
U C H W A Ł A  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz niektórych innych ustaw  

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r. 

ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych 

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

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 w pkt 8 w zdaniu wstępnym po wyrazach „art. 54 ust. 1” dodaje się 

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:  

„3a. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zawarta przez starostę 
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innego powiatu niż starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, umowa może być zawarta po 

uprzednim zawarciu porozumienia starosty powiatu właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania rodziny zastępczej niezawodowej ze starostą innego 

powiatu.”;”; 

 

3)  w art. 1 w pkt 9 średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c 

w brzmieniu: 

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

„Przepisy art. 64 ust. 3–6 stosuje się odpowiednio.”;”; 

 

4)  w art. 1 w pkt 17 skreśla się wyrazy „i ust. 2”; 

 

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

„wydatki” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „koszty”; 

 

6)  w art. 1 dodaje pkt 19a w brzmieniu:  

„19a) w art. 95 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki 

oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym 

samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.”;”; 

 

7)  w art. 1: 

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

wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „W okresie do” zastępuje się wyrazem 

„Do”, 

b) w pkt 39, w art. 233 w ust. 1 i 2 wyrazy „W okresie do” zastępuje się wyrazem 

„Do”; 

 

8)  w art. 1 w pkt 38, w art. 232b w ust. 3 wyrazy „art. 64” zastępuje się wyrazami 

„art. 64 ust. 3–6”; 
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9)  w art. 1 dodaje się pkt 40a w brzmieniu: 

„40a) w art. 240 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono 

prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, 

nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej 

ustawie.”;”; 

 

10)  w art. 1 skreśla się pkt 42; 

 

11)  dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 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 ust. 2 pkt 14.”; 

 

12)  dodaje się art. 5b w brzmieniu: 

„Art. 5b. 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 r.”; 

 

13)  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 oraz art. 5b, 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.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ



 

Uzasadnienie 

 

Spośród wniesionych przez Senat poprawek do ustawy z dnia 16 marca 2012 r. o 

zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych 

ustaw trzy mają charakter merytoryczny. Stanowią one uzupełnienie, w różnych zakresach, 

przyjętych przez Sejm uregulowań. Pierwsza poprawka odnosi się bezpośrednio do 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), do jej części regulującej zawieranie umów o pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej z rodziną niezawodową – Senat dodał uregulowanie 

umożliwiające pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej przez zastępczą rodzinę 

niezawodową, zamieszkującą w innym powiecie niż przyjęte przez nią dziecko (poprawka nr 

2). Druga z poprawek wynika z dostrzeżonej potrzeby wprowadzenia możliwości 

umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego większej liczby dzieci 

niż zezwala na to ustawa (ośmioro), jeżeli chodzi o umieszczenie w placówce rodzeństwa. 

Przyjęto jednak w tych sytuacjach górną granicę liczby dzieci (dziesięcioro) mogących 

przebywać w placówce w tym samym czasie (poprawka nr 6). Trzecia poprawka wychodzi 

naprzeciw osobom usamodzielnianym i zapewnia objęcie pomocą przyznawaną na 

kontynuowanie nauki tym spośród nich, do których stosowano dotychczasowe przepisy 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z 

późn. zm.), jeśli spełniają warunki do udzielenia pomocy na kontynuowanie nauki na 

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

(poprawka nr 9).  

Z pozostałych poprawek trzeba wskazać poprawkę nr 1, 10, 12 i 13. Wprowadzają 

one prawidłowe legislacyjnie uregulowania wejścia w życie, zarówno przepisów ustawy 

nowelizującej, jak i nowelizowanej, z uwzględnieniem rozszerzonego w nowelizacji okresu 

vacatio legis dla niektórych przepisów oraz stosowania niektórych przepisów od dnia 1 

stycznia 2012 r.  

Inne poprawki mają charakter porządkujący. Poprawki nr 3 i 8 stanowią 

konsekwencję zmienionej redakcji art. 64 ustawy nowelizowanej, dotyczącego m. in. 

zatrudniania osoby do pomocy przy opiece nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinnym 

domu dziecka. Artykuł ten stosuje się odpowiednio w stosunku do rodziny zastępczej 

zawodowej lub niezawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci, ale w jego zmienionym 

brzmieniu nie ma potrzeby odsyłania całego art. 64. Z uprawnieniem do otrzymywania 
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środków finansowych na utrzymanie lokalu przez rodzinę zastępczą niezawodową i 

zawodową wiążą się poprawki nr 4 i 5, które usuwają niekonsekwencję w zakresie zamiany 

pojęcia „wydatki” na „ koszty”. 

Zdecydowano ponadto o konieczności uzupełnienia ustawy o przepis dostosowujący 

(poprawka nr 11). Jest on związany z wprowadzonym ograniczeniem wysokości środków 

przysługujących na remonty i inne koszty związane z lokalem zajmowanym przez rodzinny 

dom dziecka, a ograniczenie wysokości przyznawanych środków musi być wskazane w 

umowach. Ponieważ intencją projektodawców było objęcie tym ograniczeniem umów już 

zawartych i zawieranych w przyszłości, należało wskazać termin ich dostosowania do 

zmienionego stanu prawnego. Poprawka nr 7 ma charakter porządkująco–redakcyjny. 

 

 


