
Projekt z dnia 11 stycznia 2022 r. 

U S T AWA  

z dnia …………….. 2021 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych 

innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich 

rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b, d, e lub f Umowy o wystąpieniu 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii 

Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 

31.01.2020, str. 7, z późn. zm.2)) posiadających prawo pobytu lub prawo stałego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. 1. Rodziną wspierającą, kandydatem do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, rodziną zastępczą, kandydatem do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, rodziną pomocową, kandydatem 

do przysposobienia dziecka, osobą podejmującą się wspierania działań 

wychowawczych, o której mowa w art. 96, kierownikiem, dyrektorem, osobą 

zatrudnioną, osobą świadczącą usługi lub wolontariuszem w jednostce organizacyjnej 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej lub rodzinnym 

domu dziecka nie może być osoba, która figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. 

                                                

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 24 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 25 
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 187 z 12.06.2020, str. 12, Dz. Urz. UE L 

225 z 14.07.2020, str. 53 oraz Dz. Urz. UE L 443 z 30.12.2020, str. 3. 
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2. Informację o figurowaniu albo niefigurowaniu w bazie danych Rejestru 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym sprawdza 

i potwierdza, w odniesieniu do: 

1) rodzin wspierających i wolontariuszy w placówkach wsparcia dziennego – wójt lub 

upoważniony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej gminy; 

2) kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin 

pomocowych i wolontariuszy w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej; 

3) kandydatów do przysposobienia dziecka – ośrodek adopcyjny;  

4) kierowników, dyrektorów lub innych osób zatrudnionych w jednostce 

organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej 

lub rodzinnym domu dziecka – pracodawca;  

5) osób świadczących usługi w jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – 

zleceniodawca; 

6) osób podejmujących się wspierania działań wychowawczych, o których mowa 

w art. 96, i wolontariuszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

– dyrektor odpowiednio placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego.”; 

3) w art. 12 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

z dostępem ograniczonym.”; 

4) w art. 25 w ust. 2: 

a) w pkt 1: 

– lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem 

kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub”, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 
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„c) na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające 

do wykonywania zawodu nauczyciela;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym.”; 

5) w art. 26:  

a) w ust. 1: 

– w pkt 1 w lit. a: 

– – tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi 

w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub 

kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, lub”, 

– – dodaje się tiret trzecie w brzmieniu: 

„– na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające 

do wykonywania zawodu nauczyciela,”, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w przypadku opiekuna dziecięcego: 

a) ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna 

dziecięcego lub pielęgniarki lub 

b) wykształcenie wyższe: 

– na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie 

pedagogiki lub 

– na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne 

uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.”, 

b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym.”; 

6) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobą zatrudnioną w placówce wsparcia dziennego, niebędącą kierownikiem lub 

osobą, o której mowa w art. 26 ust. 1, może być osoba, która:  

1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
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2) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym.”; 

7) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom 

z bezpośredniego otoczenia dziecka, które: 

 1) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; 

2) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym.”; 

8) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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, z zastrzeżeniem  

art. 54 ust. 3d i art. 60 ust. 5. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie 

sąd.”; 

9) w art. 37:  

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, 

może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki 

opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, 

jeżeli uczy się: 

1) w szkole; 

2) w uczelni; 

3) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego; 

4) na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem 

usamodzielnienia.”, 

b) dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 
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„3. W przypadku odpowiednio rozwiązania albo likwidacji dotychczasowej 

rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-

wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, w której 

przebywa osoba, o której mowa w ust. 2, osoba ta może przebywać w innej niż 

dotychczasowa rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

za zgodą starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny 

dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektora 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba, która po osiągnięciu 

pełnoletności w pieczy zastępczej opuściła dotychczasową rodzinę zastępczą, 

rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, może jeden raz powrócić, o ile spełnia 

wymagania określone w ust. 2, do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego 

domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej za zgodą starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. 

5. W przypadku odpowiednio rozwiązania albo likwidacji dotychczasowej 

rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-

wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, osoba, o 

której mowa w ust. 4, o ile spełnia wymagania określone w ust. 2, może  

przebywać w innej niż dotychczasowa rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej za zgodą starosty oraz odpowiednio rodziny zastępczej, 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. 

