
 

 
Druk nr 739    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

 

 

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, ustawy o pomocy społecznej 
oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 679) 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu –  po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 4 lipca 2016 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania 
i rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniach w dniach 19 i 20 lipca 2016 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i  S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie 

wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości: 

 

1) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 106 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, nie może mieścić się na jednej 

nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z izbami wytrzeźwień lub 



–  2  – 

 

zapewniającymi całodobową opiekę jednostkami organizacyjnymi wymiaru 
sprawiedliwości.”; 

– poseł A. Ścigaj 

 

2) w art. 1 dodać pkt 7 w brzmieniu: 

„7) w art. 226 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Osobie, której sprawy o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka lub osobie przebywającej w rodzinie zastępczej lub 
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rozpatrywane są na 
podstawie przepisów dotychczasowych, przysługują świadczenia oraz dodatki, o 
których mowa w niniejszej ustawie, jeżeli przepisy dotychczasowe nie określają 
świadczeń i dodatków o podobnym charakterze.”; 

– poseł M. Kochan 

 

3) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. 1. Osobie otrzymującej wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na zasadach i 
w trybie określonym w art. 226 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, 
wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia przysługują, na jej wniosek, na 
zasadach i w trybie określonym w ustawie, o której mowa w art. 1. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 2 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, prawo do 
rozpatrywania spraw o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na zasadach 
i w trybie określonym w art. 226 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, 
wygasa z dniem przyznania wynagrodzeń, dodatków oraz świadczeń na 
podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1.”. 

– poseł M. Kochan 

 

Uwaga: Wnioski mniejszości nr 2 i 3 należy głosować łącznie. 

 
 

Warszawa, dnia 20 lipca 2016 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

(-) Ewa Tomaszewska 

Przewodnicząca Komisji 
 

(-) Beata Mazurek 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia ……2016 r. 

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

pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 25 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek wsparcia 

dziennego na podstawie przepisów o samorządzie gminnym lub przepisów o 

samorządzie powiatowym lub w przypadku zapewnienia na podstawie art. 18a 

ust. 1 wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej 

placówek wsparcia dziennego, placówką wsparcia dziennego może kierować 

kierownik podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy pomocy wyznaczonego w 

poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy.”; 

2) w art. 93 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Przepisów ust. 3a nie stosuje się do placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego.”; 

3) w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. W przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym placówką 

opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor jednostki obsługującej, 

która prowadzi wspólną obsługę przy pomocy wyznaczonego w 

poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. 

1b. W przypadku zlecenia realizacji obsługi placówek opiekuńczo-

wychowawczych  typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego na podstawie art. 94 ust. 1 placówką opiekuńczo-

wychowawczą może kierować dyrektor podmiotu, któremu zlecono realizację 

przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych wychowawcy.”; 
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4) w art. 106 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie 

może się mieścić na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z 

izbami wytrzeźwień lub z zapewniającymi całodobową opiekę: 

1) innymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej; 

2) jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;  

3) młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi; 

4) młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii; 

5) specjalnymi ośrodkami wychowawczymi; 

6) ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;  

7) jednostkami organizacyjnymi wymiaru sprawiedliwości; 

8) hospicjami; 

9) zakładami opiekuńczo-leczniczymi;  

10) zakładami pielęgnacyjno-opiekuńczymi; 

11) zakładami rehabilitacji leczniczej.”; 

5) art. 113 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 113. 1. Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych 

przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, art. 95 ust. 5, art. 96-100, art. 106 ust. 1-3, ust. 3a 

pkt 1-8 i ust. 4-11, art. 107 i art. 108 stosuje się odpowiednio. 

2. Do interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przepisy art. 93 ust. 4, 

art. 94, art. 95 ust. 5, art. 96-100, art. 106 ust. 1-3, ust. 3a pkt 1-7 i ust. 4-11, art. 

107 i art. 108 stosuje się odpowiednio.”; 

6) w art. 196 w ust. 2 po wyrazach „o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890)” dodaje 

się wyrazy: „i jednostki, której zlecono realizację obsługi placówek 

opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 94.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 

r. poz. 163, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                
1) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 

1054, 1058, 1240, 1310, 1359, 1559, 1607, 1616, 1830, 1893 oraz z 2016 r. poz. 195. 
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1) art. 111a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 111a. 1. Gmina może połączyć: 

1) ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

2) dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób 

przewlekle somatycznie chorych, z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym 

dla osób starszych. 

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek wsparcia 

działa w strukturze odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy 

społecznej. 

3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 

będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej lub domu pomocy 

społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.”; 

2) art. 112a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 112a. 1. Powiat może połączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie 

z ośrodkiem interwencji kryzysowej. 

2. W przypadku połączenia, o którym mowa w ust. 1, ośrodek interwencji 

kryzysowej działa w strukturze powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

3. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej 

będącymi w strukturze powiatowego centrum pomocy społecznej obowiązane 

są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej.”; 

3) uchyla się art. 113a i art. 113b; 

4) dodaje się art. 113c w brzmieniu: 

„Art. 113c. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie może się 

mieścić w jednym budynku z: 

1) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;  

2) placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-

terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym; 

3) ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;  

4) jednostką organizacyjną wymiaru sprawiedliwości;  
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5) zakładem aktywności zawodowej; 

6) izbą wytrzeźwień.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) w art. 48: 

1) w ust. 6 skreśla się wyrazy: „ ,nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy”; 

2) w ust. 7 skreśla się wyrazy: „ ,nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy”. 

Art. 4. 1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz 

interwencyjne ośrodki preadopcyjne niespełniające wymagań, o których mowa w art. 

106 ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne 

ośrodki preadopcyjne mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania 

określone w art. 106 ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

Art. 5. 1. Powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej niespełniające wymagań, o których mowa 

odpowiednio w art. 111a, art.112a i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 2, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą funkcjonować na dotychczasowych 

zasadach do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej mogą prowadzić działalność, jeżeli spełniają wymagania 

określone odpowiednio w art. 111a, art. 112a i art. 113c ustawy, o której mowa w art. 

2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 


