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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 10 stycznia 2018 r.  

o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych 

z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej  

i umów międzynarodowych
 

 

(druk nr 705 ) 

 

 

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

poz. 1822, z późn. zm.) 

 

<Art. 518
2
. 

§ 1. Sądem drugiej instancji w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji 

dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w 

Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 

1085), zwanej dalej „konwencją haską z 1980 r.”, jest Sąd Apelacyjny w Warszawie. 

§ 2. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeka w sprawach określonych w § 1 w terminie 

sześciu tygodni od dnia przedstawienia przez sąd pierwszej instancji akt sprawy 

wraz z apelacją.> 

Art. 519
1
. 

§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od 

postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących 

postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i 

spadkowego - przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna 

przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po 

ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu 

zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. 
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<§ 2
1
. Skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie 

konwencji haskiej z 1980 r. 

§ 2
2
. Skargę kasacyjną w sprawach, o których mowa w § 21, mogą wnieść Prokurator 

Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich w terminie 

dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.> 

§ 3. W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień sądu 

drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru podmiotu podlegającego 

rejestracji. 

§ 4. Skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących: 

1)   przepadku rzeczy; 

2)   zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem; 

3)   zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, 

zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu; 

4)   zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest 

niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych; 

5)   likwidacji niepodjętych depozytów. 

 

<Art. 569
1
. 

§ 1. Do właściwości sądu okręgowego z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu 

apelacyjnego należą sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 r., jeżeli 

na tym obszarze osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką 

ma miejsce zamieszkania lub pobytu. 

§ 2. Sąd okręgowy orzeka w terminie sześciu tygodni od dnia wniesienia wniosku w 

sprawach, o których mowa w § 1. 

§ 3. Dla spraw, o których mowa w § 1, z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie. 

§ 4. Jeżeli wniosek w sprawach, o których mowa w § 1, wniesiony został bez 

pośrednictwa polskiego organu centralnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 

dnia 10 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w 

sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii 

Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. poz. …),  sąd okręgowy zawiadamia 
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niezwłocznie sąd, o którym mowa w art. 569 § 1, o wniesieniu wniosku oraz o 

zakończeniu postępowania w tej sprawie.> 

 

<Art. 578
2
. 

§ 1. W postępowaniu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. 

obowiązuje zastępstwo uczestników postępowania przez adwokatów lub radców 

prawnych. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawach o 

odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 

prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r., w postępowaniu o 

zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, 

a także gdy uczestnikiem postępowania, jego organem, jego przedstawicielem 

ustawowym lub pełnomocnikiem jest: 

1) sędzia;  

2) prokurator; 

3) notariusz; 

4) profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych; 

5) adwokat; 

6) radca prawny; 

7) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

<Art. 579
3
. 

W sprawach, o których mowa w art. 579
2
 § 1, sąd może zarządzić przeprowadzenie 

przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w 

szczególności w zakresie jego: 

1) danych osobowych; 

2) stopnia pokrewieństwa z dzieckiem; 

3) karalności oraz prowadzonych z jego udziałem postępowań dotyczących władzy 

rodzicielskiej; 

4) stanu zdrowia; 

5) statusu zawodowego; 
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6) uzależnień; 

7) sytuacji bytowej i rodzinnej; 

8) stosunku do dziecka; 

9) prezentowanego modelu wychowawczego; 

10)  sposobu funkcjonowania w środowisku. 

 

Art. 579
4
. 

§ 1. Postępowanie w sprawie o udzielenie zgody na umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego sąd 

opiekuńczy wszczyna z urzędu na podstawie wystąpienia sądu lub innego organu 

państwa obcego. 

§ 2. Jeżeli sąd lub inny organ państwa obcego wskazał kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo określoną 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo regionalną placówkę opiekuńczo-

terapeutyczną, albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny, w których dziecko ma być 

umieszczone, w przedmiocie zgody orzeka sąd opiekuńczy właściwy ze względu na 

miejsce przyszłego sprawowania pieczy zastępczej. W pozostałych przypadkach 

właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. Przed wydaniem zgody sąd zasięga 

opinii, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

§ 3. Sąd opiekuńczy może zwrócić się do sądu lub innego organu państwa obcego o 

wszelkie niezbędne dokumenty, opinie i informacje dotyczące dziecka, 

w szczególności dotyczące jego sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia i szczególnych 

potrzeb. Jeżeli wystąpienie sądu lub innego organu państwa obcego nie wskazuje 

sposobu sprowadzenia dziecka do Rzeczypospolitej Polskiej i zasad pokrycia kosztów 

jego sprowadzenia, a gdy umieszczenie ma nastąpić na czas określony – także 

sposobu powrotu i zasad pokrycia kosztów powrotu dziecka, sąd opiekuńczy zwraca 

się o udzielenie takich informacji. Sąd oceni, jakie znaczenie nadać nieudzieleniu 

informacji. 

