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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 12 października 2017 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

 

(druk nr 619) 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.) 

 

Art. 570
1
. 

[§ 1. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 

środowiskowego, a także zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej o informacje dotyczące małoletniego i jego 

środowiska, a w szczególności dotyczące 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.] 

<§ 1. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego 

wywiadu środowiskowego w celu zebrania informacji dotyczących małoletniego i 

jego środowiska, a w szczególności jego zachowania się, warunków wychowawczych i 

życiowych, w tym 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.> 

<§ 1
1
. Przepis § 1 stosuje się także wtedy, gdy sąd opiekuńczy powziął wiadomość 

o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu, oraz w toku 

postępowania wykonawczego.> 

§ 2. W przypadku gdy z rodziną małoletniego asystent rodziny prowadzi pracę określoną w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy zwraca się 
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o informacje, o których mowa w § 1, do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

[§ 3. Sąd opiekuńczy może zwrócić się o informację do właściwej jednostki organizacyjnej 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu wskazania osób właściwych do 

zapewnienia dziecku rodzinnej pieczy zastępczej.] 

<§ 3. O informacje, o których mowa w § 1, a także informację mającą na celu wskazanie 

osób właściwych do zapewnienia dziecku rodzinnej pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy 

może zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej.> 

 

<Art. 570
1a

. 

Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 

środowiskowego w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących 

ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach postępowania 

wykonawczego w celu ustalenia możliwości lub sposobu sprawowania opieki lub kurateli 

oraz warunków życiowych osoby, której postępowanie dotyczy.> 

 

 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 

 

<Art. 30a. 

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 

środowiskowego w celu ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu 

przez osobę, której postępowanie dotyczy, oraz zakłócania przez nią spokoju lub 

porządku publicznego, a także jej relacji w rodzinie, zachowania się w stosunku do 

małoletnich i stosunku do pracy.> 

 

Art. 34. 

1. Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej 

jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. 
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2.  W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może na wniosek kuratora, po 

zasięgnięciu opinii zakładu leczącego, bądź na wniosek zakładu leczącego zmieniać 

postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego. 

3. W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu stacjonarny zakład leczący może ze 

względów leczniczych skierować osobę zobowiązaną do innego zakładu w celu 

kontynuowania leczenia odwykowego, powiadamiając o tym sąd. 

4. O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem okresu wskazanego w ust. 1 

decyduje sąd na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, kuratora, prokuratora 

lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym osoba leczona przebywa. 

<4a. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 4, przepis art. 30a stosuje 

się odpowiednio.> 

5. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego 

obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego 

ustania. 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

882) 

 

<Art. 42a. 

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 

środowiskowego w celu ustalenia warunków życiowych osoby, której postępowanie 

dotyczy, oraz jej funkcjonowania w środowisku.> 


