
Przepisy do procedur postępowania w przypadku wykonania orzeczenia sądu dotyczącego 

umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 

109§2 i §4 kro i 598
6-13

 kpc). 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY. Dz.U.64.9.59 (kro) 

Art. 109. 
(38)

 § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. 

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 

  5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

§ 4. 
(40)

 W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, sąd opiekuńczy zawiadamia powiatowe 

centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi 

opiekuńczemu sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach 

określonych przez sąd, a także współpracuje z kuratorem sądowym. Sąd opiekuńczy, ze względu na 

okoliczności uzasadniające umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, rozważy także ustanowienie nadzoru kuratora sądowego nad sposobem 

wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim. 

 

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lutego 2007r. REGULAMIN 

URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH (rusp) 

 

§ 267.1. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia o umieszczeniu małoletniego w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej lub nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii, sąd zwraca się do właściwego organu o skierowanie 

małoletniego lub nieletniego do odpowiedniej placówki lub ośrodka, a po otrzymaniu skierowania 

poleca doprowadzenie go zgodnie ze skierowaniem. 

2. Sąd może zlecić rodzicom małoletniego lub nieletniego jego doprowadzenie, a nieletniemu może 

zezwolić wyjątkowo na samodzielne udanie się do ośrodka wskazanego w skierowaniu. W 

uzasadnionych przypadkach doprowadzenie nieletniego sąd może zlecić Policji. 

3. W razie potrzeby przymusowego odebrania małoletniego lub nieletniego stosuje się art. 598
6
-598

12
 

K.p.c. 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (kpc) 

Art. 510. § 1.  Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik 

postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w 

drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do wzięcia 

udziału w sprawie przysługuje zażalenie. 

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd wezwie go do udziału w 

sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem. W razie 

potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest 

nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu. 

Art. 569. § 1. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której 

postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania - sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. 

Jeżeli brak i tej podstawy - właściwy jest sąd powiatowy dla m. st. Warszawy. 

§ 2. W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie potrzebne zarządzenia 

nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd 

opiekuńczy miejscowo właściwy. 

Art. 570. Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu. 
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Art. 570
1
. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 

środowiskowego w celu ustalenia danych dotyczących małoletniego i jego środowiska, a w 

szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego, sytuacji 

bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów 

środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań 

wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień małoletniego. 

Art. 572. § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, 

obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. 

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, 

prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach 

Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach 

zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi. 

 

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką 

Art. 598
1
. § 1. W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką prokuratorowi doręcza się odpis wniosku i zawiadamia się go o terminach 

rozprawy. 

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 570 nie stosuje się. 

Art. 598
2
. § 1. W czasie trwania postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, toczącego się w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i z 1999 r. Nr 93, poz. 

1085), nie można rozstrzygać w przedmiocie władzy rodzicielskiej lub opieki nad tą osobą. 

Postępowanie w tych sprawach sąd zawiesza z urzędu z chwilą wszczęcia postępowania o odebranie 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. 

§ 2. Po zakończeniu postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką sąd podejmie zawieszone postępowanie. 

§ 3. W przypadku innym niż określony w § 1, jeżeli do rozstrzygnięcia wniosku o odebranie 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką niezbędne jest jego łączne 

rozpoznanie ze sprawą dotyczącą władzy rodzicielskiej, postępowanie toczy się z zachowaniem 

przepisu art. 579. 

Art. 598
3
. Jeżeli miejsce pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką nie jest znane, sąd przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia jej miejsca pobytu. W 

szczególności sąd może zażądać ustalenia miejsca jej pobytu przez Policję. 

Art. 598
4
. Orzeczenie co do istoty sprawy może być wydane tylko po przeprowadzeniu 

rozprawy. 

Art. 598
5
. W postanowieniu o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką sąd określa termin, w jakim zobowiązany powinien oddać uprawnionemu 

osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką. 

Art. 598
6
. Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 598
5
, sąd, na 

wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie tej osoby. 

Art. 598
7
. W razie potrzeby sąd zwraca się o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką przez kuratora sądowego działającego w sądzie, w którego 

okręgu osoba ta faktycznie przebywa. 
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Art. 598
8
. Kurator sądowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką od każdej osoby, u której ona się znajduje. 

Art. 598
9
. Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić tylko w obecności uprawnionego albo osoby lub 

przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej. Jeżeli żadna z tych osób nie stawi się w 

terminie wyznaczonym przez kuratora sądowego, czynność nie będzie dokonana. 

Art. 598
10

. Na żądanie kuratora sądowego Policja jest zobowiązana do udzielenia mu pomocy 

przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką. 

Art. 598
11

. § 1. Jeżeli przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką napotyka przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej 

czynności przedsięwziętej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sądowy zawiadomi 

prokuratora. 

