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S P R A W O Z D A N I E   
 

KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 
 
 
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (druk nr 38). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu  – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 1 grudnia 2011 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu  tego  projektu ustawy na  posiedzeniu  w dniu 13 grudnia 2011 r.  

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

 
Warszawa, dnia 13 grudnia 2011 r. 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

 
/-/ Magdalena Kochan 

Przewodniczący Komisji 
 
 

/-/ Sławomir Piechota 
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        Projekt 
 
 
 
 
 

USTAWA 
z dnia                        2011 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 zastęp-
czej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 226: 
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosz-
tów 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, podle-
gają, z zastrzeżeniem ust. 9, rozpatrzeniu na zasadach i w trybie okre-
ślonych w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymują-
cej te świadczenia, dodatki i wynagrodzenia.”, 

b) dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu: 
 „6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się w terminie 1 miesiąca od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
7. Starosta, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

zobowiązany jest do poinformowania rodziny zastępczej oraz osoby 
prowadzącej placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego o 
możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5. 

8. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 6, 
do spraw, o których mowa w ust. 5, stosuje się przepisy niniejszej 
ustawy. 

9. W przypadku gdy do spraw, o których mowa w ust. 5, stosuje się prze-
pisy dotychczasowe, ukończenie przez dziecko, po dniu wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy, 7. roku życia nie powoduje zmniejszenia wysoko-
ści świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby 
przebywającej w rodzinie zastępczej.”; 

2) w art. 229 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 
„8. Do placówek, o których mowa w ust. 1–4 i 7, w okresie 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
9. Niepubliczne placówki, o których mowa w ust. 1–4 i 7, mogą funkcjonować 

do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o realizacji zadania, którego 
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przedmiotem jest prowadzenie placówki, nie dłużej jednak niż przez okres 5 
lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

3) w art. 240 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-
wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362, z późn. zm.1)), stosuje się przepisy dotychczasowe.”. 

 
 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 
 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 

1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, 
poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i 
Nr 149, poz. 887.  
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