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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

 
D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I  RODZINY ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU  

 
TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 

 

- o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 
3378),  
- o poselskim projekcie ustawy o rodzinnej 
opiece zastępczej (druk nr 628). 
 

Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4042 do Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
w celu rozpatrzenia poprawek  zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 
 

1) preambule nadać brzmienie: 
„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony 

dorosłych, środowiska rodzinnego, miłości i zrozumienia, atmosfery szczęścia, w trosce o ich 
harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony 
przysługujących im praw i wolności,  

dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 
środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, 

w przekonaniu, że rodzice biologiczni mają niezbywalne prawo i pierwszeństwo do 
wychowywania dzieci oraz że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w 
opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich 
może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z 
dziećmi i rodzicami – uchwala się, co następuje:” 

– KP PiS 
– odrzucić 
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2) w art. 2 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są 
jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, placówki 
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, wykonujące zadania w zakresie 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, 
organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, 
którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

3) w art. 9 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. W przypadku, gdy wyznaczoną na podstawie ust. 1, jednostką organizacyjną jest 

ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku tym tworzy się zespół do spraw asysty 
rodzinnej.”; 

– KP PJN 
– odrzucić 

4) w art. 9 w ust. 2 po pkt 5 dodać pkt 6 w brzmieniu: 
„6) pomocy w poprawie sytuacji bytowej rodziny.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

5) skreślić art. 10; 
– KP PiS 

– odrzucić 
6) w art. 11 w ust. 1 w pkt 1 skreślić lit. c; 
– KP PiS 
– KP SLD 

– odrzucić 
7) w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 skreślić wyrazy „i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o 

którym mowa w art. 10 ust. 1”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
8) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1) opracowanie i realizacja planu pracy  z rodziną we współpracy z członkami rodziny i 
w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 10 ust. 1;  

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy 
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

9) w art. 16 skreślić ust. 3; 
– KP PiS 

– odrzucić 
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10) w art. 16 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń 
realizowanych przez gminę.”; 

– KP PJN 
– przyjąć 

11) w art. 17 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Powiat może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 188, prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.”; 
– KP PiS 

– przyjąć  
12) w art. 25 w ust. 1 w pkt 1 skreślić lit. b; 
– KP PiS 

– odrzucić 
13) w art. 40 ust. 2 i 3 nadać brzmienie: 

„2. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżeństwo lub osoba, o których mowa 
w ust. 1, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, lub krewni w linii prostej 
rodziców dziecka. 

3. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą 
małżeństwo lub osoba, o których mowa w ust. 1, niebędący wstępnymi lub 
rodzeństwem dziecka, lub krewnymi w linii prostej rodziców dziecka.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

14) w art. 41 skreślić ust. 4–6; 
– KP SLD 
– KP PiS 

– odrzucić 
15) w art. 46 w ust. 1 w pkt 2 lit. e nadać brzmienie: 

„e) planu pracy z rodziną, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, przekazanego 
organizatorowi przez asystenta rodziny.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

16) w art. 51 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
17) w art. 61: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Praca zawodowej rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka jest 

wykonywana na podstawie: 
1) umowy o pracę albo 
2) umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia.”, 

b) dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być zatrudniona w systemie 

zadaniowego czasu pracy.”, 
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c) w ust. 2 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Z zawodowym rodzicem zastępczym lub prowadzącym, o którym mowa w ust. 1, 
starosta lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację zadania, zawiera umowę, 
która określa w szczególności:”; 

– KP PJN 
– odrzucić 

18) w art. 70 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, powiatowe centrum pomocy 

rodzinie informuje sąd o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w 
których można umieścić dziecko, o osobach spełniających warunki do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, oraz o 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówkach opiekuńczo-
terapeutycznych odpowiednich dla dziecka.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

19) w art. 75 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
20) w art. 75 dodać ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Starosta, na zasadzie porozumienia z marszałkiem województwa, może powierzyć 
realizację zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wynikających z art. 75 ust. 
3 pkt 1–4, ośrodkowi adopcyjnemu.”; 

– KP PJN 
– odrzucić 

21) w art. 82 w ust. 2 po wyrazach „Rodzina zastępcza” dodać wyrazy „niezawodowa i”; 
– KP PJN 

– przyjąć 
22) art. 83 nadać brzmienie: 

„Art. 83. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 
zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka otrzymują środki 
finansowe na: 

1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom 
dziecka, w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez 
rodzinny dom dziecka, na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za 
energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i 
płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i 
radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 
eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych 
wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu 
jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których 
mowa w art. 36 ust. 2, umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z 
rodzicem zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka; 

2) pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w 
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest 
sprawowana piecza zastępcza; 
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3) pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z 

opieką i wychowaniem dziecka.”; 
– KP PJN 

– odrzucić 
23) art. 83 nadać brzmienie: 

„Art. 83. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na: 
1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom 
dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez 
rodzinny dom dziecka, na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za 
energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i 
płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i 
radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami 
eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych 
wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu 
jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które 
osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których 
mowa w art. 36 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka 
wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka; 

2) pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w 
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest 
prowadzony rodzinny dom dziecka; 

3) pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i 
wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu 
dziecka.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

24) w art. 92: 
a) w ust.1 skreślić pkt 3; 
b) ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 188, 
prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

25) w art. 92 w ust. 4 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy 

dziecku;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

26) w art. 94 skreślić ust. 1 i 2; 
– KP SLD 

– odrzucić 
27) w art. 94 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
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28) w art. 96 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu 

rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
29) w art. 97 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
30) w art. 98 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
31) w art. 99: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona 

zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez 
wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny.”, 

b) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Wychowawca realizuje zadania wynikające z planu pomocy dziecku oraz 

pozostaje w stałym kontakcie z rodziną.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
32) art. 100 nadać brzmienie: 

„Art. 100. 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka 
opiekuńczo- wychowawcza typu: 

1) socjalizacyjnego; 
2) interwencyjnego; 
3) specjalistyczno-terapeutycznego; 
4) rodzinnego. 

2. Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin. 
3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć zadania placówek, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-3.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
33) w art. 100 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może funkcjonować jako placówka typu 
rodzinnego.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

34) w art. 101 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
35) po art. 104 dodać art. 104a w brzmieniu: 

„Art. 104a. 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza pełniąca funkcję socjalizacyjną 
zapewnia dziecku: 

1) całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 
potrzeby; 
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2) zajęcia wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu i 
przygotowujące do życia społecznego; 

3) kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. 
2. Placówka, o której mowa w ust. 1, podejmuje działania w kierunku 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny 
przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki 
zastępczej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

36) w art. 105 skreślić ust. 2; 
– KP SLD 

– odrzucić 
37) w art. 105 dodać ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku 
więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, uwzględniając 
specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego w przypadku 
lokali stanowiących odrębną nieruchomość w rozumieniu przepisów o własności 
lokali.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

38) w art. 105 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym budynku 

więcej niż jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci, uwzględniając 
specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego w przypadku 
lokali stanowiących odrębną nieruchomość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ... 
o własności lokali (Dz. U. Nr ..., poz. ...).”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

39) w art. 105 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. W budynku może się mieścić tylko jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza. W 

uzasadnionych przypadkach wojewoda może zezwolić na umieszczenie w jednym 
budynku maksymalnie dwóch placówek.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

40) skreślić art. 110; 
– KP PiS 

– odrzucić 
41) w art. 113 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
42) w art. 114 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
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43) w art. 114 w ust. 3 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo – 
wychowawczą typu rodzinnego;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

44) w art. 115 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
45) w art. 116 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
46) w art. 117 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
47) w art. 118 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
48) art. 127 nadać brzmienie: 

„Art. 127. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia sytuację dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

49) art. 134 nadać brzmienie: 
„Art. 134. W placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej zespół do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka, zwany dalej „zespołem” ocenia sytuację umieszczonego 
dziecka.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

50) w art. 135 pkt 3 nadać brzmienie: 
 „3) modyfikowania planu pomocy dziecku;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

51) w art. 136 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) dyrektor placówki;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

52) w art. 138 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego w sporządzeniu planu pomocy dziecku.”; 
– KP PO 

– przyjąć 
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53) w art. 138 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu 

rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
54) w art. 148 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „3.300 zł” zastąpić wyrazami „6.600 zł”, 
b) w pkt 2 w lit. a wyrazy „6.600 zł” zastąpić wyrazami „13.200 zł”, 
c) w pkt 2 w lit. b wyrazy „1.650 zł” zastąpić wyrazami „3.300 zł”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

55) w art. 149 w ust. 1 wyrazy „1.500 zł” zastąpić wyrazami „3.000 zł”, a wyrazy „3.000 zł” 
zastąpić wyrazami „6.000 zł”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

56) w art. 155 po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Doboru rodziny do dziecka może dokonać tylko ośrodek, który zakwalifikował 

dziecko lub rodzinę do przysposobienia.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
57) w art. 157 w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:  

„1) posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o 
rodzinie lub prawo;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

58) w art. 157 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub 

rodziną;”; 
– KP PiS 

– odrzucić  
59) w art. 158 w ust. 1: 

a) pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: 

a) na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo, albo 
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki lub nauk o rodzinie;”, 
b) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) posiada co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres 
działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną;”; 

