
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 27 stycznia 2011 r. Druk nr 1082 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
oraz 

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2011 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 26 stycznia 2011 r. nad ustawą  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 21, 24, 25, 27, 

36, 37, 38, 43, 44a, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 56a, 57 i 58. 
 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący 
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: 

- senatorowie Mieczysław Augustyn i Jadwiga Rotnicka (pkt 5 zestawienia wniosków), 
dodając do zestawienia nową poprawkę (pkt 56a zestawienia wniosków), 

- senator Mieczysław Augustyn (pkt 44a zestawienia wniosków), 
- senator Piotr Kaleta (pkt 11 i 45 zestawienia wniosków). 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Rodziny i Polityki Społecznej 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Mieczysław Augustyn 

u
Data publikacji



  

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 39, 40, 41 i 53 należy głosować łącznie. 

 

1)  użyty w art. 2 w ust. 1, w art. 47 w ust. 3 i w ust. 4 w pkt 5, w art. 48 w 

ust. 1 i w ust. 5 w pkt 2, w art. 50 w ust. 1 oraz w art. 70 w pkt 2, w różnej 

liczbie i przypadku, wyraz "niania" zastępuje się użytymi w odpowiedniej 

liczbie i przypadku wyrazami "opiekun rodzinny"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 

2)  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."; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

3)  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."; 

 

 

 

Poprawka  
KRPS 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 4, 54 i 55 należy głosować łącznie. 

 

4)  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."; 

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 56a należy głosować łącznie. 

 

5)  w rozdziale 1 po art. 3 dodaje się art. 3a i art. 3b w brzmieniu: 

"Art. 3a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego: 

1) monitoruje proces realizacji ustawy; 

2) upowszechnia informacje o formach opieki na dzieckiem w 

wieku do lat 3; 

3) inspiruje badania, ekspertyzy i analizy dotyczące systemu 

opieki na dzieckiem w wieku do lat 3; 

4) prowadzi pilotażowe programy dotyczące wczesnej edukacji 

dziecka, ewaluacji jakości opieki nad dzieckiem w wieku do 

lat 3 i systemu nadzoru nad różnymi formami opieki nad 

dzieckiem w wieku do lat 3. 

 Art. 3b. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie 

do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji ustawy."; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Rotnickiej, 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6, 27 i 38  należy głosować łącznie. 

 

6)  w rozdziale 1 po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

"Art. 3a. Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-

epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz 

z 2010 r. Nr 107, poz. 679)."; 

Poprawka sen. 
B. Borys-
Damięckiej 
poparta przez 
połączone komisje 
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7)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy "od 20 tygodnia życia" zastępuje się wyrazami 

"od ukończenia 6 miesiąca życia"; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 Uwaga: 

W przypadku przyjęcia poprawki nr 7 poprawka nr 8 ulegnie 

odpowiedniej modyfikacji. 

 

8)  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"; 

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9  wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  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."; 

  

Poprawka  
KRPS 

10)  po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

"Art. 5a. 1. Podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 1, prowadzące żłobki 

lub kluby dziecięce mogą dla celów organizacyjnych 

połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. 

Połączenie nie narusza odrębności żłobków lub klubów 

dziecięcych w zakresie wpisu do rejestru. Przepisy art. 7 

stosuje się odpowiednio. 

2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem żłobka lub osobą kierującą 

klubem dziecięcym. 

3. Dyrektorem zespołu żłobków lub klubów dziecięcych może 

być osoba, która posiada co najmniej roczne doświadczenie 

w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym. 

4. Gmina tworzy zespoły żłobków lub klubów dziecięcych w 

formie gminnych jednostek budżetowych."; 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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11)  po art. 5 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

"Art. ... Żłobki lub kluby dziecięce mogą być łączone w zespoły ze 

szkołami w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 

Przepisy art. 62 i art. 90a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty stosuje się odpowiednio."; 

 

Poprawka sen. 
P. Kalety 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 6 dotychczasową treść oznacza jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

"2. Minister właściwy do spraw oświaty w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, w celu 

prawidłowego sprawowania nad dzieckiem opieki edukacyjnej, 

podstawę programową dla tej opieki uwzględniając wiek dziecka oraz 

jego rozwój stosownie do wieku."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