6. Informacja w przedmiocie zgody rodziny zastępczej, prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo 

dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, o której mowa 

odpowiednio w ust. 2–5, oraz informacja w przedmiocie zgody starosty, o której 

mowa odpowiednio w ust. 3–5, jest wydawana pisemnie w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Brak zgody jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.”; 



– 6 – 

10) w art. 38b: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy umowa o pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej jest zawarta przez starostę innego powiatu niż starosta powiatu 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, kontrolę 

sprawuje zarząd powiatu starosty, który zawarł umowę, o której mowa w art. 54 

ust. 3a, chyba, że porozumienie, o którym mowa w art. 54 ust. 3b, stanowi 

inaczej.”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy rodzinny dom dziecka jest organizowany na terenie 

innego powiatu, kontrolę sprawuje zarząd powiatu starosty, który organizuje 

rodzinny dom dziecka lub zleca organizację rodzinnego domu dziecka na 

podstawie art. 190, chyba że porozumienie, o którym mowa w art. 60 ust. 3, 

stanowi inaczej.”; 

11) po art. 38c dodaje się art. 38d–38f w brzmieniu: 

„Art. 38d. 1. Minister właściwy do spraw rodziny tworzy rejestr obejmujący: 

1) wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2–5, 

z podziałem na dzieci umieszczone lub przebywające w poszczególnych formach 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy 

zastępczej oraz z podziałem na osoby, o których mowa w art. 37 ust. 2–5, 

przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej i 

poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

2) wykaz osób posiadających pozytywną albo negatywną wstępną kwalifikację do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

3) wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

4) wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, 

niezawodowe i zawodowe; 

5) wykaz rodzinnych domów dziecka; 

6) wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych; 

7) wykaz osób usamodzielnianych. 
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2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony przez starostę, organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, marszałka województwa i wojewodę, za pomocą 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny systemu 

teleinformatycznego umożliwiającego prowadzenie tego rejestru, przekazywanie do 

niego danych oraz udostępnianie z niego danych. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając 

w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2–5; 

2) adres miejsca zamieszkania dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2–5; 

3) datę i miejsce urodzenia dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2; 

4) obywatelstwo dziecka; 

5) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka oraz osoby, która osiągnęła 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2–5, 

w przypadku gdy taki posiadają; 

6) dotyczące sytuacji prawnej, w tym w szczególności: 

a) informacja o ograniczeniu rodzicom władzy rodzicielskiej wobec dziecka, w 

tym o dacie ograniczenia władzy rodzicielskiej, 

b) informacja o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej wobec dziecka, w 

tym o dacie pozbawienia władzy rodzicielskiej, 

c) informacja o zgłoszeniu dziecka do ośrodka adopcyjnego, w tym o dacie 

zgłoszenia, nazwie, adresie i województwie ośrodka adopcyjnego, do którego 

dziecko zostało zgłoszone; 

7)  dane dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, ze wskazaniem: 

a) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – formy 

rodzinnej pieczy zastępczej, w której zostało umieszczone dziecko, 

województwa, powiatu i adresu odpowiednio zamieszkania rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, powiatu, który zawarł umowę z 

rodziną zastępczą zawodową lub powiatu organizującego rodzinny dom 

dziecka oraz imienia i nazwiska rodziny zastępczej lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, 
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b) w przypadku umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 

formy i typu instytucjonalnej pieczy zastępczej, w której zostało umieszczone 

dziecko, województwa, powiatu, adresu i nazwy odpowiednio placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz imienia i nazwiska osoby 

kierującej tą placówką lub ośrodkiem, 

c) czy dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa w domu pomocy 

społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym 

ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii 

zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, 

hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym albo zakładzie poprawczym; 

8) szczegółowy opis przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający 

miejsca pobytu dziecka w pieczy zastępczej, daty pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, ze wskazaniem daty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej po raz 

pierwszy oraz daty umieszczenia dziecka w obecnej formie pieczy zastępczej, 

okresy i przyczyny zmiany miejsca pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

9) dotyczące stanu zdrowia i rozwoju dziecka; 

10) imiona i nazwiska rodziców dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2–5; 

11) numery PESEL rodziców dziecka oraz osoby, która osiągnęła pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2–5; 

12) daty urodzenia rodziców dziecka; 

13) informacje na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontaktów 

z dzieckiem; 

14) dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka; 

15) powiat zobowiązany do finansowania pobytu w pieczy zastępczej dziecka i osoby, 

która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w 

art. 37 ust. 2–5; 

16) wskazanie, czy finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest zadaniem z 

zakresu administracji rządowej; 
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17) gmina zobowiązana do współfinansowania pobytu w pieczy zastępczej dziecka i 

osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której 

mowa w art. 37 ust. 2–5; 

18) daty przeprowadzonych ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; 

19) data kolejnej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) obywatelstwo; 

5) adres miejsca zamieszkania; 

6) stan cywilny; 

7) wykształcenie; 

8) zawód; 

9) miejsce pracy; 

10) źródła i wysokość dochodu; 

11) warunki mieszkaniowe; 

12) informacje o datach ważności zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których 

mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5; 

13) oznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który przeprowadził wstępną 

kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka; 

14) wskazanie, czy wstępna kwalifikacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest pozytywna czy negatywna; 

15) datę wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) obywatelstwo; 
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5) adres miejsca zamieszkania; 

6) stan cywilny; 

7) wykształcenie; 

8) zawód; 

9) miejsce pracy; 

10) źródła i wysokość dochodu; 

11) warunki mieszkaniowe; 

12) informacje, czy osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 3, legitymuje się ważnym 

zaświadczeniem lekarskim oraz ważną opinią, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 

5; 

13) zakres ukończonych szkoleń; 

14) oznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który wydał zaświadczenie 

kwalifikacyjne; 

15) datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego; 

16) maksymalną liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając 

w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2–5, które można umieścić 

u danego kandydata zakwalifikowanego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

6. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) obywatelstwo; 

5) adres miejsca zamieszkania ze wskazaniem powiatu i województwa; 

6) stan cywilny; 

7) wykształcenie; 

8) zawód; 

9) miejsce pracy; 

10) źródła i wysokość dochodu; 

11) warunki mieszkaniowe; 
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12)  informacje, czy osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4, legitymuje się ważnym 

zaświadczeniem lekarskim oraz ważną opinią, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 

5; 

13) zakres ukończonych szkoleń; 

14) oznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który wydał zaświadczenie 

kwalifikacyjne; 

15) datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego; 

16) liczbę umieszczonych dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając 

w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2–5; 

17) informacje o formie rodziny zastępczej, ze wskazaniem, w przypadku rodziny 

zastępczej zawodowej, czy jest to rodzina zastępcza zawodowa: 

a) specjalistyczna, 

b) specjalistyczna sprawująca pieczę zastępczą nad małoletnią matką z 

dzieckiem, 

c) specjalistyczna sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem umieszczonym na 

podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich, 

d) specjalistyczna sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności,  

e) pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego; 

18) informacje czy rodzina zastępcza wyraża gotowość do pełnienia funkcji:  

a) rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej pieczę zastępczą 

nad małoletnią matką z dzieckiem, 

b) rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej pieczę zastępczą 

nad dzieckiem umieszczonym na podstawie ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

c) rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej pieczę zastępczą 

nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,  

d) pogotowia rodzinnego; 

19) każdą sporządzoną ocenę, o której mowa w art. 134; 
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20) informację o okresie, na który została zawarta umowa o pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej; 

21) wskazanie starosty, który zawarł umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej; 

22) informacje, czy zawarto porozumienie, o którym mowa w art. 54 ust. 3 b – w 

przypadku zawarcia z rodziną zastępczą umowy, o której mowa w art. 54 ust. 3a; 

23) informację o zaprzestaniu pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub o rozwiązaniu 

umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, w tym o dacie i okresie 

wypowiedzenia umowy; 

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

25) liczbę dzieci umieszczonych w danej rodzinie zastępczej. 