– KP PO 
– przyjąć 

60) w art. 158 po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Osoby, które były zatrudnione w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, i które do dnia 

wejścia w życie ustawy spełniały wymogi zatrudnienia wynikające z rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004 r w sprawie podmiotów 
uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-
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opiekuńczych oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób w 
publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, a także warunków 
lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki – mogą nadal pracować w 
ośrodkach adopcyjnych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

61) użyte w art. 51, art. 75 ust. 3 pkt 4, art. 94 ust. 1-4, art. 96 ust. 2-4, art. 97 ust. 2, art. 98 
ust. 2 i 3, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1, art. 104 ust. 1, art. 107 ust. 1, art. 114 
ust. 1, 2 i 3 pkt 7 i 8, art. 115 ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, art. 116, art. 117 ust. 2, art. 118, 
art. 138 ust. 1, art. 179 pkt 6 i 13 lit. d, art. 189 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 9, 10 i 12, art. 191 ust. 
1 pkt 2 i 3, art. 193 ust. 1, art. 199 pkt 10, art. 215, art. 227 ust. 1-4 i art. 233 ust. 1 pkt 2-
5  w różnej liczbie i przypadku wyrazy: 

a) „placówka opiekuńczo-wychowawcza pełniąca funkcję socjalizacyjną” zastąpić 
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „placówka opiekuńczo-
wychowawcza typu socjalizacyjnego”, 

b) „placówka opiekuńczo-wychowawcza pełniąca funkcję interwencyjną” zastąpić 
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „placówka opiekuńczo-
wychowawcza typu interwencyjnego”, 

c) „placówka opiekuńczo-wychowawcza pełniąca funkcję specjalistyczno-terapetyczną” 
zastąpić użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „placówka 
opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapetycznego”, 

d) „placówka opiekuńczo-wychowawcza pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić użytymi w 
odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu rodzinnego”; 

– KP PO 
– przyjąć 

62) w art. 163 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o sytuacji prawnej dziecka oraz 

niezbędnej dokumentacji umożliwiającej jego przysposobienie, ośrodek adopcyjny 
dokonuje kwalifikacji dziecka do przysposobienia oraz, w przypadku niepozyskania 
kandydata do przysposobienia, przesyła kartę dziecka wraz z dostępną dokumentacją 
medyczną i psychologiczną dotyczącą dziecka do ośrodka adopcyjnego 
prowadzącego wojewódzki bank danych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

63) w art. 165 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia ośrodek adopcyjny współpracuje w 

szczególności z asystentem rodziny, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi, regionalnymi placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, 
zakładami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi, jednostkami 
organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami oraz Policją.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 
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64) w art. 175 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

65) w art. 179 w pkt 13 lit. a nadać brzmienie: 
„a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych 

w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, lub 
rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

66) w art. 179 w pkt 13 w lit. d wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami 
„typu rodzinnego”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

67) w art. 182 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

68) w art. 184 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Kierownik regionalnego ośrodka polityki społecznej składa zarządowi województwa 

coroczne sprawozdanie z działalności regionalnej placówki opiekuńczo-
wychowawczej oraz ośrodka adopcyjnego, a także przedstawia plany działań tych 
jednostek na kolejny rok.”;  

– KP PiS 
– odrzucić 

69) w art. 185 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: 
„a) placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-

terapeutycznych,”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
70) w art. 188 w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań, o których 
mowa w art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 2 i 3, art. 59 ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 92 ust. 2 i 3 i 
art. 153 ust. 2:”; 

– KP PO 
– przyjąć 

71) w art. 188 w ust. 1 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 
„Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić realizację zadań, o których 

mowa w art. 17 ust. 2 i 3, art. 59 ust. 1, art. 75, art. 92 ust. 2 i 3 i art. 153 ust. 2:”; 
– KP SLD 

– odrzucić 
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72) w art. 188 w ust. 1 dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego na zasadzie 
porozumienia.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

73) w art. 188 po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Organy jednostek samorządowych mogą zlecić realizację zadań, o których mowa w 

art. 75, innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego, na zasadzie 
porozumienia.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

74) w art. 189 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej pełniącej funkcję socjalizacyjną, interwencyjną lub 
specjalistyczno-terapeutyczną albo regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej;”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

75) w art. 189 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
76) w art. 189 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna zawiera z powiatem, właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 
w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.”, 

– KP PiS 
– odrzucić 

77) w art. 189: 
a) w ust. 8 pkt 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej; 

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej;”, 

b) w ust. 9 pkt 4 i 5 nadać brzmienie: 
„4) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 
5) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,”; 

– KP PO 
– przyjąć 

78) w art. 189 w ust. 9 skreślić pkt 3, 
– KP PiS 

– odrzucić 
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79) w art. 189 ust. 11 i 12 nadać brzmienie: 

„11. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka lub wydatki przeznaczone na utrzymanie 
dziecka, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie 
zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej ponosi powiat 
właściwy ze względu na miejsce pozostawienia dziecka. 

12. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-tera-
peutycznej wydatki na opiekę i wychowanie dziecka albo średnie miesięczne 
wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej albo środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej pełniącej funkcję rodzinną oraz środki finansowe na 
bieżące funkcjonowanie tej placówki poniosła gmina i powiat, kwoty, o których 
mowa w art. 91 ust. 10, dzieli się uwzględniając wysokość poniesionych 
wydatków.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

80) w art. 191 w ust. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-
wychowawczej pełniącej funkcję socjalizacyjną, interwencyjną lub specjalistyczno-
terapeutyczną albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej;”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

81) w art. 191 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
82) w art. 192 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Opłatę, o której mowa w art. 191 ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

83) w art. 193 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej wydatki na opiekę i wychowanie dziecka albo 
średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej albo środki finansowe na utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej pełniącej funkcję rodzinną oraz środki 
finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki poniosła gmina i powiat, 
uzyskaną opłatę, o której mowa w art. 191 ust. 1, dzieli się proporcjonalnie do 
poniesionych wydatków.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 
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84) w art. 193 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu 

rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
85) w art. 194: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej oraz regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na 
działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z 
poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, 
powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok 
kalendarzowy, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną 
jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach 
poprzedniego roku kalendarzowego.”, 

b) ust. 3 i 4 nadać brzmienie: 
„3. Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej są ustalane przez starostę, a w przypadku 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych przez marszałka 
województwa, i ogłaszane odpowiednio przez starostę lub marszałka 
województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 
31 marca danego roku. 

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności 
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej od następnego miesiąca przypadającego po 
miesiącu, w którym zostało opublikowane. Przepisy art. 61 ust. 3–5 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

86) w art. 199 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
87) w art. 199 w pkt 2 lit. a nadać brzmienie: 

„a) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo 
pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie będącej krewnym 
dziecka.”, 

– KP PiS 
– odrzucić 

88) w art. 199 pkt 4 nadać brzmienie: 
„4) art. 1121 i 1122 otrzymują brzmienie: 

„Art. 1121. § 1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem 
umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i 
reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu 
świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do 
rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo 
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kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą lub 
regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną. Pozostałe obowiązki i 
prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej. 
Art. 1122. Organizację, funkcjonowanie oraz finansowanie rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych zasady określające 
kryteria wiekowe dzieci umieszczanych w tych placówkach i ośrodkach 
regulują przepisy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

89) w art. 199 po pkt 8 dodać pkt 8a w brzmieniu: 
„8a) w art. 119 dodaje się 1193: 

„jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka, przysposobienie może nastąpić na rzecz osoby 
wskazanej przez matkę lub ojca, którą może być wyłącznie krewny lub powinowaty 
dziecka”; 

– KP PJN 
– odrzucić 

90) w art. 200 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 578 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 

„§ 2. Sąd w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 
pozbawieniu władzy rodzicielskiej przesyła to postanowienie do ośrodka 
adopcyjnego powiadamiającego o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z 
urzędu postepowania opiekuńczego. W innym przypadku przesyła 
postanowienie do ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych 
o dzieciach oczekujących na przysposobienie.”, 

– KP PiS 
– odrzucić 

91) w art. 200 pkt 5 nadać brzmienie: 
„5) w art. 5821 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek 
depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków 
uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek 
niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną 
obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych,”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

92) skreślić art. 202; 
– KP SLD 

– odrzucić 
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93) art. 208 nadać brzmienie: 

„Art. 208. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) w art. 2 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a. W ramach struktury organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej może 

zostać wydzielona jednostka organizacyjna, w celu udzielania 
świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej lub 
wychowankom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 
zlokalizowana na terenie tych podmiotów.”;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

94) skreślić art. 209; 
– KP SLD 

– odrzucić 
95) w art. 214 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 33a w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji 
społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, określonych w przepisach 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkół lub placówek 
publicznych określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), bez zezwolenia,”.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

96) w art. 217 w pkt 23 lit. b nadać brzmienie: 
„b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Starosta sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego 
poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy 
społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.”,”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