§ 4. Sąd opiekuńczy orzeka na posiedzeniu niejawnym. Rozpoznanie wniosku następuje 

w terminie miesiąca od dnia jego wpływu do sądu. 
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§ 5. Postanowienie w przedmiocie udzielenia zgody doręcza się sądowi lub innemu 

organowi państwa obcego, a także organowi, który wydał opinię, o której mowa w § 

2. Postanowienie to nie podlega zaskarżeniu. 

§ 6. Przepisów art. 573, art. 576 oraz art. 577 nie stosuje się. 

§ 7. Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu lub innego organu państwa 

obcego o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej może złożyć także organ 

centralny tego państwa wyznaczony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady 

(WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz 

uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 

dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z 23.12.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 243, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

Rady (WE) nr 2201/2003”, lub Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, 

uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej 

oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. 

(Dz. U. z 2010 r. poz. 1158), zwanej dalej „konwencją haską z 1996 r.> 

 

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. poz. 528 oraz z 1999 r. 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.] 

<§ 1. W czasie trwania postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką toczącego się na podstawie konwencji 

haskiej z 1980 r. przed sądem, o którym mowa w art. 5182 § 1 lub art. 5691 § 1 lub 3, 

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

Postępowanie w tych sprawach sąd zawiesza z urzędu z chwilą otrzymania 

informacji przesłanej przez polski organ centralny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu 

centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa 
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Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, lub sąd, o którym mowa w art. 5691 § 

1 lub 3, o wniesieniu wniosku w przedmiocie odebrania 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
5
. 

<§ 1>.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. 

<§ 2. W postanowieniu o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką w sprawie prowadzonej na podstawie konwencji haskiej 

z 1980 r. sąd nakazuje zobowiązanemu zapewnić powrót tej osoby do państwa, 

w którym bezpośrednio przed naruszeniem prawa wynikającego z władzy 

rodzicielskiej lub opieki miała miejsce stałego pobytu, w terminie 

nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia. 

§ 3. Postanowienie w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką w sprawie prowadzonej na podstawie konwencji haskiej 

z 1980 r. wymaga uzasadnienia, które sporządza się w terminie dwóch tygodni od 

dnia ogłoszenia. Postanowienie wraz z uzasadnieniem doręcza się z urzędu 

uczestnikom postępowania oraz prokuratorowi. Przepisu art. 328 § 11 nie stosuje się. 

§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 2, staje się skuteczne i wykonalne 

po uprawomocnieniu się. 

§ 5. W sprawach, o których mowa w § 2, przepisu art. 577 nie stosuje się.> 

 

[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. 
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<Art. 598
6
. 

Jeżeli zobowiązany nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 598
5
 § 1 

lub 2, sąd, na wniosek uprawnionego, zleca kuratorowi sądowemu przymusowe 

odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.> 

 

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
9
. 

Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

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

osoby przez niego upoważnionej lub przedstawiciela instytucji przez niego 

upoważnionej. Jeżeli żadna z tych osób nie stawi się w terminie wyznaczonym przez 

kuratora sądowego, czynność nie będzie dokonana. O terminie odebrania nie 

zawiadamia się zobowiązanego. Kurator sądowy dokonuje przekazania odebranej osoby 

uprawnionemu albo osobie przez niego upoważnionej lub przedstawicielowi instytucji 

przez niego upoważnionej, po czym zawiadamia zobowiązanego o dokonaniu tej 

czynności.> 

 

<Art. 598
11a

. 

§ 1. W celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegającej przymusowemu odebraniu sąd, 

na wniosek kuratora sądowego, może postanowić o dokonaniu przeszukania 

pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, 

że osoba ta się tam znajduje. 

§ 2. Przeszukania dokonuje Policja na podstawie postanowienia sądu. 

§ 3. Postanowienie sądu doręcza się osobie, u której przeszukanie ma być dokonane, w 

chwili przystąpienia do tej czynności. 

§ 4. Podczas przeszukania może być obecna osoba, o której mowa w § 3, kurator 

sądowy, który wykonuje postanowienie o przymusowym odebraniu, oraz 

uprawniony, o którym mowa w art. 5989. Podczas przeszukania może być także 
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obecna osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, o ile nie 

uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób. 