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) obywatelstwo; 

5) adres miejsca zamieszkania ze wskazaniem powiatu i województwa; 

6) stan cywilny; 

7) wykształcenie; 

8) zawód; 

9) miejsce pracy; 

10) źródła i wysokość dochodu; 

11) warunki mieszkaniowe; 

12)  informacje, czy osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 5, legitymuje się ważnym 

zaświadczeniem lekarskim oraz ważną opinią, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 

5; 

13) zakres ukończonych szkoleń; 

14) oznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który wydał zaświadczenie 

kwalifikacyjne; 

15) datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego; 

16) liczbę umieszczonych dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając 

w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2–5; 
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17) każdą sporządzoną ocenę, o której mowa w art. 134; 

18) informację o okresie, na który została zawarta umowa o prowadzenie rodzinnego 

domu dziecka; 

19) wskazanie odpowiednio starosty lub podmiotu, któremu powiat zlecił 

organizowanie rodzinnego domu dziecka, który zawarł umowę o prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka; 

20) informacje, czy zawarto porozumienie, o którym mowa w art. 60 ust. 3 – w 

przypadku,  gdy rodzinny dom dziecka jest organizowany na terenie powiatu 

innego, niż powiat organizujący rodzinny dom dziecka; 

21) informację o rozwiązaniu umowy o prowadzenie rodzinnego domu dziecka, w tym 

o dacie i okresie wypowiedzenia umowy; 

22) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danym rodzinnym domu 

dziecka; 

23) liczbę miejsc w danym rodzinnym domu dziecka. 

8. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera następujące dane: 

1) nazwy poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówek opiekuńczo terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków 

preadopcyjnych; 

2) typ poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych; 

3) adres, ze wskazaniem powiatu i województwa, adres poczty elektronicznej oraz 

numer telefonu poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków 

preadopcyjnych; 

4) imię, nazwisko i numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer 

i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kierującej odpowiednio 

placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-

terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym; 

5) wynikającą z zezwolenia wydanego przez wojewodę liczbę miejsc w 

poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym liczba miejsc 

przewidzianych w dla każdego typu placówki – w przypadku placówki opiekuńczo 

wychowawczej łączącej zadania na podstawie art. 101 ust. 3, liczbę miejsc w 

poszczególnych regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i liczbę 

miejsc w poszczególnych interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych; 
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6) liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, 

o których mowa w art. 37 ust. 2–5, umieszczonych lub przebywających 

w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówkach opiekuńczo terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych; 

7) liczbę wolnych miejsc w poszczególnych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo terapeutycznych 

i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych; 

8) oznaczenie wojewody, który wydał zezwolenie na prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej 

lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego; 

9) informacje wynikające z porozumienia, o którym mowa w art. 93 ust. 2a – w 

przypadku prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego 

powiatu; 

10) informację o likwidacji lub o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie 

poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. 

9. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię 

dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) adres miejsca zamieszkania; 

5) oznaczenie powiatu zobowiązanego do finansowania pomocy na kontynuowanie 

nauki i usamodzielnienie; 

6) oznaczenie powiatu właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się  osoby 

usamodzielnianej; 

7) informacje o pieczy zastępczej, w której przebywała po raz ostatni osoba, o której 

mowa w art. 37 ust. 2–5, w tym o skorzystaniu z uprawnień, o których mowa w art. 

37 ust. 4 lub 5, w zakresie: 

a) w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej: 

– wskazanie formy rodzinnej pieczy zastępczej, 
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– imię i nazwisko odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny 

dom dziecka, 

– adres miejsca zamieszkania odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, wraz ze wskazaniem powiatu i województwa, 

– wskazanie odpowiednio starosty, który zawarł umowę o pełnienie funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej lub starosty, który organizuje rodzinny dom 

dziecka, 

b) w przypadku instytucjonalnej pieczy zastępczej: 

– wskazanie formy instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

– nazwa odpowiednio placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej 

placówki opiekuńczo terapeutycznej, 

– adres odpowiednio placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki 

opiekuńczo terapeutycznej, ze wskazaniem powiatu i województwa;8) formy 

udzielonej pomocy,  o której mowa w art. 140 ust. 1; 

9) informacja o zawieszeniu udzielania pomocy, o której mowa w art. 140 ust. 1; 

10) data zakończenia indywidualnego programu usamodzielnienia. 