§ 2. Jeżeli zobowiązany nie ujawnia miejsca pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką, która ma być odebrana, sąd na wniosek kuratora sądowego zarządzi jego 

przymusowe sprowadzenie celem złożenia oświadczenia o miejscu pobytu tej osoby. Pod względem 

skutków karnych oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, o czym 

sędzia powinien uprzedzić składającego oświadczenie. 

§ 3. Jeżeli zobowiązany lub inne osoby przeszkadzają w wykonaniu orzeczenia w miejscu pobytu 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, na żądanie kuratora sądowego 

Policja usunie te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia. 

Art. 598
12

. § 1. Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką kurator sądowy powinien zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby dobro tej 

osoby nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznała ona krzywdy fizycznej lub moralnej. W 

razie potrzeby kurator sądowy może zażądać pomocy organu opieki społecznej lub innej 

powołanej do tego instytucji. 

§ 2. Jeżeli wskutek wykonania orzeczenia miałoby doznać poważnego uszczerbku dobro osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, kurator sądowy wstrzyma się z 

wykonaniem orzeczenia do czasu ustania zagrożenia, chyba że wstrzymanie wykonania orzeczenia 

stwarza poważniejsze zagrożenie dla tej osoby. 

Art. 598
13

. Przepisy art. 598
6
-598

12
 stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń 

wydanych na zasadzie art. 569 § 2, dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, a także orzeczeń o umieszczeniu małoletniego w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej.  

 

 

USTAWA 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

Art. 2. 1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 

wypełniania tych funkcji. 

2. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie 

czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i 

wychowania przez rodziców. 

3. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki 

organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, 
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placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne 

ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

Art. 3. 1. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. 

 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy 

administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i 

ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. 

 

Art. 8. 1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 

4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5) pomocy w integracji rodziny; 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7) dążeniu do reintegracji rodziny. 

2. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

1) pracy z rodziną; 

2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

3. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

 

Art. 32. 1. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i 

wychowania przez rodziców. 

2. Pieczę zastępczą organizuje powiat. 

 

Art. 33. Piecza zastępcza zapewnia: 

 

1) realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka; 

2) przygotowanie dziecka do: 

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, 

b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, 

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z 

rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania 

umiejętności społecznych; 

3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. 

 

Art. 34. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) rodzinnej; 

2) instytucjonalnej. 
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Art. 35. 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, z 

zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 i art. 103 ust. 2. 

 

Art. 47. 1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodziny zastępcze oraz 

prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez: 

2. W przypadku umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej dziecka wymagającego natychmiastowej 

pomocy lub umieszczenia dziecka w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie organizator rodzinnej pieczy zastępczej przekazuje rodzinie zastępczej lub 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka informacje i dokumentacje, o których mowa w ust. 1, 

niezwłocznie po przyjęciu dziecka. 

5. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej współpracuje z sądem oraz informuje, co najmniej raz 

na 6 miesięcy, właściwy sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 

6. W przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje właściwy sąd o możliwości powrotu dziecka do 

jego rodziny, załączając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Art. 58. 1. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje 

dziecko: 

 

1) na podstawie orzeczenia sądu; 

2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; 

3) na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

2. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego może odmówić, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka: 

 

1) jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3; 

2) powyżej 10. roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną. 

 

Art. 76. 1. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka 

organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 

190. 

2. W przypadku gdy wyznaczoną na podstawie ust. 1 jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum 

pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej. 

4. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

 

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, 

podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami 

społecznymi; 

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 

15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; 

 

Art. 77. 1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

2. Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, 

po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
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3. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

 

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań 

wynikających z pieczy zastępczej; 

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub 

prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; 

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego 

kontaktu; 

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; 

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu 

poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; 

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. 

4. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 

rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. 

 

Art. 93. 1. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

 

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej; 

2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił 

realizację tego zadania na podstawie art. 190. 

3. Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić, na podstawie art. 190, prowadzenie 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza: 

 

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w 

szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Art. 95. 1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające 

szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 

 

2. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych 

przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. 

 

Art. 96. Placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z 

sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań 

wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania 
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dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Art. 103. 1. Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna 

opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest 

obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku 

opieki. 

 

2. Do placówki, o której mowa w ust. 1, dziecko przyjmuje się: 

 

1) na podstawie orzeczenia sądu; 

2) w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną; 

3) na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, przepisów art. 95 ust. 1 i 3 nie stosuje się. 

4. Do placówki, o której mowa w ust. 1, nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego 

pobytu poza: 

 

1) zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym; 

9. Dziecko poniżej 10. roku życia, przyjęte do placówki, o której mowa w ust. 1, zostaje 

niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

Art. 104. 1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego może zostać 

wyodrębniona część organizacyjna dysponująca bazą noclegową i zapewniająca opiekę 

wychowawczą, czynna przez całą dobę, wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze 

względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie. 

 

Art. 128. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia: 

 

1) sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka; 

2) rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. 

