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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Patryka Jakiego. 
 

 (-)   Jacek Bogucki;  (-)   Andrzej Dąbrowski;  (-)   Andrzej Dera;  (-)   Ludwik 
Dorn;  (-)   Mieczysław Golba; (-) Patryk Jaki;  (-)   Mariusz Orion Jędrysek; 
 (-)   Beata Kempa;  (-)   Bartosz Kownacki;  (-)   Arkadiusz Mularczyk;  (-)   Jerzy 
Rębek;  (-)   Józef Rojek;  (-)   Andrzej Romanek;  (-)   Edward Siarka;  (-)   Piotr 
Szeliga;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Marzena Dorota Wróbel;  (-)   Jan Ziobro; 
 (-)   Kazimierz Ziobro;  (-)   Jarosław Żaczek. 



 
 
 

 

Projekt 

USTAWA 

z dnia ……….. 2012 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Art. 1 

W ustawie z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 58 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 nie może być wyższa niż 15% 

najniższego wynagrodzenia za pracę.”; 

 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 
Nowelizowana ustawa wprowadziła na początku ubiegłego roku obowiązek 

tworzenia przez samorządy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wiele samorządów  

w Polsce, z powodu niewystarczających środków przyznanych z budżetu państwa 

zostało zmuszonych do podwyżek opłat za pobyt dziecka w żłobku lub w klubie 

dziecięcym. Decyzję o wysokości opłat za publiczne żłobki, określa rada gminy  

w drodze uchwały.  

Proponowana nowelizacja ustawy, wprowadza na samorządy obowiązek 

określenia wysokości opłat za żłobki, jednak nie mogą być one wyższe niż 15% 

najniższego wynagrodzenia za pracę.  Przyczyną takiego rozwiązania jest 

zahamowanie rosnących cen żłobków i klubów dziecięcych w Polsce, które  

w niektórych przypadkach wynoszą nawet 22% najniższego wynagrodzenia za pracę.  

Większość rodzin w Polsce nie stać na żłobki dla swoich dzieci, z uwagi  

na zbyt wysokie ceny świadczonych przez nie usług. W przypadku, gdy rodzic posyła 

do żłobka dwójkę lub trójkę swoich pociech, musi się liczyć z ogromnym wydatkiem, 

który stanowi poważne obciążenie finansowe dla rodziny. Istnieje co prawda 

możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz bonifikata dla rodzin 

wielodzietnych, jednak warunki dotyczące tych zwolnień określa w drodze uchwały 

rada gminy. Na taką możliwość wskazuje art. 59 ust. 2 obowiązującej ustawy. 

Samorządy niechętnie godzą się na stosowanie zwolnień i bonifikat, ponieważ muszą 

liczyć się z tym, że koszty funkcjonowania placówki będą musieli pokryć z budżetu 

gminy. Dlatego też stosują bardzo wysokie kryterium, które ma na celu ograniczenie 

liczby rodzin, którym przysługiwałoby obniżenie opłat za korzystanie ze żłobka.  

Ze względu na konieczność pomocy polskim rodzinom, niezbędne jest 

znowelizowanie ustawy w kierunku dokładnego określenia maksymalnej wysokości 

opłaty za żłobek. Projektodawcy proponują ustalenie górnej granicy na poziomie  

15% najniższego wynagrodzenia za pracę.  

Jak wynika z powyższych argumentów, nowelizacja ustawy o opiece  

nad dziećmi w wieku do lat 3 jest w pełni uzasadniona. 



 

 

 

 

Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami 

prawa Unii Europejskiej.  

 

Wpływ proponowanych regulacji na sektor finansów publicznych,  

w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego – skutki 

finansowe wykonania ustawy. 

 Niniejsza poprawka może rodzić skutki dla sektora finansów publicznych,  

w postaci wydatków na utrzymanie placówek, o których mowa w ustawie. Koszty 

utrzymania placówek pokrywać będą rodzice dzieci (w wysokości nie więcej niż 15% 

najniższego wynagrodzenia za pracę), jednostki samorządu terytorialnego oraz budżet 

państwa, który wyrównywać będzie koszty, których nie będzie mógł ponieść budżet 

jednostek samorządu terytorialnego, poprzez przekazywanie dotacji celowych. 

Zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej z dnia 2 marca 2012 r., 

planowanie środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 wynoszą 51 mln złotych: 40 mln złotych stanowi dotacja z budżetu 

państwa, natomiast 11 mln złotych wynoszą wydatki bieżące jednostek budżetowych.  

