zawodowej lub niezawodowej, w której 

przebywa więcej niż 3 dzieci (obowiązek ten został przesunięty w czasie i wejdzie w życie z 

dniem 1 stycznia 2015 r.), wprowadzono jednak uregulowania w okresie przejściowym, tj. do 

31 grudnia 2014 r., dotyczące rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywa więcej niż 

3 dzieci - starosta, na wniosek rodziny, jest obowiązany zatrudnić osobę do pomocy w opiece 

nad dziećmi i pracach gospodarskich albo przyznać środki finansowe na utrzymanie lokalu, 

który zajmuje rodzina, może jednak udzielić obu tych form wsparcia,  

- środków finansowych na utrzymanie lokalu zajmowanego zastępczą rodzinę 

zawodową, w której przebywa więcej niż 3 dzieci – odsunięto w czasie termin wejścia w 

życie (od 1 stycznia 2015 r.) obowiązku starosty przyznania środków na ten cel, jeżeli 

organizator pieczy potwierdzi taką potrzebę),  

- uznania 3-letniego okresu pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo –

wychowawczej typu rodzinnego jako równorzędnego z doświadczeniem wymaganym przez 

ustawę do zawarcia przez starostę umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej 

w przypadku spełniania tego warunku przez rodzinę zastępczą niezawodową, 

- przyznawania prowadzącemu rodzinny dom dziecka środków na remonty i 

nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem 

rodzinnego domu dziecka - obecnie wprowadzono ich ograniczenie (do wysokości środków 

wskazanych w umowie zawieranej pomiędzy starostą a prowadzącym rodzinny dom dziecka), 

- odpłatności szkoleń - wprowadzono przepis, który przesądza o nieodpłatności 

wykonywania zadań przez ośrodki adopcyjne i uchylono możliwość odpłatności szkoleń dla 

kandydatów do przysposobienia dziecka, 

- objęcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej - zdecydowano, że co do zasady objęcie ich opieką koordynatora 

(z dniem 1 stycznia 2015 r.) będzie następowało na ich wniosek;  
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- wymagania spełnienia warunku posiadania 3-letniego doświadczenia pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej przed 1 stycznia 2012 r. (od którego zależy objęcie opieką 

koordynatora pieczy zastępczej w okresie przejściowym) – obecnie uznano za wystarczający 

okres 2-letniego doświadczenia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, uznając jako zasadę, że korzystanie z tej opieki następuje na wniosek 

rodziny lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,  

- zwiększono liczbę rodzin lub rodzinnych domów dziecka, które koordynator pieczy 

zastępczej ma pod swoją opieką (z 15 do 30). 

W zmianach do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej zawarto konsekwencje zmian w stanie prawnym wynikające z przepisów ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmiany o 

charakterze porządkującym legislacyjnie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił inicjatywę poselską, która wpłynęła do Sejmu 21 grudnia 

2011 r. Pierwsze czytanie odbyło się 16 lutego br. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Powołano podkomisję, która 

przygotowała projekt sprawozdania, przyjęty następnie 28 lutego br. przez Komisje. 

Sprawozdanie rozszerzyło pierwotny zakres projektu z 17 do 38 zmian, zauważając potrzebę 

dokonania nowelizacji w innych ustawach (Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o 

postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawa o pomocy społecznej). Wprowadzone poprawki 

realizując ideę wyrażoną w uzasadnieniu, objęły materię szerzej. Nowelizacją objęto m. in. 

liczbę dzieci mogących przebywać jednocześnie w placówce wsparcia dziennego - 

zrezygnowano ze skonkretyzowania liczby dzieci mogących przebywać jednocześnie w 

placówce (uprzednio przyjęto, że nie więcej niż 30 dzieci), pozostawiając jednak określenie 

liczby dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy (15 w tym samym czasie), 

wprowadzono wyżej opisaną modyfikację obowiązku zatrudnienia osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej 

zawodowej lub niezawodowej (pkt I drugie tiret), wprowadzono ograniczenie uprawnienia do 

otrzymywania środków finansowych na utrzymanie mieszkania zajmowanego przez rodzinę 

zastępczą, zmodyfikowano uregulowania projektu dotyczące objęcia opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej osób pełniących funkcję rodziny zastępczej i prowadzących 
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rodzinny dom dziecka, a także przepisy dotyczące zasad finansowania wspierania rodziny 

zastępczej i systemu pieczy zastępczej.  

