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

do ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

 

(druk nr  89) 

 

 

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

2015 r. poz. 2082)  

 

Art. 109. 

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

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 

1)   zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w 

szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z 

rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować 

rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, 

poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 

wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń; 

2)   określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia 

sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun; 

3)   poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; 

4)   skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania 

zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; 

5)   zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka 

albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie 

funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków 

dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić 

umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w 

tym celu kuratorowi. 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych środków 

określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd 

opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela rodzinie małoletniego 

odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez ten 

sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym prowadzonej 

pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym. 

 

[Art. 112
3
. 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form 

pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie 
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pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy 

zastępczej.] 

 

<Art. 112
3
. 

§ 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy 

uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1–4 lub wszystkie 

formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu 

zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia 

dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w 

szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia. 

§ 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu 

ubóstwa nie jest dopuszczalne.> 

 

 