§ 5. Jeżeli przy przeszukaniu nie ma osoby, o której mowa w § 3, należy do przeszukania 

przywołać przynajmniej jednego domownika lub inną osobę. 

§ 6. Przeszukanie powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem 

umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez 

wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości. 

§ 7. Protokół przeszukania sporządza Policja, a jego odpis niezwłocznie przesyła sądowi. 

§ 8. Protokół przeszukania zawiera: wskazanie postanowienia sądu, oznaczenie 

czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących, przebieg czynności 

oraz oświadczenia i wnioski osób w niej uczestniczących, a także w miarę potrzeby 

stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności. 

§ 9. Na postanowienie o dokonaniu przeszukania przysługuje zażalenie osobom, których 

prawa zostały naruszone.> 

 

<Art. 1106
5
. 

§ 1. Sąd występujący do sądu lub innego organu państwa obcego z wnioskiem 

sporządzonym na podstawie art. 8 ust. 1 tiret pierwsze konwencji haskiej z 1996 r. 

wyznacza termin sześciu tygodni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa 

w art. 1106
7
 pkt 1, na stwierdzenie jurysdykcji przez sąd lub inny organ państwa 

obcego i powiadomienie sądu występującego. 

§ 2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 1, sąd lub inny organ państwa 

obcego nie udzieli odpowiedzi, przyjmuje się, że sąd lub inny organ państwa obcego 

nie stwierdził swojej jurysdykcji. 

§ 3. Sąd zawiesza postępowanie na podstawie art. 8 ust. 1 tiret drugie konwencji haskiej 

z 1996 r. i wyznacza dla uczestników postępowania termin sześciu tygodni od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu postępowania na wystąpienie 

z wnioskiem do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie jurysdykcji. 

§ 4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 3, uczestnicy postępowania nie 

wystąpią z wnioskiem do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie 

jurysdykcji, jurysdykcja należy do sądu. 
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Art. 1106
6
. 

§ 1. Wniosek sądu lub innego organu państwa obcego albo uczestników postępowania o 

stwierdzenie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 8 ust. 1 konwencji haskiej z 

1996 r. lub o poddanie jurysdykcji sądu lub innego organu państwa obcego na 

podstawie art. 9 ust. 1 tej konwencji, który nie określa terminu, rozpoznaje się w 

terminie sześciu tygodni od dnia wpłynięcia wniosku. 

§ 2. Wniosek sądu lub innego organu państwa obcego albo uczestników postępowania o 

stwierdzenie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 8 ust. 1 konwencji haskiej z 

1996 r. lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 rozpoznaje sąd 

rejonowy dla m.st. Warszawy. 

§ 3. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku, sąd rejonowy dla m.st. Warszawy może 

zwrócić się do innego sądu o nadesłanie informacji lub kopii akt niezbędnych do 

rozstrzygnięcia. Sąd wezwany udziela informacji lub przekazuje kopie akt w 

terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania za pośrednictwem poczty 

elektronicznej  lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na 

odległość, a oryginały – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

Art. 1106
7
. 

Sąd rozstrzyga postanowieniem w przedmiocie: 

1) wystąpienia do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie jurysdykcji 

na podstawie art. 8 ust. 1 tiret pierwsze konwencji haskiej z 1996 r. lub art. 15 ust. 1 

lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003; 

2) wystąpienia do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie jurysdykcji 

krajowej na podstawie art. 9 ust. 1 konwencji haskiej z 1996 r. lub art. 15 ust. 2 lit. c 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003; 

3) wystąpienia sądu lub innego organu państwa obcego albo uczestników postępowania 

o stwierdzenie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 8 ust. 1 konwencji haskiej z 

1996 r. lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003; 

4) wezwania uczestników postępowania do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 8 

ust. 1 tiret drugie, art. 9 ust. 1 tiret drugie konwencji haskiej z 1996 r., albo wniosku, 

o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003; 
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5) poddania jurysdykcji lub odmowy jej poddania sądowi lub innemu organowi 

państwa obcego na podstawie wniosku sądu lub innego organu państwa obcego albo 

uczestników postępowania.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067) 

 

Art. 20. 

1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, może uzyskiwać informacje, w 

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony). 

2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o następujących osobach, 

także bez ich wiedzy i zgody: 

1)   osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

2)   nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

3)   osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

4)   osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5)   osobach poszukiwanych; 

6)   osobach zaginionych; 

7)   osobach, wobec których zastosowano środki ochrony i pomocy, przewidziane w 

ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i 

świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21). 

2aa. Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, uzyskane lub 

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację 

Policji Kryminalnych - INTERPOL. 