Przyjęty w sprawozdaniu projekt został przedstawiony Sejmowi do drugiego 

czytania, które odbyło się 14 marca br. Podczas drugiego czytania zgłoszono 25 poprawek, z 

których Izba przyjęła 10 (wszystkie rekomendowane przez Komisje). Poprawki te stanowiły 

uzupełnienie przyjętych w sprawozdaniu przepisów jak np. dokonano uściślenia pojęć 

odnośnie do środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych, rodzinnych 

domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego ("wydatki" 

zastąpiono "kosztami"), wprowadzono możliwość umieszczenia w placówce opiekuńczo-

terapeutycznej większej liczby dzieci niż przewidziana ustawą (ustawa dopuszczała 30 

dzieci), zgodnie z poprawką, za zgodą wojewody, jest to nie więcej niż 45 dzieci, ponadto 

zmodyfikowano powtórnie przepisy dotyczące zasad finansowania pobytu dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej i rozszerzono zakres przepisów, które należy stosować z 

mocą od 1 stycznia 2012 r.  

Podczas postępowania legislacyjnego, na wszystkich jego etapach, podnoszono 

argumenty finansowe, dotyczące realizacji koncepcji wspierania rodziny przyjętej ustawie z 

dnia 9 czerwca 2011 r. Krytykujący uregulowania dotyczące pieczy zastępczej podkreślali 

przedwczesność uchwalenia ustawy – bez uwzględnienia wystarczających możliwości 

finansowych dla jej realizacji, natomiast zwolennicy ustawy i jej nowelizacji – akcentowali 

konstruktywność przyjętych rozwiązań i pozytywne skutki, zarówno społeczne, jak i 

finansowe w dłuższej perspektywie. 

W trzecim czytaniu w głosowaniu brało udział 437 posłów, za było 228 głosów, 

przeciw – 206, wstrzymały się 3 osoby 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. art. 1 pkt 1, dotyczący art. 11, art. 1 pkt 42, dotyczący art. 251 oraz art. 6: 

- dokonano nowelizacji art. 11, który wszedł już w życie, nie mając ust. 3 i 4, a także 

zmodyfikowano jego treść, przewidując wejście w życie ust. 4 w terminie późniejszym niż 

nowelizacja, 

- znowelizowano art. 251, który stanowi o wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepis ten jednak wszedł już w 

życie z dniem 1 stycznia 2012 r., w brzmieniu wówczas przyjętym. Zaistniałego stanu nie 

można zmienić, a wszelkie modyfikacje jak np. rozszerzenie okresu vacatio legis na niektóre 

inne przepisy mogą nastąpić jedynie na poziomie ustawy nowelizującej. 



- 5 - 

- art. 6 przewiduje wejście w życie pięciu przepisów z dniem ogłoszenia, z mocą 

wsteczną.  

Propozycja poprawek: 

1) 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.”;”,  

2) w art. 1 skreśla się pkt 42; 

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

”Art. 5a. 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.”, 

4) w 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, 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.”. 

 

Ponadto w związku ze zmianą dotyczącą art. 57 ust. 1 i 1a oraz brzmieniem art. 232b 

ustawy nowelizowanej, powstaje pytanie jak traktować wnioski rodzin zastępczych 

niezawodowych, które złożyły wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przed wejściem w 
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życie nowelizacji, zgodnie z uprawnienie zawartym w dotychczasowym art. 57 ust. 1 – 

przepisy przejściowe odnoszą się jedynie do rodzin zawodowych? 