 

Art. 129. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny w celu: 

 

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 

2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 

3) modyfikowania planu pomocy dziecku; 

4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą 

przysposobienie; 

5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 

6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej. 

 

Art. 131. 1. Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w 

przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych 

nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

2. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie 
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opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje ją 

do właściwego sądu. 

 

Art. 135. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw okresowej oceny 

sytuacji dziecka, zwany dalej „zespołem”, ocenia sytuację umieszczonego dziecka. 

 

Art. 136. Zespół dokonuje oceny dziecka w celu: 

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka; 

2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną; 

3) modyfikowania planu pomocy dziecku; 

4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą 

przysposobienie; 

5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb; 

6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej; 

7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów 

o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej. 

 

Art. 137. 1. W skład zespołu wchodzą w szczególności: 

 

1) dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona; 

2) pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce; 

3) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka; 

4) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

5) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka; 

6) inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel 

ośrodka adopcyjnego. 

2. Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu 

właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych oraz 

organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby 

bliskie dziecku. 

 

Art. 138. 1. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż 

co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące. 

 

2. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek 

dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu. 

 

Art. 176. Do zadań własnych gminy należy: 

 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca 

z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa, 



T. Jedynak, Odebranie i umieszczanie małoletniego w środowisku zastępczym – przepisy do procedur 

 9 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie 

ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8. 

 

Art. 180. Do zadań własnych powiatu należy: 

 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, 

zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych; 

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 

przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i 

rodzin pomocowych; 

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu 

ponadgminnym; 

9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 

10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań 

lekarskich; 

13) finansowanie: 

 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach 

pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, 

 

Art. 182. 1. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem 

powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

2. Do zakresu działania powiatowego centrum pomocy rodzinie należą wszystkie sprawy z 

zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów. 

3. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości powiatu, 

decyzje wydaje starosta, upoważniony przez niego kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie 

lub inni pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie upoważnieni na wniosek kierownika. 

4. Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie współpracuje z sądem w sprawach 

dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we 

władzy rodzicielskiej nad nimi. 

 

Art. 191. 1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 
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1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka; 

2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

3) środki finansowe na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie tej placówki. 

 

Art. 192. Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 ust. 1, 

zalicza się: 

 

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu 

dziecka; 

2) dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka; 

3) dofinansowanie do wypoczynku dziecka; 

4) oświadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka; 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Dz.U.01.98.1071 (uks) 

 

Art. 9. Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do: 

5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu 

terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od 

osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych 

Dz.U.03.112.1064 (Rozp. MS z dn. 12.06.2003 o uprawnieniach i obowiązkach kuratorów) 

 

§ 5. Zawodowy kurator rodzinny wykonując obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzoru 

ponadto: 

 6) sygnalizuje jednostkom nadrzędnym organów i instytucji państwowych, organów 

samorządu terytorialnego oraz organom statutowym stowarzyszeń i organizacji przypadki 

bezzasadnej odmowy udzielenia kuratorowi sądowemu żądanej pomocy; 

§ 9. Kurator rodzinny, do którego sąd zwrócił się o przymusowe odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką: 

 1) powiadamia o terminie swoich czynności osoby, o których mowa w art. 598
9
 ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.
1)

); 

 2) żąda, w razie potrzeby, pomocy odpowiednich instytucji, w tym organów opieki społecznej; 

 3) sporządza do akt sprawy pisemną notatkę z przebiegu tej czynności. 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji. Dz.U.02.7.58 
 

Art. 1. 1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i 

przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

1a. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1. 

2. Do podstawowych zadań Policji należą: 
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1)   ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te 

dobra, 

 2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu 

drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania, 

 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, 

 5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami 

ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach, 

 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością 

publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 

 7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na 

podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów, 

 8) 
(1)

 gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych, 

 9) 
(2)

 (uchylony). 

10) 
(3)

 prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu 

dezoksyrybonukleinowego (DNA). 

3. Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na 

zasadach i w zakresie w nich określonych. 

 

Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:  

 

4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

postępowania karnego i innych ustaw; 

5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w 

portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie 

istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; 

5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach 

publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych 

podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom; 

6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu 

terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności 

publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, 

do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa; 

7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak 

również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w 

ramach obowiązujących przepisów prawa; 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straży gminnej. Dz.U.97.123.779 
 

Art. 11. Do zadań straży należy w szczególności: 

 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o 

ruchu drogowym, 

 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 

miejscowych zagrożeń, 

 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i 
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dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 

świadków zdarzenia, 

 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i 

imprez publicznych, 

 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli 

osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w 

okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i 

uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 

wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

9)    konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb 

gminy. 

 

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. (Dz.U.02.147.1231) 

Art. 23. 1. Członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci następstwami 

nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki. Za 

świadczenia te od wymienionych osób nie pobiera się opłat. 

2. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu, dotknięte następstwami nadużywania alkoholu przez 

rodziców, uzyskują bezpłatnie pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną w publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej i publicznych poradniach specjalistycznych oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i resocjalizacyjnych. 

3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców 

lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym. 

 



 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i 

zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić 

wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu 

zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, co następuje: 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

 

1) członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie 

zamieszkującą lub gospodarującą; 

2) przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie 

lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 

nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Art. 3. 1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w 

szczególności w formie: 

 

1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; 

2) interwencji kryzysowej i wsparcia; 

3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc 

korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie 

kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej; 

4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym 

ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem 

przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie; 

6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego 

wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia 

lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, 

uwzględniając przydatność zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. 

Art. 4. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej 

ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. 

Art. 5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

 

1) standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, 

2) kwalifikacje osób zatrudnionych w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, 

3) szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

4) kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 

- uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, a także efektywność usług świadczonych przez specjalistyczne 
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ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i skuteczność oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Art. 9a. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 

szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

 

2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) Policji; 

4) oświaty; 

5) ochrony zdrowia; 

6) organizacji pozarządowych. 

4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. 

5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz 

przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu 

zespołu spośród jego członków. 

7. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, 

burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5. 

9. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy 

społecznej. 

10. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

11. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: 

 

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) Policji; 

4) oświaty; 

5) ochrony zdrowia. 

12. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele 

innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

13. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach 

obowiązków służbowych lub zawodowych. 

14. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 

zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych 

przypadkach. 

15. Rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 

Art. 9b. 1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
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2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w 

rodzinie; 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy; 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz 

efektów tych działań. 

Art. 9c. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, 

nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym 

lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą. 

 

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania 

poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 

9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole 

interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, 

członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają organowi, o którym mowa w 

art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i 

danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub 

umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”. 

Art. 9d. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą 

w rodzinie. 

 

2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych 

przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z 

uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie 

Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska 

Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, 
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podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego 

przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory 

formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących 

procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie i dobro tych osób. 

Art. 10. 1. W celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Rada Ministrów przyjmie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określający 

szczegółowe działania w zakresie: 

 

1) zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie; 

2) oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

3) podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz 

promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy; 

4) upowszechniania informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom 

dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie. 

2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu centralnym realizuje 

koordynator, o którym mowa w art. 8 pkt 3. 

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na szczeblu wojewódzkim realizuje 

koordynator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3. 

Art. 10a. 1. Tworzy się Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

 

2. Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 

3. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

 

1) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

2) monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian przepisów w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

4) wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami 

pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz w sprawach zlecania tych zadań do realizacji przez podmioty wymienione w art. 9 ust. 1; 

6) opracowanie standardów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie; 

7) tworzenie, we współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 1, mechanizmów informowania o 

standardach udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc 

w rodzinie; 

8) upowszechnianie wyników monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Art. 10b. 1. W skład Zespołu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powołuje: 

 

1) Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

2) siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie 

nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi 

jednostkami; 

3) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych 

przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 
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4) dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 

pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych 

przez te podmioty. 

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odwołuje członka Zespołu przed 

upływem kadencji: 

 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

Art. 10c. 1. Przewodniczącym Zespołu jest Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek co 

najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

3. Członkowie Zespołu korzystają ze zwolnień w pracy w celu uczestniczenia w posiedzeniach 

Zespołu i przysługuje im zwrot kosztów podróży ze środków budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Art. 10d. Organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, 

na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi wszechstronnej pomocy przy 

wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje lub dokumenty. 

Art. 10e. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Art. 10f. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb powoływania członków Zespołu oraz organizację i tryb działania Zespołu, a 

także zasady uczestnictwa w jego pracach, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniego 

poziomu wykonywania przez Zespół zadań. 

Art. 11. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, w 

terminie do dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

Art. 11a. 1. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem 

polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne 

zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia 

mieszkania. 

 

2. Sąd rozpoznaje sprawę w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym. 

Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego 

miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być 

zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności. 

3. Do wykonania obowiązku orzeczonego na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy o 

egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. 

Art. 12. 1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub 

zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem 

przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. 

 

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, 

prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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WYJAŚNIENIE ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

 

1. UPS - Ustawa z dnia 18 lutego 2004r. o pomocy społecznej. Dz.U.04.64.593 

 

2. Rozp. MPiPS - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. 

w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Dz.U.05.37.331 

 

3. KPC - Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego. Dz.U.64.43.296  

 

4. UKS - Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych. Dz.U.01.98.1071 

 

5. Rozp. MS - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. 

Dz.U.03.112.1064 
 

6. KRO - Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.64.9.59 

 

7. rusp – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych  

 

8. Ustawa Alk - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U.02.147.1231) 

 


