
Procedura postępowania w celu wykonania postanowienia sądu rodzinnego o umieszczeniu 

małoletniego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (598
13

 kpc). 

(2012) 

 
 

 

SĄD 
§ 267.1 regulamin urzędowania 

sądów powszechnych 

Art. 35. 1+ 180 pkt 2 i 5 + 182.1 

ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

 
Art. 58 ust. 1 pkt 1) + art. 58 ust. 

2 pkt 2); art. 103 ust. 1 i 2 pkt 1) i 
9) ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

 

Zwraca się o skierowanie do odpowiedniej 

placówki lub rodziny zastępczej 

Zleca kuratorowi sądowemu przymusowe 

odebranie dziecka 

Kieruje do rodziny zastępczej lub placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

KURATOR 

Art. 5986 kodeks postępowania 

cywilnego 

Określa termin odebrania dziecka i 

poinformuje o nim uprawnionego. W razie 
nieobecności uprawnionego czynność nie 

będzie wykonana. 

Żąda pomocy Policji (lub Straży Miejskiej) 

Żąda pomocy organu pomocy społecznej 

lub innej instytucji (np. ośrodka 

adopcyjnego, RODK, pedagoga szkolnego, 
wychowawcy) 

OSOBA UPRAWNIONA 

DO PRZYJĘCIA DZIECKA 

Art. 59810 kodeks postępowania 

cywilnego, art. 9 pkt 5 uks, 

Art. 5989 kodeks postępowania 

cywilnego 

Odbiera dziecko i oddaje dziecko 

przedstawicielowi PCPR, placówki, 

rodziny zastępczej 

Art. 19 pkt 4, Art. 72 ust 1, Art. 

80 ust 1 ups 

Opracował: dr Tadeusz Jedynak, Kurator okręgowy, Sąd Okręgowy w Słupsku 

Słupsk, 6 listopada  2011 r.  

 

Rysunek 2 -2012 

20112(2012) 

Art. 109 § 4 kodeks rodzinny i 

opiekuńczy  
Przesyła orzeczenie i zobowiązuje PCPR 

do udzielania rodzinie stosownej pomocy 

Informuje sąd rodzinny o placówce do 
której skierowano dziecko i o rodzaju 

udzielonej rodzinie pomocy 

Art. 109 § 4 kodeks rodzinny i 
opiekuńczy  

 

Art. 59812 §1 kodeks 

postępowania cywilnego 

 

Art. 5989 kodeks postępowania 

cywilnego 

 

Przejmuje pieczę nad dzieckiem i 
doprowadza dziecko do placówki 

wskazanej przez PCPR  

POLICJA 

Art. 59810 kodeks postępowania 

cywilnego 
Udzieli pomocy przy  czynnościach 

związanych z odebraniem dziecka  

Na polecenie kuratora usunie z miejsca 
wykonania orzeczenia osoby przeszkadzające 

kuratorowi w wykonywaniu czynności  

 

Art. 59811§3 kodeks 

postępowania cywilnego 

Art. 5988 i 5989 
kodeks 

postępowania cywilnego 

SĄD 

W przypadku zatajenia miejsca pobytu 

dziecka złoży wniosek do sądu 

W przypadku ukrycia dziecka lub 

udaremnienia  wykonania orzeczenia 

zawiadomi prokuratora 

W przypadku poważnego zagrożenia 

dobra osoby, kurator wstrzyma się z 

wykonaniem do czasu ustania 

zagrożenia, chyba że… 

Art. 59811§1  kodeks 

postępowania cywilnego 

 

 

Art. 59811§2  kodeks 

postępowania cywilnego 

 
 

 

Art. 59810,  59811§3  kodeks 

postępowania cywilnego 

 

Art. 59812 §2 kodeks 

postępowania cywilnego 

 

Organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej (PCPR) 