2ab. Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu lub 

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnych - INTERPOL, o których mowa w ust. 2aa, na zasadach i w trybie 
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określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami 

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650, 

z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2016 r. poz. 1948), w prawie Unii Europejskiej i w 

postanowieniach umów międzynarodowych. 

2ac. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych, także bez wiedzy i zgody tych osób, a także udostępnia i przekazuje 

te informacje uprawnionym służbom, organom lub podmiotom na zasadach i w trybie 

określonym w tej ustawie. 

<2ad. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać 

informacje w celu realizacji zadań ustawowych, w tym dane osobowe, o 

następujących osobach, także bez ich wiedzy i zgody: 

1) wskazanych we wniosku złożonym na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 

25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), 

zwanej dalej „konwencją haską z 1980 r.”, które uprowadziły osobę podlegającą 

władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką lub które osobę tę zatrzymały 

lub ją ukrywają;  

2) zobowiązanych postanowieniem sądu o odebraniu osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do jego wykonania, w przypadkach 

gdy sąd lub inny uprawniony organ zwrócił się do Policji o ustalenie miejsca 

pobytu osoby podlegającej odebraniu na podstawie tego postanowienia; 

3) uprowadzonych lub zatrzymanych w rozumieniu konwencji haskiej z 1980 r. lub 

podlegających odebraniu na podstawie postanowienia, o którym mowa w pkt 2.> 

2b. Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa-2ac, dotyczą osób o których mowa w ust. 2a 

i 2ac i mogą obejmować: 

1)   dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują 

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA; 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 
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5)   informacje o: 

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

b)  wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i stanie 

majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

<2ba. Zakres informacji o osobach, o których mowa w: 

1) ust. 2ad pkt 1 i 2 – obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b, 

informacje o wniosku złożonym na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub 

postanowieniu, o którym mowa w ust. 2ad pkt 2, lub o innych orzeczeniach 

dotyczących uprowadzenia, zatrzymania lub ukrywania osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, a także dane osób, o których 

mowa w ust. 2ad pkt 3, i informacje o stopniu ich pokrewieństwa z tymi osobami; 

2) ust. 2ad pkt 3 – obejmuje informacje, o których mowa w art. 20 ust. 2b pkt 1–3 

i pkt 5 lit. a, oraz informacje o numerach PESEL lub numerach dokumentów 

pozwalających na ustalenie tożsamości, dokumentach i przedmiotach 

dotyczących tych osób, stopniu ich pokrewieństwa z osobami, o których mowa w 

ust. 2ad pkt 1 i 2, dane osób, o których mowa w ust. 2ad pkt 1 i 2, a także 

informacje o wniosku złożonym na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub 

postanowieniu, o którym mowa w ust. 2ad pkt 2, lub o innych orzeczeniach 

dotyczących uprowadzenia, zatrzymania lub ukrywania osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz informacje o dyspozycjach 

dotyczących tych osób.> 

2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one 

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu. 

3. Jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w 

art. 19 ust. 1, lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, 

a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych 

pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Policja może korzystać z 

informacji: 
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1)   stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego; 

2)   stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5 listopada 

2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1910, z późn. zm.); 

3)   stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

- Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876); 

4)   stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1778); 

5)   stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 

r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1127 i 1089); 

6)   stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.); 

7)   stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi; 

8)   stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089); 

9)   stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321); 

10)  stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1480). 

4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, oraz informacje związane z przekazywaniem 

tych informacji i danych podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie policjantom prowadzącym 

czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do sprawowania nadzoru nad 

prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Akta 

zawierające te informacje i dane udostępnia się ponadto wyłącznie sądom i prokuratorom, 

jeżeli następuje to w celu ścigania karnego. 

5. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie 

postanowienia wydanego na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, 
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Komendanta CBŚP albo komendanta wojewódzkiego Policji przez sąd okręgowy 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu. 

5a. Informacje i dane, o których mowa w ust. 3: 

1)   dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych 

zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 869), 

2)   zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 

935, 1428 i 1537), 

3)   dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których 

mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub czynności, o 

których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów i 

czasu ich obowiązywania, 

4)   dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej 

wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane płatnika 

składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

5)   niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów 

giełdowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, 

6)   niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot 

nieposiadający osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

7)   dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający 

osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu instrumentami 

finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, 
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8)   dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający 

osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z 

umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

- udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo 

komendanta wojewódzkiego Policji lub upoważnionych przez nich pisemnie 

funkcjonariuszy. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych; 

4)   wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą; 

5)   podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych; 

6)   rodzaj i zakres informacji i danych. 

