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         Warszawa, 16 lutego 2016 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(druk nr 89) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu zmianę przepisów ustawy – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) w zakresie doprecyzowania procedury 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a tym samym zabezpieczenia właściwego 

kierunku wykładni istniejących norm prawnych w praktyce orzeczniczej sądów. 

W związku z powyższym jednoznacznie wskazano, że umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej będzie mogło nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki 

przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1-4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub wszystkie formy 

pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. z pózn. zm.), 

nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność 

niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej będzie wynikała z poważnego 

zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia. 

Ustawa wprowadza także zakaz umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wbrew woli 

rodziców, wyłącznie z powodu ubóstwa. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
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(druk nr 164). Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 14 stycznia 2016 r. 

na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt ustawy został skierowany do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Efekt tej pracy został zawarty 

w sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 210). 

W odniesieniu do przedłożenia rządowego wprowadzony został przepis przejściowy 

oraz dokonano zmian o charakterze redakcyjnym. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 lutego 2016 r. zostały 

zgłoszone dwie poprawki. W związku z powyższym projekt ustawy został ponownie 

skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu 

przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk nr 210-A). 

Podczas trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 lutego 2016 r. poparcie 

uzyskała poprawka, której celem było usunięcie przepisów przejściowych. Przepisy 

te wskazywały na konieczność stosowania dotychczasowych regulacji w odniesieniu 

do spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, które zostały wszczęte i niezakończone przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Natomiast odrzucona została poprawka, która 

przewidywała możliwość umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jedynie wówczas, 

gdy zachodzi realne i bezpośrednie zagrożenie życia dziecka. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 409 posłów, 2 było przeciw, a 25 posłów 

wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


