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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.

Druk nr 1082 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 stycznia 2011 r.
ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Marszałek Senatu dnia 10 stycznia 2011 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Senat,

po

rozpatrzeniu

uchwalonej

przez

Sejm

na

posiedzeniu

w dniu 5 stycznia 2011 r. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wprowadza do jej
tekstu następujące poprawki:

1)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
"Art. 2a. Ustawa nie narusza prawa do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w innych formach niż określone w ustawie oraz prawa do prowadzenia tej opieki
przez inne osoby niż określone w ustawie.";

2)

w art. 4 w ust. 1 i w art. 32 w ust. 2 wyrazy "od 20 tygodnia życia" zastępuje się
wyrazami "od ukończenia 20 tygodnia życia";

3)

w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się
przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.";

4)

w art. 35 w ust. 2 wyraz "jeżeli" zastępuje się wyrazem "która";

5)

w art. 60 w ust. 1 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2" oraz skreśla się ust. 2-4;

6)

w art. 61 w ust. 4 po wyrazie "wzory" dodaje się wyraz ", terminy";

-27)

w art. 62 w pkt 2 w lit. a, w pkt 6 na końcu przecinek zastępuje się kropką;

8)

w art. 67 w pkt 1 w lit. a, w ust. 2d wyrazy "regulują przepisy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3" zastępuje się wyrazami "reguluje ustawa z dnia … o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr ..., poz. ...)";

9)

w art. 67:
a) w pkt 1 w lit. b, w ust. 4a po wyrazach "umowy uaktywniającej" dodaje się wyrazy
"określonej w ustawie, o której mowa w ust. 2d",
b) w pkt 2:
- w ust. 1c po wyrazach "umowy uaktywniającej" dodaje się wyrazy "określonej
w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d",
- w ust. 1d po wyrazach "umowy uaktywniającej" dodaje się wyrazy "określonej
w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d,",
c) w pkt 4, w ust. 5c po wyrazach "umowę uaktywniającą" dodaje się wyrazy "określoną
w ustawie, o której mowa w art. 6 ust. 2d,";

10)

w art. 72 skreśla się ust. 2 i 3;

11)

po art. 72 dodaje się art. 72a w brzmieniu:
"Art. 72a. Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność
gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą
prowadzić tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów.".
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