 

2. art. 1 pkt 11, dotyczący art. 62 pkt 14 oraz art. 1 pkt 19, dotyczący art. 84 pkt 

2 i 3 – odnoszą się do środków finansowych na remonty lub pokrycie kosztów związanych z 

zamianą lokalu, w którym ma się mieścić rodzinny dom dziecka oraz innych 

nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka, nowelizacja 

wprowadza ograniczenia tych środków do wysokości określonej w umowie. Powstaje więc 

pytanie o zawarte już umowy, w których nie wskazano kwoty ograniczenia, czy zmiana 

odnosi się tylko do umów zawieranych po wejściu w życie nowelizacji czy wszystkich? 

Propozycja poprawki: 

Po art. 5 dodaje się art. …w brzmieniu: 

”Art…. 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…”. 

 

3. art. 1 pkt 12, dotyczący art. 64 - wobec modyfikacji brzmienia art. 64 ustawy 

nowelizowanej, należy w uwzględnić ją w art. 232b w ust. 3 (wprowadzanym przez 

nowelizację) oraz dotychczasowym art. 57 ust. 2, który pozostał w brzmieniu 

dotychczasowym. Oba te artykuły zawierają powołanie art. 64, co miało uzasadnienie w 

stanie prawnym sprzed dokonywania nowelizacji, obecnie jednak niezasadne jest odsyłanie 

do całego art. 64, ponieważ odpowiednie stosowanie art. 64 dotyczy jedynie jego ust. 3-6 

(por. art. 1 pkt 9 lit. b, art. 57 ust. 1a).  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 9 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

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

"Przepisy art. 64 ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio." 

2) w art. 1 w pkt 38, w art. 232b w ust. 3 wyrazy "art. 64 " zastępuje się wyrazami "art. 

64 ust. 3 – 6"; 

 

4. art. 1 pkt 17, dotyczący art. 83 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 84 pkt 1, art. 117, art. 

118 ust. 1 i art. 119 – wyraz "wydatki" zastąpiono wyrazem "koszty". Należy wyłączyć 
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spośród wymienianych artykułów art. 83 ust. 2, ponieważ nowelizacja ingeruje w brzmienie 

art. 83 ust. 2 (por. art. 1 pkt 18 lit. a) i dokonać tej zmiany w art. 1 w pkt 18 w lit. a. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 17 skreśla się wyrazy "i ust. 2"; 

2) w art. 1 w pkt 18 w lit. a, użyty dwukrotnie w ust. 2 w różnym przypadku, wyraz "wydatki" 

zastępuje się wyrazem "koszty", użyty w odpowiednim przypadku. 

 

5. art. 1 pkt 38 dotyczącym wprowadzenia do wyliczenia w art. 232a i w art. 

232b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 1 pkt 39, dotyczącym art. 233 

ust. 1. Na obecnym etapie nowelizowania ustawy zbędne są wyrazy "W okresie do", 

ponieważ jasne jest, że początek tego okresu biegnie od dnia wejścia w życie ustawy, istotne 

jest, kiedy się kończy się - z dniem 31 grudnia 2014 r., stąd niezbędna jest data. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 38, w art. 232a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 232b w ust. 1 we 

wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 39, w art. 233 w ust. 1 wyrazy "W okresie do" 

zastępuje się wyrazem "Do";  

6. art. 1 pkt 38, dotyczący art. 232b ust. 2 – odesłanie do ust. 1 ze wskazaniem, że 

chodzi o "świadczenia, o których mowa w ust. 1" jest sformułowane językiem zbyt 

potocznym, przyznanie środków finansowych (pkt 2) można określić jako świadczenie, a 

zatrudnienie osoby do pomocy (pkt 1), można rozumieć jako świadczenie, jednak lepiej 

określić je jako "formy wsparcia". 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 38, w art. 232b w ust. 2 wyraz "Świadczenia" zastępuje się wyrazami "Formy 

wsparcia". 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