 

Wprowadzona nowelizacja ustawy wymagać będzie zmiany prawa 

miejscowego, w zakresie uchwał dotyczących wysokości kosztów ponoszonych przez 

rodziców za pobyt dziecka w placówce.  

Skutki gospodarcze ustawy to przede wszystkim nieznaczne obciążenie budżetu 

państwa przy jednoczesnym znacznym odciążeniu budżetu domowego rodziców 

dziecka. Jest to kluczowy element ustawy, przynoszący możliwość opłacenia pobytu 

dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, stanowiący istotny skutek społeczny – dzięki 

wprowadzeniu tej ustawy, znacznie więcej rodziców w Polsce będzie mogło pozwolić 

sobie na umieszczenie dziecka w placówce i realizowanie się w życiu zawodowym. 

Argument ten stanowi kluczowy element realizacji polityki prorodzinnej.  

 



 
Warszawa, 21 marca 2012 r. 

BAS-WAPEiM-690/12 
 
 
 
Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Beata Kempa) 

 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32) 
sporządza się następującą opinię: 

 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt zakłada zmianę art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, ze zmianami). Zmiana 
polega na wprowadzeniu górnej granicy opłaty za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna. Wysokość opłaty nie mogłaby 
być wyższa niż 15% najniższego wynagrodzenia za pracę.  

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 
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4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  
 
 Szef Kancelarii Sejmu 
     
  Lech Czapla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Warszawa, 21 marca 2012 r. 

BAS-WAPEiM-691/12 
 

 
 
Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  

 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Beata Kempa) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
 
 
Projekt zakłada zmianę art. 58 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, ze zmianami). Zmiana 
polega na wprowadzeniu górnej granicy opłaty za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym oraz u dziennego opiekuna. Wysokość opłaty nie mogłaby 
być wyższa niż 15% najniższego wynagrodzenia za pracę. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 

Szef Kancelarii Sejmu 
 
 Lech Czapla 
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Warszawa, dn.29 marca 2012 roku

Arkadiusz Mularczyk
Przewodniczqcy Klubu Par|amentarnego
Solidarna Polska

Szanowny Pan

Cezary Grabarczyk

Wicemarszałek Sejmu RP

W imieniu K|ubu Parlamentarnego Solidorno Polsko uprzejmie informuję Pana Marszatka,

iż w odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 28 marca 2ot2 r. załqczam uzupełniony projekt ustawy

o zmianie ustqwy z dnią 4 tutego 2077 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3. Uzasadnienie

projektu ustaWy zostało uzupełnione o skutki gospodarcze, finansowe, prawne i społeczne.

Jednocześnie informuję , iz za zgodq Wszystkich postów naszego Klubu zmieniam reprezentanta

wnioskodawców. Zgodnie z art. 34 ust. 1 uchwały Regulomin Sejmu RP, na reprezentanta

wnioskodawców Klub Par|amentarnv iolidarna Polska Wyznacza Pana posła Patryka Jakiego.

Z wyrazami szacunku,

Arkadiusz Mularczyk

/ł / /- ,,,#*/,"o"g&;,łłE*źłłt g 
.4

Przewod niczqcy Klubu Parlamentarnego

Solidarna Polska



UZASADNIENIE

Nowelizowana ustawa wprowadztła na początku ubiegłego roku obowiązek

tworzenia przez samorz4dy miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Wiele samorządów

w Polsce, z powodu niewystarczających środków przyznarlych z budŻetu państwa

zostało Zmuszonych do podwyŻek opŁat za pobyt dziecka w żłobku lub w klubię

dziecięcym. Decyzję o wysokości opłat za pub|iczne złobki, określa rada gminy

w drodze uchwaĘ.

Proponowana nowelizacja ustaw.v' wprowadza na samorządy obowi4zek

określenia wysokości opłat za Żłobki, jednak nie mogą być one wyŻsze niŻ 15%

najnizszego wynagrodzenia za pracę. Ptryczyną takiego rozwiązania jest

zahamowanie rosnących cen złobków i klubów dziecięcych w Polsce, ktore

w niektórych przypadkach wynos zą nawet 22oń najniŻszego wynagrodzenia za ptacę.

Większośó rodzin w Polsce nie stać na Źłobki dla swoich dzieci, z uwagi

na zbyt wysokie ceny świadczonych przez nie usfug. W przypadku, gdy rodzic posyła

do Źłobka dwójkę lub trójkę swoich pociech, musi się liczyc z ogromnym wydatkiem,

który stanowi powazne obciązenie finansowe dla rodziny. Istnieje co prawda

mozliwośó częściowego lub całkowitego zwolnienia z opł'at oraz bonifikata dla rodzin

wielodzietnych, jednak warunki dotyczące tych zwolnień określa w drodze uchrvaĘ

rada gminy. Na taką moŻliwość wskazuje art. 59 ust. 2 obowiąruJącęj ustawy.

