
 

Druk nr 3631    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja  

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 
 

 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu 
postępowania cywilnego (druk nr 2361) 
 
 

Marszałek Sejmu na 69. posiedzeniu Sejmu w dniu 6 czerwca 2014 r. – na podstawie art. 87 

ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierowała powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniach w dniach 24 czerwca 2014 r. oraz 8 lipca 2015 r. 

 

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 
 
 
Warszawa, dnia 8 lipca 2015 r. 
 
 
 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
  
  
 /Robert Maciaszek/ /Witold Pahl/ 
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Projekt 
 

USTAWA 
z dnia ……… 2015 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy  

– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 583 po art. 1191 dodaje się art. 1191a w brzmieniu:  

„Art. 1191a. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przyspo-
sabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka 
za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną 
może być również małżonek jednego z rodziców.”. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 
2014 r. poz. 101, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 585 po § 2 dodaje się § 21 i 22 w brzmieniu:  
„§ 21. 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 …). 

§ 22. Sąd zwraca się do ośrodka adopcyjnego wskazanego we wniosku, o którym 
mowa w § 1, o:  

1) świadectwo ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandy-
datów 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.”; 
2) po art. 585 dodaje się art. 5851 i art. 5852 w brzmieniu: 

„Art. 5851. § 1. Wskazanie osoby przysposabiającego przez rodziców, o któ-
rym mowa w art. 1191a 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 przysposabiają-
cego lub osoby mającej być przysposobioną. 

§ 2. W przypadku wskazania, o którym mowa w § 1, przed wszczę-
ciem postępowania w sprawie o przysposobienie, sąd opiekuńczy 
wyznacza termin, w którym wskazany przez rodziców przysposa-
biający powinien zgłosić do sądu opiekuńczego wniosek o przy-

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 

435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218 i 539. 
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sposobienie pod rygorem nieuwzględnienia wskazania. Termin 
ten nie może przekraczać dwóch tygodni. 

Art. 5852. O toczącym się postępowaniu w sprawach, w których wniosek o 
przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka ad-
opcyjnego, sąd opiekuńczy zawiadamia prokuratora.”; 

3) w art. 586: 
a) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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.”, 

b) dodaje się § 5 w brzmieniu: 
„§ 5. Opinia ośrodka adopcyjnego, o której mowa w § 4, zawiera w szcze-

gólności: 
1) imię i nazwisko przysposabianego oraz miejsce jego zamieszka-

nia lub pobytu; 
2) opinię kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka;  
3) ustalenie relacji między przysposabianym a przysposabiającym; 
4) ustalenie relacji między rodzicami przysposabianego a przyspo-

sabiającym; 
5) inne istotne dla sądu informacje o przysposabianym lub przyspo-

sabiającym.”. 
 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 156 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przyspo-

sobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposo-
bienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przy-
sposobienia 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.2);”; 

2) w art. 169 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu po-

zytywnej opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia oraz za-
kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, ośrodek adopcyjny udostępnia 
informacje o dziecku tym kandydatom oraz umożliwia im kontakt z dziec-
kiem. Nie dotyczy to osoby przysposabiającego, o której mowa w art. 1191a 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.”. 

 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 

435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539 i 
…. 
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Art. 4. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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