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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.

Druk nr 1082 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
(wraz z wnioskami mniejszości komisji)
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
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Mieczysław Augustyn

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)

w art. 2 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
"5. Podjęcie decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego poprzedza się
udzieleniem rodzicom pełnej informacji o potwierdzonych przez ekspertów skutkach
takiej decyzji.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, treść, zakres i formę informacji,
o której mowa w ust. 5, oraz podmiot odpowiedzialny za jej udzielenie.";

2)

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.";

3)

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";

-24)

w art. 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Żłobek może być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki
organizacyjnej lub jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej.
Dopuszcza się możliwość tworzenia zespołów żłobków. Żłobek wchodzący w skład
zespołu żłobków staje się jednostką organizacyjną zespołu.";

5)

w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Jeden opiekun może sprawować opiekę w:
1) żłobku – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie
znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki
lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad
siedmiorgiem dzieci;
2) klubie dziecięcym – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy
w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające
szczególnej opieki – maksymalnie nad siedmiorgiem dzieci;
3) żłobku – nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, gdy w grupie znajdują się dzieci
niepełnosprawne, dzieci wymagające szczególnej opieki lub dzieci, które nie
ukończyły pierwszego roku życia;
4) klubie dziecięcym – nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, gdy w grupie znajdują
się dzieci niepełnosprawne lub dzieci wymagające szczególnej opieki.";

6)

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

7)

w art. 12 w ust. 1 skreśla się wyrazy "w następujących zawodach";

8)

w art. 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280 –
godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych,
polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna,
o którym mowa w ust. 1.";

-39)

w art. 35 w ust. 1 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) 160 – godzinne szkolenie albo";

10)

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

11)

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

12)

w art. 61:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej
realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne
części systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń
rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm).",
b) skreśla się ust. 3;

13)

w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzór, terminy
i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań
z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze potrzebę
ujednolicenia informacji przekazywanych przez podmioty realizujące ustawę.";

14)

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

15)

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. ...)";

16)

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

-4w 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,";

17)

w art. 72 skreśla się ust. 2 i 3;

18)

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.";

19)

w art. 76 w zdaniu wstępnym wyrazy "po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia"
zastępuje się wyrazami "po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia";

20)

w art. 76 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) art. 59 i 60, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.";

21)

w art. 76 w pkt 2 wyrazy "ust. 2 i 3, które" zastępuje się wyrazami "ust. 2, który".

Wnioski mniejszości
1)

w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3.

Opieka

może

być

sprawowana

nad

zdrowym

pełnosprawnym,

zdrowym

niepełnosprawnym oraz zdrowym, lecz wymagającym szczególnej opieki, dzieckiem
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub
w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem
przedszkolnym – 4 rok życia.";
2)

w art. 4 w ust. 1 wyrazy "od 20 tygodnia życia" zastępuje się wyrazami "od ukończenia
6 miesiąca życia";

3)

w art. 8 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Opieka na dzieckiem w żłobku oraz w klubie dziecięcym sprawowana jest w sposób
ciągły (nieprzerwanie).";

4)

w art. 11 w ust. 3 po wyrazach "lub położną" dodaje się wyrazy "oraz zapewnia się nadzór
psychologiczny";

5)

w art. 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż trzydzieścioro dzieci, zapewnia się nadzór
pediatryczny.";

6)

w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
"1a. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać następujące wymogi:
1) posiadać powierzchnię zapewniającą dzieciom swobodę ruchu i zabawy;
2) mieć zapewniony bezpośredni dostęp światła dziennego;
3) posiadać – oprócz wentylacji grawitacyjnej – bezpieczne dla dzieci wietrzenie
naturalne;
4)

posiadać

odpowiednie

zabezpieczenia

przed

zbytnim

nasłonecznieniem

i przegrzaniem pomieszczeń.
1b. Lokal, o którym mowa w ust. 1, powinien być usytuowany w pobliżu bezpiecznego
terenu, przystosowanego do zabaw i ruchu na świeżym powietrzu.".
……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