6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5a, powinien zawierać informacje określone w ust. 6 pkt 

1, 2 i 4-6. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku sąd, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie 

informacji i danych wskazanego podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot 

zobowiązany do ich udostępnienia oraz organ Policji uprawniony do zwrócenia się o 

przekazanie informacji i danych albo odmawia udzielenia zgody na udostępnienie 

informacji i danych. Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie organowi Policji, 

wnioskującemu o wydanie postanowienia. 

9. Uprawniony przez sąd organ Policji pisemnie informuje podmiot zobowiązany do 

udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają być 

udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie policjanta 

upoważnionego do ich odbioru. 

10. W terminie do 90 dni od dnia przekazania informacji i danych, o których mowa w ust. 3, 

Policja, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, informuje podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, o 

postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji i danych. 

11. Sąd, który wydał postanowienie o udostępnieniu informacji i danych, na wniosek 

Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu pisemnej 
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zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na czas 

oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa w ust. 10, 

jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 

6 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Przepis art. 19 ust. 11 stosuje się odpowiednio. 

12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub 11, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 6 pkt 4 jest powiadamiany o postanowieniu 

sądu o udostępnieniu informacji i danych przez prokuratora lub, na jego polecenie, przez 

Policję przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo niezwłocznie po jego 

umorzeniu. 

13. Jeżeli informacje i dane, o których mowa w ust. 3, nie dostarczyły podstaw do wszczęcia 

postępowania przygotowawczego, organ wnioskujący o wydanie postanowienia pisemnie 

zawiadamia o tym podmiot, który informacje i dane przekazał. 

14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem przepisów 

ust. 4 na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

15. Policja w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw oraz identyfikacji osób może 

uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe ze zbiorów 

prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy publicznej, a w 

szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestru PESEL, w tym również ze 

zbiorów, w których przetwarza się informacje, obejmujące dane osobowe, uzyskane w 

wyniku wykonywania przez te organy czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Administratorzy danych gromadzonych w tych rejestrach są obowiązani do nieodpłatnego 

ich udostępniania. 

16. Organy władzy publicznej prowadzące rejestry, o których mowa w ust. 15, mogą, w 

drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń 

telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach jednostkom 

organizacyjnym Policji, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli jednostki 

te: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim 

celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 
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3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań albo prowadzonej 

działalności. 

16a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2a, 2aa, 2ab i ust. 15, z wyjątkiem danych 

osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, Policja może przetwarzać: 

1)   w innym celu niż ten, w którym dane te zostały pobrane, uzyskane, przekazane, 

udostępnione lub zgromadzone - jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań 

ustawowych Policji; 

2)   w celach historycznych, statystycznych lub innych naukowych - jeżeli dane te zostały 

zmodyfikowane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie numeru 

identyfikacyjnego albo określonych cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, 

ekonomicznych, kulturowych lub społecznych określonej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej albo przyporządkowanie takie wymagałoby 

niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

17. Dane osobowe zebrane w celu wykrycia przestępstwa przechowuje się przez okres 

niezbędny do realizacji ustawowych zadań Policji. Organy Policji dokonują weryfikacji 

tych danych po zakończeniu sprawy, w ramach której dane te zostały wprowadzone do 

zbioru, a ponadto nie rzadziej niż co 10 lat od dnia uzyskania lub pobrania informacji, 

usuwając zbędne dane. 

17a. Dane osobowe uznane za zbędne można przekształcić w sposób uniemożliwiający 

przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej 

lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki sposób, iż 

przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań. 

17b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 17, usuwa się, jeżeli organ Policji powziął 

wiarygodną informację, że: 

1)   czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia informacji do zbioru nie popełniono 

albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 

2)   zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono informacje do zbioru, 

nie ma znamion czynu zabronionego; 

3)   osoba, której dane dotyczą, została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu. 

<17c. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2ad, przechowuje się przez okres niezbędny 

do realizacji ustawowych zadań Policji, nie dłużej jednak niż do upływu terminu 

przewidzianego na archiwizację akt prowadzonej sprawy. Organy Policji dokonują 
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weryfikacji tych danych po zakończeniu sprawy, w ramach której dane zostały 

wprowadzone do zbioru, a ponadto nie rzadziej niż co 5 lat od dnia uzyskania lub 

pobrania informacji, usuwając zbędne dane. 