97) w art. 217 skreślić pkt 25; 
– KP SLD 

– odrzucić 
98) w art. 223 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 2 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. dłużniku będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, o której 

mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 
16, poz. 93, z późn. zm.), osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych, o 
której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), a także 
rodzica zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub 
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia ... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr ..., 
poz. ...); 
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4) wierzycielu – rozumie się przez to osobę fizyczną, której 

wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym, osobę fizyczną 
wykonującą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną 
działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność, 
organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz właściwą jednostkę 
organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia ... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej;””; 

– KP PiS 
– odrzucić 

99) w art. 227 ust. 8 nadać brzmienie: 
„8. Do placówek, o których mowa w ust. 1–3 i 7, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Okres ten można 
wydłużyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzją wojewody, który 
sprawuje nadzór merytoryczny.”; 

 – KP SLD 
– odrzucić 

100) w art. 233 wyrazy „pełniąca funkcję rodzinną” zastąpić wyrazami „typu rodzinnego”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
101) w art. 233 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Pracownicy zatrudnieni na podstawie przepisów dotychczasowych w placówkach, o 
których mowa w ust. 1, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych 
przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach do czasu 
wygaśnięcia stosunku pracy.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

102) skreślić art. 234; 
– KP SLD 

– odrzucić 
103) art. 234 nadać brzmienie: 

„Art. 234. W stosunku do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy, zatrudnionych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, o 
których mowa w art. 226 ust. 1 i art. 227 ust. 1–7, ustawę z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stosuje się do czasu wygaśnięcia 
stosunku pracy.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

104) w art. 234 w ust. 1, 2 i 3 wyrazy „2 lat” zastąpić wyrazami „9 lat”; 
– KP SLD 

– odrzucić 
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105) w art. 234 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 
ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, o których mowa w art. 226 ust. 1 i art. 227 ust. 
1–7, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stosuje się przez okres 2 
lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

106) po art. 234 dodać art. 234a w brzmieniu: 
„Art. 234a. W przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisów art. 91 ust. 11, art. 175 
pkt 5 oraz art. 189 ust. 8, 9 i 12 nie stosuje się.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

107) skreślić art. 235; 
– KP PO 

– przyjąć 
108) art. 236 nadać brzmienie: 

„Art. 236. Prezes Rady Ministrów do dnia 30 lipca 2015 r. przedłoży Sejmowi 
informację o realizacji ustawy.”; 

– KP PO 
– przyjąć 

109) w art. 241 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ulegają przekształceniu z dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy.”; 
– KP SLD 

– odrzucić 
110) w art. 241 ust. 4 i 5 nadać brzmienie: 

„4. Prowadzący postępowania adopcyjne pracownicy publicznych ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami 
urzędu marszałkowskiego. 

5. W terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. odpowiednio starosta powiatowy, w odniesieniu 
do pracowników, o których mowa w ust. 2, oraz marszałkowie województwa, w 
odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 4, poinformują na piśmie 
pracowników likwidowanych publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, o 
których mowa w ust. 1, o zmianie pracodawcy oraz zamierzonych działaniach 
dotyczących warunków zatrudnienia w tym pracy i płacy. Przepisy art. 231 § 3–6 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

111) w art. 241 skreślić ust. 5; 
– KP SLD 

– odrzucić 
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112) w art. 242 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, w których w 2010 r. przeprowadzono co najmniej 
10 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka, marszałek 
województwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

– KP PJN 
– odrzucić 

113) art. 243 nadać brzmienie: 
„Art. 243. Pracownicy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych spełniający 

wymagania kwalifikacyjne określone w obowiązujących w tym zakresie 
przepisach przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być 
zatrudniani w ośrodkach adopcyjnych w rozumieniu niniejszej ustawy.”; 

– KP PiS 
– odrzucić  

114) art. 243 nadać brzmienie: 
„Art. 243. Osoby zatrudnione w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych w dniu wejścia 

w życie ustawy, spełniające wymogi określone w rozporządzeniu w 
sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia 
niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz stażu pracy i 
kwalifikacji wymaganych od osób w publicznych i niepublicznych 
ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych z dnia 6 października 2004 r. – mogą 
być zatrudniane w ośrodkach adopcyjnych z chwilą ich powstania.”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w pkt: 
- 16, 19, 27-30, 33, 34, 41, 42, 44-47, 53, 66, 75, 81, 84, 86 i 100, 
- 18, 24, 40, 49, 63-65, 67-69, 74, 76, 78-80, 82, 83, 85, 88, 91, 93, 95 i 98, 
- 25, 31, 32, 43, 50, 52 i 61, 
- 92, 94, 97 i 102. 

 
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2011 r. 
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