Samorz4dy niechętnie godzą się na stosowanie zwolnień i bonifikat' poniewaz muSZą

Iiczyc się z tym' ie kosńy fuŃcjonowania placówki będę musieli pokryó z budzętu

gminy. Dlatego tez stosują batdzo wysokie kryterium, które ma na celu ograniczenię

|iczby rodzin, którym przysfugiwałoby obnizenie opłat zakorzystanie ze Żłobka.

Ze względu na konieczność pomocy polskim rodzinom, niezbędne jest

znowelizowanię ustawy w kierunku dokładnego określenia maksymalnej wysokości

opłaty za Żł'obek. Projektodawcy proponują ustalenie gómej granicy na poziomie

1 5 % naj ni zszego wynagrod zenia za pracę.

Jak wynika z powyzszych argumentów, nowelizacja ustawy o opiece

nad dzieómi w wieku do lat 3 jest w pełni uzasadniona.



Zgodność z prawem Unii Europejskiej

ProblemaĘka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami

prawa Unii Europejskiej.

wptyw proponowanych regulacji na sektor finansów publicznych,

w tym na budżet państwa i budżeĘ jednostek samorządu terytorialnego _ skutki

finansowe wykonania ustawy.

Niniejsza poprawka moze rodzić skutki dla sektora finansów publicznych,

w postaci wydatków na utrzymanie placówek, o których mowa w ustawie. Koszty

utrzymania placówek pokrywać będą rodzicę dzieci (w wysokości nie więcej nii 15%

najniŻszego wynagrodzenia za pracę),jednostki samorządu terytorialnego oraz budzet

państwa, laóry wyrown\.wac będzie koszty, których nie będzie mogt ponieśó budzet

jednostek samorządu terytorialnego, poptzez przekurywanie dotacji celowych.

Zgodnte z załoieniami projektu ustawy budzetowej Z dnia 2 marca f)If r.,

planowanię środki na ręa|izację zadafi wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi

w rvieku do lat 3 wy'noszą 51 mln złotych: 40 mln złoĘch stanowi dotacja z budietu

państwa. natomiast 11 mln złotych wynoszę wydatki bieŻ4ce jednostek budzetowy'ch.

Wprowadzona now-elizacja ustawy wymagaó będzie zmiany prawa

miejscowego, W zakresie uchwał dotycz4cych wysokości kosztow ponoszonych przez

rodzicór,v za pobyt dziecka w placówce.

Skutki gospodarcze ustaw1' to przede wszystkim nięznaczne obci4zenie budzętu

państwa przy jednoczesnym znacznym odciązeniu budzetu domowego rodziców

dziecka. Jest to kluczowy element ustawy, prrynoszący mozliwośó opłacenia pob,vtu

dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, stanowiący istotny skutek społeczny _ dzięki

wprowadzeniu tej ustawy' znacznię r,vięcej rodziców w Polsce będzie mogło ponvolió

sobie na umieszczenie dziecka w placówce i realizorvanie się w Życiu zawodowym.

Argument ten stanowi kluczowy element rcaltzacji polityki prorodzinnej .
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W odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2012 r., GMS-WP-173-96/12 uprzejmie

informuję, ze Sąd Najwyzszy na podstawie art' .| p. 3 ustawy o Sądzie Najwyzszym

z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) nie uznaje za celowe

opiniowania poselskiego projeWu ustawy o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 2011

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z poważaniem

Stanisław DĄBRoWsK|
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W odpowledzi na pismo z dnia 28 marca 2oI2 r., doĘeące

przedloźenia opin|i nt. poselskiego projektu ustawy: o opiece nad

dz|ećmi w wielu do lat 3, , W za|ączeniu. uprzejmie pnekazujerny uwagi

otrzvmane z województw: ś|ąskiego i lódzkiego.

u.l/at)y' /Ląa,}L/(v

/-l Bogdan

Dyrektór



Opinia do proie*ilu ustewy o zmianle uotrrvy z dnia 4lutego 2D11 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3

Nie wnosimy zas|nefeń do zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmiw wieku do |at 3'

Nowelizacja umoż|iwi w szczególności:

o Wprowadzenie zmian do ustawy zahamuje podnoszenie opłat za pobyt
dziecka w żłobku, praffia społeczna pokazała, że było to powszechnym
zjawiskiem w 2011 oraz 2012 roku,

. Umożliwiwyrównanie doetępu dziecido opieki i edukacjifłobkołej alvłaszcza
dla tych z rodzin niezamożnych,

o Ułatwi powrót kobie|om, na rynek prac! po urodzeniu dziecka'

LACZNIEA3
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W odpowiedzi oa pisno z dnia 30 marco 20|2r. w sprawic w}TEźenie
opinii dotycz.ąptj pmjettu ustawy z20|2 r. o opiccc Ded dzi€ćni w więku do
lat 3 uprzejmie inforrnuję i uryjaśnianr, żeprzńmiotorłT projckt nle możc
zostać zaaprobowan y z przy czylo fcrrr a|n ych.

