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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy  

– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej 

 

(druk nr 1026) 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. z 

2015 r. poz. 583 

 

<Art. 119
1a

. 

Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą 

może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym 

sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.  

 

Art. 585. 

§ 1. Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek przysposabiającego. 

§ 2. Wniosek ten należy zgłosić w sądzie opiekuńczym właściwym dla osoby 

przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. 

<§ 2
1
. We wniosku, o którym mowa w § 1, przysposabiający wskazuje również ośrodek 

adopcyjny, w którym objęty był postępowaniem adopcyjnym, o którym mowa w 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332 i …). 

§ 2
2
. Sąd zwraca się do ośrodka adopcyjnego wskazanego we wniosku, o którym mowa w 

§ 1, o:  

1) świadectwo ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia dziecka, z uwzględnieniem art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

2) opinię kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka.> 

§ 3. Art. 87 § 3 stosuje się odpowiednio. 
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<Art. 585
1
. 

§ 1. Wskazanie osoby przysposabiającego przez rodziców, o którym mowa w art. 119
1a

 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 583 i …, następuje przed sądem opiekuńczym właściwym dla osoby 

przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. 

§ 2. W przypadku wskazania, o którym mowa w § 1, przed wszczęciem postępowania w 

sprawie o przysposobienie, sąd opiekuńczy wyznacza termin, w którym wskazany 

przez rodziców przysposabiający powinien zgłosić do sądu opiekuńczego wniosek o 

przysposobienie pod rygorem nieuwzględnienia wskazania. Termin ten nie może 

przekraczać dwóch tygodni. 

Art. 585
2
. 

O toczącym się postępowaniu w sprawach, w których wniosek o przysposobienie dotyczy 

dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, sąd opiekuńczy zawiadamia 

prokuratora.> 

 

Art. 586. 

§ 1. Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy. 

§ 2. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na 

przysposobienie jest potrzebna. 

§ 3. Nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich 

dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. W wypadku takim 

rodzice nie mogą brać udziału w postępowaniu. 

[§ 4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występuje o opinię kwalifikacyjną do 

ośrodka adopcyjnego oraz - jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka - zasięga opinii 

innej specjalistycznej placówki.] 

<§ 4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występuje o opinię do ośrodka 

adopcyjnego, a w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka może także zasięgnąć 

opinii innej specjalistycznej placówki.> 

<§ 5. Opinia ośrodka adopcyjnego, o której mowa w § 4, zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko przysposabianego oraz miejsce jego zamieszkania lub pobytu; 

2) opinię kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka;  

3) ustalenie relacji między przysposabianym a przysposabiającym; 

4) ustalenie relacji między rodzicami przysposabianego a przysposabiającym; 

5) inne istotne dla sądu informacje o przysposabianym lub przysposabiającym.> 
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USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)  

 

Art. 156. 

1. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności: 

1)   kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka 

zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej 

oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 

1a)  promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia 

dziecka; 

2)   dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

3)   współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o 

okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego; 

4)   udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu 

niezbędnych dokumentów; 

5)  gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być 

przysposobione; 

6)   przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do 

przysposobienia dziecka; 

7)   przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i 

majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej "wywiadem 

adopcyjnym"; 

8)   prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do 

przysposobienia dziecka; 

9)   wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka 

oraz osób, które przysposobiły dziecko; 

10)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; 

[11)  wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 

sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w 

rodzinie przysposabiającej;] 

<11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do 

przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach 

do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 101, z późn. zm.;> 

11a)  prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych 

szkoleń; 
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11b)  prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia 

tych szkoleń; 

12)  zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 

ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka 

bezpośrednio po urodzeniu; 

13)  prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań. 

2. Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

 

Art. 169. 

[1. Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje 

kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do 

przysposobienia dziecka szkolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu 

pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, 

chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.] 

<1. Po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu pozytywnej 

opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia oraz zakwalifikowaniu 

dziecka do przysposobienia, ośrodek adopcyjny udostępnia informacje o dziecku tym 

kandydatom oraz umożliwia im kontakt z dzieckiem. Nie dotyczy to osoby 

przysposabiającego, o której mowa w art. 119
1a

 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy.> 

2. W przypadku gdy kandydat do przysposobienia dziecka zamieszkuje poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2: 

1)   przekazują, po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia przez ośrodek adopcyjny 

prowadzący centralny bank danych, informację o dziecku pełnomocnikom organizacji 

lub ośrodków adopcyjnych licencjonowanych przez rządy innych państw; 

2)   umożliwiają kandydatowi zakwalifikowanemu przez te podmioty, po wydaniu przez 

organ centralny, o którym mowa w art. 187 ust. 1 pkt 9, zgody, o której mowa w art. 17 

Konwencji z dnia 29 maja 1993 r. o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie 

przysposobienia międzynarodowego, kontakt z dzieckiem, chyba że przysposobienie 

następuje między członkami rodziny. 

 

 

 

 

 


