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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Mieczysława Augustyna.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
(-) Łukasz Abgarowicz

(-) Andrzej Person

(-) Mieczysław Augustyn

(-) Aleksander Pociej

(-) Bogdan Borusewicz

(-) Sławomir Preiss

(-) Stanisław Jurcewicz

(-) Marek Rocki

(-) Marek Konopka

(-) Janusz Sepioł

projekt
U S T A WA
z dnia
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
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm. 1)) w art. 228 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego,
działające na podstawie przepisów dotychczasowych, funkcjonują nie dłużej niż przez
okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 169 oraz z 2012 r. poz. 579.

UZASADNIENIE
Przepisy ustawy z dnia

9 czerwca 2011 roku dają niepublicznym placówkom

opiekuńczo-wychowawczym czas na sprostanie podwyższonym standardom jedynie do końca
2012 roku. Z uwagi na to, że znaczna cześć tych placówek mieści się w starym
budownictwie, zgromadzenie środków finansowych, projektowanie zmian, uzyskanie zgód
sanitarnych, przeciwpożarowych i konserwatorskich jest w tym czasie praktycznie
niemożliwe. Pragnąc zapobiec likwidacji tego rodzaju placówek, często o bardzo dobrej
renomie, wydłużamy termin przewidziany na dostosowanie do wymogów określonych
w ustawie o dwadzieścia cztery miesiące.
Nieprzyjęcie tych zmian grozi także podjęciem przez organizatorów spektakularnych
protestów.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
Ustawa nie wymaga aktów wykonawczych.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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