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W nawiązaniU do pisma z dnia 16 listopada 2012 r., nr GMS-WP-173-336/12, 

dotyczącego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 

ust. l pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, ze zm.), wyrażam następujące stanowisko. 

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

(Dz. U. Nr 149, poz. 887, ze zm.), która weszła w życie w dniu l stycznia 2012 r., stanowi 

element polityki rodzinnej państwa, który w sposób całościowy reguluje problematykę 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym zasady i warunki funkcjonowania 

placówek wsparcia dziennego, które prowadzą jednostki samorządu terytorialnego oraz 

podmioty niepubliczne. 

Przepis art. 228 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy stanowi, że jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie są zobowiązane dostosować 

organizację i standardy świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego do wymagań 

określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z art. 228 ust. 3 i 5 tej ustawy niepubliczne 

placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego działające na podstawie poprzednio 

obowiązującej ustawy mogą funkcjonować przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, a dłużej tylko wówczas. gdy spełnią warunki określone w ustawie. 

Nowelizacja przepisów art. 288 ust. 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej polega na zastąpieniu terminu 12 miesięcznego terminem 36 miesięcznym. 
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W uzasadnieniu projektu stwierdzono, iż wiele placówek niepublicznych mieści się 

w budownictwie zdegradowanym lub zabytkowym. Z tego powodu zgromadzenie 

określonych środków finansowych, zaprojektowanie zmian zgodnie z wymogami sanitarnymi, 

przeciwpożarowymi lub konserwatorskimi oraz uzyskanie stosownych decyzji 

administracyjnych może w bardzo wielu przypadkach okazać się niemożliwe w terminie 

określonym w ustawie. Sytuacja taka oznaczałaby likwidację tych placówek, co zagroziłoby 

bezpieczeństwu podopiecznych i byłoby nie do zaakceptowania ze względów społecznych. 

Projekt z oczywistych powodów zasługuje na pozytywną opinię. Wydaje się jednak, 

że przedłużenie terminu spełnienia wymagatl. określonych w ustawie, przez przede wszystkim 

placówki niepubliczne de facto o 24 miesiące, może okazać się nadal niewystarczające wobec 

powszechnie znaneJ długotrwałości procedur administracyjno-budowlanych oraz 

wykonawczych. Wydaje się, iż lepszym rozwiązaniem będzie oznaczenie powyższego 

terminu z odpowiednim marginesem czasowym niż perspektywa ponownej nowelizacji 

ustawy. 
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