17d. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2ad, usuwa się, gdy: 

1) gromadzenie i przetwarzanie danych jest zabronione lub zgromadzone dane 

okazały się nieprawdziwe; 

2) upłynął termin przewidziany na archiwizację akt prowadzonej sprawy, jeżeli 

uprowadzenie, zatrzymanie lub ukrywanie miało związek z przestępstwem; 

3) osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką, której 

dotyczył wniosek lub postanowienie w sprawie jej uprowadzenia lub 

zatrzymania, ukończyła 18 lat; 

4) osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką, której 

dotyczył wniosek złożony na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub 

postanowienie, o którym mowa w ust. 2ad pkt 2, została odnaleziona i oddana 

uprawnionemu, jednakże nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia odnalezienia 

tej osoby; 

5) sąd lub inny uprawniony organ przekazał informacje o zmianie lub uchyleniu 

postanowienia lub innego orzeczenia stanowiącego podstawę do przetwarzania 

informacji o osobach, o których mowa w ust. 2ad, w tym o umorzeniu 

postępowania, lub informacje o ustaniu okoliczności będących podstawą wydania 

postanowienia stanowiącego podstawę wprowadzenia danych do zbioru, jeżeli 

treść tych informacji wskazuje, że osoba, której dotyczył wniosek złożony na 

podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub wydane w jego następstwie 

postanowienie, przestała spełniać przesłanki będące podstawą do gromadzenia 

danych o osobach, o których mowa w ust. 2ad.> 

18. Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub 

związkową oraz dane o stanie zdrowia, nałogach lub życiu seksualnym osób podejrzanych 

o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, które nie zostały skazane 

za te przestępstwa, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia. 

[19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których 
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mowa w ust. 2a, 2aa-2ac, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych uprawnionych do 

korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu 

danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych 

postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed nieuprawnionym 

dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów informacji, a w 

przypadku informacji, o których mowa w ust. 2aa i 2ab, uwzględniając konieczność 

dostosowania się do wymogów określonych przez organy innych państw lub przez 

Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych - INTERPOL wskazane w ust. 2aa w 

związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych informacji.] 

<19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

gromadzenia, sposoby przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, 

o których mowa w ust. 2a, 2aa–2ad, w zbiorach danych, rodzaje służb policyjnych 

uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów obowiązujących 

przy przetwarzaniu danych oraz sposób oceny danych pod kątem ich przydatności 

w prowadzonych postępowaniach, uwzględniając potrzebę ochrony danych przed 

nieuprawnionym dostępem i przesłanki zaniechania zbierania określonych rodzajów 

informacji, a w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2aa i 2ab – 

uwzględniając konieczność dostosowania się do wymogów określonych przez organy 

innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – 

INTERPOL, wskazane w ust. 2aa w związku z pobieraniem lub uzyskiwaniem tych 

informacji.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217) 

Art. 5. 

1. Ustawę stosuje się do: 

[1)   osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1) osób posiadających obywatelstwo polskie: 

a) mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 
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2)   mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 

2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), posiadających prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

<2a) osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 

innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego;> 

3)   cudzoziemców mających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie: 

a)  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

b)  uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej; 

4)   cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

a)  zezwolenia na pobyt stały, 

b)  zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60). 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie traci uprawnień określonych w dziale IV w 

przypadku podjęcia nauki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przepisy działu III stosuje się także do małoletniego cudzoziemca niewymienionego w ust. 

1 pkt 2-4, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

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.] 

<1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu, z 

zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 35a, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3.> 
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2. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest 

umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej 

między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd. 

3. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 3 pkt 1-4, 11 i 14, ust. 4 i 6-8. 

4. Umowa wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania z zakresu pieczy zastępczej. 

 

<Art. 35a. 

1. W przypadku możliwości umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa 

obcego, przewidzianego przepisami umów dwustronnych, Konwencji o jurysdykcji, 

prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie 

odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze 

dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1158), lub rozporządzenia Rady 

(WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz 

uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 

dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z 23.12.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 243, z późn. zm.), zgody na umieszczenie, o której mowa 

w tych przepisach, udziela sąd opiekuńczy po ustaleniu, że takie umieszczenie 

odpowiada dobru dziecka oraz że dziecko posiada istotne związki z Rzecząpospolitą 

Polską albo jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Jeżeli sąd lub inny organ państwa obcego wskazał kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo określoną 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo regionalną placówkę opiekuńczo-

terapeutyczną, albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny, w których dziecko ma być 

umieszczone, sąd opiekuńczy może wydać zgodę na umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej po uzyskaniu opinii starosty właściwego ze względu na miejsce przyszłego 

sprawowania pieczy zastępczej. 