13)  w art. 7 w ust. 2  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) warunki przyjmowania dzieci, określając w szczególności: 

a) kryteria co do wymaganego stanu zdrowia dziecka i potwierdzenia 

tego stanu, 

b) kryteria stanowiące podstawę do odmowy przyjęcia dziecka, 

c) kryteria uprawniające do odmowy sprawowania w danym dniu 

opieki nad dzieckiem już przyjętym;"; 

 

Poprawka  
senatorów: 
J. Rulewskiego, 
R. Muchackiego 

14)  w art. 8 w ust. 3 po wyrazie "wydłużony," dodaje się wyrazy "nie więcej 

jednak niż do 11 godzin,"; 

 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 15  wyklucza głosowanie poprawki nr  20. 

 

15)  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)."; 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 
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16)  po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

"Art. 8a. Dziecko przed przyjęciem do żłobka lub klubu dziecięcego 

podlega wstępnemu badaniu lekarskiemu."; 

 

Poprawka sen. 
M. Boszko 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 17  wyklucza głosowanie poprawki nr  18. 

 

17)  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."; 

 

Poprawka  
KRPS 

18)  w art. 11 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1) w żłobku – nad maksymalnie sześciorgiem 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 czworgiem dzieci;  

2) w klubie dziecięcym – nad maksymalnie sześciorgiem dzieci, a w 

przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub 

dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad czworgiem 

Poprawka sen. 
M. Boszko 
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dzieci. "; 

 

19)  w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

"…. W żłobku dwóch opiekunów może sprawować opiekę nad 

maksymalnie piętnaściorgiem dzieci."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

20)  w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

"…. Opiekun sprawuje względem każdego dziecka opiekę ustawiczną."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

21)  w art. 11 w ust. 3 wyrazy "powyżej dwadzieściorga dzieci" zastępuje się 

wyrazami "do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci,"; 

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

22)  w art. 11 w ust. 3 po wyrazach "lub położną" dodaje się wyrazy "oraz 

zapewnia się nadzór psychologiczny"; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

23)  w art. 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż trzydzieścioro dzieci, 

zapewnia się nadzór pediatryczny."; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

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

 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
 

25)  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."; 

 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

26)  w art. 12 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) posiada zdolność psychiczną do sprawowania opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3."; 

 

Poprawka sen. 
M. Boszko 
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27)  w art. 13 skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka sen. 
B. Borys-
Damięckiej 
poparta przez 
połączone komisje 
 

28)  po art. 13 dodaje się art. ... w brzmieniu: 

"Art. ... Opiekę nad grupą w żłobku lub klubie dziecięcym sprawują 

jednocześnie przynajmniej dwie osoby dorosłe."; 

 

Poprawka sen. 
P. Błaszczyka 

29)  po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

"Art. 15a. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie rzadziej, niż 

raz na pół roku organizuje przeprowadzenie badań 

psychologicznych dzieci."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 30  wyklucza głosowanie poprawek nr  31 i 33. 

 

30)  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."; 

 

Poprawka  
mniejszości  
KRPS 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 31  wyklucza głosowanie poprawki nr 33. 

 

31)  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: 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
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1) posiadać powierzchnię zapewniającą dzieciom swobodę; 

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 posiadać plac zabaw lub 

powinien być położony w pobliżu bezpiecznie usytuowanego terenu, 

przystosowanego do zabaw i ruchu dzieci na świeżym powietrzu."; 

 

32)  w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. W lokalu, o którym mowa w ust. 1, na jedno dziecko nie może 

przypadać mniej niż 3 m2 powierzchni."; 

 

Poprawka sen. 
M. Boszko 

33)  w art. 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Lokal, o którym mowa w ust. 1, powinien być usytuowany w pobliżu 

bezpiecznego terenu, przystosowanego do zabaw i ruchu na świeżym 

powietrzu."; 

 

Poprawka sen. 
M. Boszko 

 Uwaga: 

Poprawki nr 34  i 35  należy głosować łącznie. 

