
Projekt z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

U S T AWA  

z dnia ….. 

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po rozdziale 9 dodaje się rozdział 10 w brzmieniu: 

„Rozdział 10 

Przepis karny  

Art. 188a. 1. Kto, kierując jednostką organizacyjną wymienioną w art. 2 pkt 1-8, 

przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub 

nadzoru nad małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki 

uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego 

lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”; 

2) po art. 188a dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 11 w brzmieniu: 

„Rozdział 11 

Przepis o wejściu w życie”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 75) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu: 

„Rozdział 8a 

Przepis karny  

Art. 64c. 1. Kto, kierując żłobkiem lub klubem dziecięcym, przekracza swoje uprawnienia 

lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, czym działa na 

szkodę tego małoletniego, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

                                                

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 

ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 



2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki 

uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do 

poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159) po Dziale VIII dodaje się Dział 

VIIIa w brzmieniu: 

„Dział VIIIa 

Przepis karny  

Art. 200a. 1. Kto, kierując placówką lub ośrodkiem będącym formą instytucjonalnej 

pieczy zastępczej wymienioną w art. 93 ust. 1 lub placówką wsparcia dziennego, przekracza 

swoje uprawnienia lub nie dopełnia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad 

małoletnim, czym działa na szkodę tego małoletniego, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli następstwem czynu określonego w ust. 1 jest śmierć małoletniego, ciężki 

uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do 

poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