3. W przypadku gdy sąd lub inny organ państwa obcego nie wskazał kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

albo określonej placówki opiekuńczo-wychowawczej, albo regionalnej placówki 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

opiekuńczo-terapeutycznej, albo interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, sąd 

opiekuńczy może wydać zgodę na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej po 

uzyskaniu opinii prezydenta m.st. Warszawy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, prezydent m.st. Warszawy wskazuje 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo regionalną placówkę 

opiekuńczo-terapeutyczną, albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

5. W opiniach, o których mowa w ust. 2 i 3, zamieszcza się w szczególności informacje o 

spełnianiu przez kandydatów warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dołącza się pisemną zgodę kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

6. Zapewnienie sprowadzenia dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 

w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu 

państwa obcego, a gdy umieszczenie ma nastąpić na czas określony – także jego 

powrotu, należy do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Nie wyłącza 

to uprawnienia w tym zakresie ustanowionej w ten sposób rodziny zastępczej.> 

 

Art. 54. 

1. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, posiadającą opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom 

dziecka lub pełniący funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego, starosta zawiera, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej. 

2. Z rodziną zastępczą niezawodową spełniającą warunki do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, posiadającą pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, starosta może zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowę o pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, określa w szczególności: 

1)   strony umowy; 

2)   cel i przedmiot umowy; 

3)   miejsce sprawowania pieczy zastępczej; 

4)   sposób i zakres finansowania pieczy zastępczej; 
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5)   liczbę dzieci powierzonych rodzinie zastępczej; 

6)   maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej; 

7)   gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej 

sprawującej pieczę zastępczą nad: 

a)  dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b)  dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, 

c)  małoletnią matką z dzieckiem; 

<7a) gotowość do sprawowania pieczy zastępczej nad małoletnim 

umieszczonym w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego 

organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego;> 

8)   gotowość do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego; 

9)   wysokość wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej oraz sposób wypłaty; 

10)  możliwość korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez 

osoby tworzące rodzinę zastępczą; 

11)  zakres niezbędnej pomocy w razie choroby osób tworzących rodzinę zastępczą lub 

problemów z powierzonymi dziećmi; 

12)  warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, w 

szczególności związanego z wypoczynkiem; 

12a)  wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być pełniona funkcja 

rodziny zastępczej; 

13)  uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 

14)  czas, na jaki umowa została zawarta; 

15)  warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 

3a. Umowa, o której mowa w ust. 1 i 2, może być zawarta przez starostę innego powiatu niż 

starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej 

niezawodowej. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, umowa może być zawarta po uprzednim 

zawarciu porozumienia starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

rodziny zastępczej niezawodowej ze starostą innego powiatu. 
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3c. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3b, może określać, że zadania związane z 

funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, w tym między innymi dotyczące 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5, 

przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej zawodowej i 

finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wykonuje powiat starosty, który zawiera 

umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. 

4. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do 

zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

5. Umowę zawiera się na okres co najmniej 4 lat. 

6. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi 

wskazanemu w umowie. 

7. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy rodzina zastępcza zawodowa zmieni miejsce 

sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej lub 

zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem wakacyjnym. 

8. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące umowy zlecenia. 

 

Art. 62. 

1. Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

2. Z prowadzącym, o którym mowa w ust. 1, starosta lub podmiot, któremu powiat zlecił 

organizowanie rodzinnego domu dziecka, zawiera umowę, która określa w szczególności: 

1)   strony umowy; 

2)   cel i przedmiot umowy; 

3)   miejsce sprawowania pieczy zastępczej; 

4)   sposób i zakres finansowania działalności rodzinnego domu dziecka, ze wskazaniem 

wysokości środków przeznaczonych na poszczególne cele; 

5)   liczbę dzieci powierzonych prowadzącemu rodzinny dom dziecka; 

6)   maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danym rodzinnym domu dziecka; 
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<6a) gotowość do sprawowania pieczy zastępczej nad małoletnim 

umieszczonym w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego 

organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego;> 

7)   wysokość wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz 

sposób wypłaty; 

8)   zasady korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez 

prowadzącego rodzinny dom dziecka; 

9)   zakres niezbędnej pomocy w razie choroby prowadzącego rodzinny dom dziecka lub 

problemów z powierzonymi dziećmi; 

10)  warunki czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególności 

związanego z wypoczynkiem; 

11)  wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny 

dom dziecka; 

12)  zasady rozliczania otrzymywanych środków; 

13)  uprawnienia starosty w zakresie bieżącej kontroli wykonywania umowy; 

14)  wysokość i warunki przyznawania środków finansowych na remonty lub pokrycie 

kosztów związanych ze zmianą lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 

domu jednorodzinnego, w którym ma być prowadzony rodzinny dom dziecka; 

15)  czas, na jaki umowa została zawarta; 

16)  warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy. 