 

34)  skreśla się art. 28; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 

35)  w art. 30 wyrazy "oraz wykreślenie z rejestru następują" zastępuje się 

wyrazami "następuje"; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 

36)  w art. 35 w ust. 1 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a) 160 – godzinne szkolenie albo"; 

 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

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

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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38)  skreśla się art. 37; 

 

Poprawka sen. 
B. Borys-
Damięckiej 
poparta przez 
połączone komisje 
 

39)  w tytule rozdziału 6 wyraz "Niania" zastępuje się wyrazem "Opiekun 

rodzinny"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 

40)  w art. 47: 

a) w ust. 1 wyraz "Nianią" zastępuje się wyrazem "Opiekunem 

rodzinnym", 

b) w ust. 2 wyraz "Niania" zastępuje się wyrazem "Opiekun rodzinny"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 

41)  w art. 48: 

a) w ust. 2 wyrazy "nianię, która przystąpiła" zastępuje się wyrazami 

"opiekun rodzinny, który przystąpił", 

b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "niania została zgłoszona" zastępuje się 

wyrazami "opiekun rodzinny został zgłoszony"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 

42)  w art. 57 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, rada gminy może ustalić kwotę 

zwiększenia dotacji celowej na dziecko niepełnosprawne lub dziecko 

wymagające szczególnej opieki."; 

 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 43 wyklucza głosowanie poprawki nr 45. 

 

43)  w art. 60 w ust. 1 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2" oraz skreśla 

się ust. 2-4; 

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 44 wyklucza głosowanie poprawki nr 44a. 

 

44)  w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych, z zakresu organizacji opieki nad 

niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi do 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
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lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % 

kosztów realizacji zadania."; 

 

44a) w art. 60 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych, z zakresu organizacji opieki nad 

niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki dziećmi w 

wieku do lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 

70 % kosztów realizacji zadania."; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 

45)  w art. 60: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 70 % kosztów 

realizacji zadania.", 

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) termin wykorzystania dotacji, przy czym termin ten nie może być 

dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, a w 

przypadku, jeżeli zadanie obejmuje zakup, budowę, adaptację lub 

modernizację obiektów budowlanych – nie dłuższy niż do dnia 31 

sierpnia następnego roku budżetowego;"; 

c) skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka sen. 
P. Kalety 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 

 Uwaga: 

Poprawki nr 46  i 58  należy głosować łącznie. 

 

46)  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 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 
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(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm).", 

b) skreśla się ust. 3; 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 47 wyklucza głosowanie poprawki nr 48. 

 

47)  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."; 

 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

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

 

Poprawka  
KSTAP 

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

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga: 

W przypadku przyjęcia poprawek nr 1, 39, 40, 41 i 53 poprawka nr 48 

ulegnie odpowiedniej modyfikacji. 

 

50)  w art. 64 w pkt 2 w lit. a, w pkt 1 po wyrazie "przedszkolnego" dodaje się 

wyrazy ", sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez nianię, 

na podstawie art. 47 ustawy z dnia … o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U. … Nr …, poz. …)"; 

 

Poprawka  
senatorów: 
P. Błaszczyka, 
B. Paszkowskiego, 
W. Dajczaka, 
G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość 
połączonych 
komisji 
 

51)  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. ...)"; 

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

52)  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", 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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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,"; 
 

53)  w art. 70 w pkt 4, w pkt 13a wyrazy "niania, o której" zastępuje się 

wyrazami "opiekun rodzinny, o którym"; 

 

Poprawka sen. 
M. Augustyna 

54)  w art. 72 skreśla się ust. 2 i 3; 

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

55)  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."; 

 

Poprawka  
KRPS, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

56)  w art. 76 w zdaniu wstępnym wyrazy "po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia" zastępuje się wyrazami "po upływie miesiąca od dnia 

ogłoszenia"; 

 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

56a) w art. 76 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) art. 3b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;"; 

 

Poprawka 
senatorów:. 
J. Rotnickiej, 
M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 
 

57)  w art. 76 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) art. 59 i 60, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;"; 

 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

58)  w art. 76 w pkt 2 wyrazy "ust. 2 i 3, które wchodzą" zastępuje się 

wyrazami "ust. 2, który wchodzi". 

Poprawka  
KRPS 
poparta przez 
połączone komisje 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