Mianowicie. zgodnie z uzasadaienieor treścią projektu jcst
odpowiodnia arriana w ut. 58 popzez doduie ust. 3' który przłwiduje
maksymalną w1mkośÓ oplat za pobyt w źlob|cłr lub klrrbie dziccięcym.
7mig1ą ta powinna wię zostać wpmwadzona w życic w drodze l,stawy
zrdcniającej (norł,elizujłpd) wtawę z dnia 4 trteso 20l l r. o opiece nad
dzioćni w wioku do lat 3, a nie - jal. czynią to pojclctodawcy - w formic
',ustBwy z drria '... 2012 r. o opimc r'ad dz'cćrtri w wieku do lat 3". Porradto
Hędna jest nadalrcja przęiru zrrianiajqpEgo, który rł1micnia się w punkcie
piawsz5łrr prcjotą gdl tekś zelończony jeat znakian interpnkcji ,,;'',
co sugcmje dslsz€ zmiany w tekścic normabłwn}m, któĘ/cb jodoakbrak.

7ł vzfl$u nr ewideatny bld legislatońw wlw proj&t nie spehia
podstawowycłr vymagĄń pnepisów rozporzqlzenia Prezesa Rady Ministrów
z 20 cacrwco f00f r. w sprawie ,*Zasad techniki prawodawczej" @2. U. Nr
l00, poz. 90E) i w ał.iązlo z W nie może zostać zaakceptowany pod
względem formalnyn i redaŁcyjnpr'
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W nawiązaniu do pisma z drua 29 marca 2012 |.) nr GMS-WP-773-96112.,

doĘczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat j,

przekazanego do zaopiniowaniaprzez Prokuratora Generalnego w trybie art. 3 ust. 1 pkt 9

ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U.22011 r. Nr 270, poz. i599),

uprzej mie przedstawiam następuj ące stanowi sko.

W ań. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r' o opiece nad dziećmi w wieku do 1at 3

(Dz. U. Nr 45, poz.235) zawarta jest norma upowazniająca radę gminy do ustalenia w drodze

uchwaĘ wysokości opłaty oraz opłaty dodatkowej' o której mowa w ań. 12 ust. 3 tej ustawy,

za pobyt dziecka złobku iub w kiubie dziecięcym utworzonym ptzez gminę albo u dzierurego

opiekuna oraz maksymalnej opłaĘ za wyz1nvienie.

Projelct przewiduje ań' 58 wymienionej ustawy zmianę poprzez dodanie ust. 3,

zgodnie z lcórym ,,wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 nie moze byc v,ryŻsza niz 15%

naj nizsze go wynagro d zenia" .

Mając na uwadze, izw art.58 ust. 1 przedmiotowej ustawy, do klórego odwołuje się

wprowadzany przepis ust. 3, wymieniono więcej niz jedną opłatę ustalaną ptzez radę gminy,

na\eĘ stwierdzić, Żę proponowany przepis jest nieprecyzyjny. UĘcie w treści

wprowadzanego przepisu rzeczownika ,,opłata'' w liczbie pojedynczej nasuwa wątpliwości,

czy przyjęte ograniczenie procentowe odnosi się do kazdej z wymienionych w ust. 1 opłat z

osobna, czy teŻ do wszystkich tych opłat łącznie. Nadto nie określono z jakiego okresu naleĘ

ptTyjąć wysokośó najniższego wynagrodzenie za pracę.
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Warto także zauuraryc, Że uzasadnienie projektu nie spełnia wymogów określonych

W art. 34 ust' 2 i 3 uchwały Sejmu RP z dnia 30 ltpca 7992 r' _ Regulamin Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej (M. p. 22012 r. Nr 32, j. t.).

Przewidziane w projekcie rozwięanie niewątpliwie na|eĄ do sfery polityki

społecznej państwa i pozostaje poza zahesem zadań i kompetencji Prokuratora Generalnego,

jednakze wskazane wyiej uwagi o charakterze legislacyjnym powinny zostać rozwazone w

toku dalszych prac nad projektem.
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