2a. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do 

zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 2. 

3. Umowę zawiera się na okres co najmniej 5 lat. 

4. Jeżeli umowę zawierają małżonkowie, wynagrodzenie przysługuje małżonkowi 

wskazanemu w umowie. 

5. Umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku gdy prowadzący rodzinny dom dziecka zmieni 

miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub powiat, z którego starostą została zawarta umowa, chyba że starosta postanowi inaczej 

lub zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem 

wakacyjnym. 
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Art. 181. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

1)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1; 

2)   finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3; 

<2a) finansowanie: 

a) wydatków związanych z dowozem do rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, a także związanych z 

odwiezieniem dziecka, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na czas 

określony, jeżeli sposób i zasady pokrycia kosztów powrotu dziecka nie wynikają z 

orzeczenia lub informacji sądu lub innego organu państwa obcego, 

b) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka oraz 

świadczeń pieniężnych,  

c) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, 

rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne 

– dotyczących osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2a, umieszczonych w 

rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych;> 

3)   finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym 

mowa w art. 115 ust. 2a. 

 

Art. 191. 

1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 

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, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

3)   wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. 
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2. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, 

właściwy do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca jego ostatniego zameldowania na 

pobyt stały. 

3. Jeżeli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania dziecka na pobyt stały, właściwy 

do ponoszenia wydatków jest powiat miejsca siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

4. W przypadku powrotu dziecka do rodziny i ponownego umieszczenia go w pieczy 

zastępczej, wydatki ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed ponownym umieszczeniem go w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się. 

<4a. Wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1, na osoby, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 1 lit. b i pkt 2a, oraz na małoletnich cudzoziemców niewymienionych w art. 5 

ust. 1 pkt 2–4 i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponosi 

powiat właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zamieszkania rodziny 

zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka albo na położenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.> 

5. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, 

rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, o 

którym mowa w ust. 1-4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego 

pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

6. Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko 

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, 

zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1-4, porozumienie w sprawie przyjęcia 

dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 

2. 

7. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz 

rodzinnym domu dziecka oraz świadczenia dla rodziny pomocowej finansuje 

proporcjonalnie do liczby dzieci powiat, o którym mowa w ust. 1-4. 

8. Przepisów ust. 1 i 5 nie stosuje się w przypadku: 

1)   dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, na podstawie art. 58 

ust. 1 lub art. 103 ust. 2; 
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2)   dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, których tożsamość 

rodziców jest nieznana. 

9. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości: 

1)   10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej; 

2)   30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

3)   50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Przepisy ust. 2-4 i 7 stosuje się odpowiednio. 

10. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, w wysokości: 

1)   10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

2)   30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

3)   50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej albo 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 

Przepisy ust. 2-4 i 7 stosuje się odpowiednio. 

10a. Przepisów ust. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku dzieci, o których mowa w ust. 8 pkt 2. 

11. Do okresów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w ust. 9 i 10, wlicza się 

również okres przebywania tego dziecka, po osiągnięciu pełnoletności, w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na 

zasadach określonych w art. 37 ust. 2. 

12. Wydatki na dziecko, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do 

liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, ponosi powiat, o 
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którym mowa w ust. 1-4, albo powiat, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie 

dziecka. 

13. Wydatki na dziecko, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, w rodzinie zastępczej zawodowej, 

rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce pozostawienia 

dziecka. 

13a. Powiat, na terenie którego umieszczono dziecko w pieczy zastępczej, jest obowiązany do 

poinformowania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej gminy oraz powiatu 

obowiązanych do ponoszenia na to dziecko wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

w terminie 14 dni od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

14. W przypadku gdy za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wydatki poniosła gmina i powiat, kwoty, o 

których mowa w art. 92 ust. 10, dzieli się, uwzględniając wysokość poniesionych 

wydatków. 

15. Powiat właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej ponosi 

wydatki na finansowanie pomocy, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2. 

16. W sprawach rozstrzygania sporów o właściwość powiatów oraz gmin obowiązanych do 

ponoszenia wydatków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

<17. Przepisów ust. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku umieszczenia w pieczy zastępczej 

dziecka, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2a oraz małoletnich 

cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2–4.> 

 

 

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. 

U. poz. 1418 oraz z 2017 r. poz. 1139) 

 

<Art. 3a. 

W sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 

opieką toczących się w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia 
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dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. 

poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), opinie sporządza się niezwłocznie.> 