10. Dane, o których mowa w: 

1) ust. 3 – do rejestru wprowadza, aktualizuje i usuwa – odpowiedni ze względu na 

miejsce umieszczenia dziecka – starosta powiatu właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, a w przypadku  zawarcia umowy, o 

której mowa w art. 54 ust. 3a, starosta powiatu, który zawarł tę umowę, starosta 

powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania prowadzącego rodzinny 

dom dziecka, a w przypadku  rodzinnego domu dziecka organizowanego na terenie 

innego powiatu – starosta organizujący rodzinny dom dziecka, starosta powiatu 

właściwego ze względu na miejsce prowadzenia placówki opiekuńczo- 

wychowawczej, marszałek województwa właściwego ze względu na miejsce 

prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego 

ośrodka preadopcyjnego; 

2) ust.4, do rejestru wprowadza, aktualizuje i usuwa organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej, który przeprowadził wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
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3) ust. 5, do rejestru wprowadza, aktualizuje i usuwa organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej, który zakwalifikował kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

4) ust. 6, do rejestru wprowadza, aktualizuje i usuwa starosta powiatu właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, a w przypadku  zawarcia 

umowy o której mowa w art. 54 ust. 3a, starosta powiatu, który zawarł tę umowę, 

chyba że porozumienie, o którym mowa w art. 54 ust. 3b, stanowi inaczej; 

5) ust. 7, do rejestru wprowadza, aktualizuje i usuwa starosta powiatu właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania prowadzącego rodzinny dom dziecka, a w 

przypadku  rodzinnego domu dziecka organizowanego na terenie innego powiatu – 

starosta organizujący rodzinny dom dziecka, chyba że porozumienie, o którym 

mowa w art. 60 ust. 3, stanowi inaczej; 

6) ust. 8, do rejestru wprowadza, aktualizuje i usuwa: 

a) starosta powiatu prowadzącego lub zlecającego prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej– w zakresie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, 

b) marszałek województwa, którego samorząd prowadzi lub zleca prowadzenie 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego – w zakresie odpowiednio placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, 

c) wojewoda właściwy ze względu odpowiednio na powiat prowadzący lub 

zlecający prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, samorząd 

województwa prowadzący lub zlecający prowadzenie regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej lub samorząd województwa prowadzący lub 

zlecający prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – w zakresie 

wynikającym z zezwolenia na funkcjonowanie odpowiednio placówki lub 

ośrodka oraz w zakresie danych, o których mowa w ust. 8 pkt 4 i 7, 

dotyczących tych placówek i ośrodków; 

7) ust. 9, do rejestru wprowadza, aktualizuje i usuwa odpowiednio starosta powiatu 

właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie 

nauki i usamodzielnienie osoby usamodzielnianej, a w zakresie pomocy na  

zagospodarowanie –starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce osiedlenia 

się osoby usamodzielnianej. 
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11. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, 

a także, na wniosek kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, innego 

pracownika tego centrum, do wprowadzania, aktualizowania i usuwania z rejestru 

danych, o których mowa w ust. 3, 6, 7, 8 w zakresie placówek opiekuńczo-

wychowawczych i 9. 

12. Marszałek województwa może upoważnić kierownika regionalnego ośrodka 

polityki społecznej, a także, na wniosek kierownika regionalnego ośrodka polityki 

społecznej, innego pracownika tego ośrodka do wprowadzania, aktualizowania i 

usuwania z rejestru danych, o których mowa w ust. 8 w zakresie regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. 

13. Wojewoda może upoważnić kierownika urzędu wojewódzkiego, a także, na 

wniosek kierownika urzędu wpjewódzkiego, innego pracownika tego urzędu do 

wprowadzania, aktualizowania i usuwania z rejestru danych, o których mowa w ust. 8 

pkt 4 i 7 oraz danych w zakresie wynikającym z zezwolenia na funkcjonowanie 

odpowiednio placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

14. Starosta, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, marszałek województwa i 

wojewoda wprowadzają, aktualizują i usuwają z rejestru, o którym mowa w ust. 1, dane 

wykorzystując system teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2. 

15. Dane do rejestru wprowadza się, aktualizuje i usuwa niezwłocznie po 

powzięciu informacji wymagających wpisu lub aktualizacji. 

16. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, są obowiązane do informowania 

odpowiednio organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który przeprowadził wstępną 

kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, starosty 

powiatu, który zawarł umowę z rodziną zastępczą zawodową, o której mowa w art. 54 

ust. 3a, albo starosty, który organizuje rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu, 

o każdej zmianie danych, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 1 i pkt 3–11, ust. 5 

pkt 1 i pkt 3–11, ust. 6 pkt 1 i pkt 3–11, ust. 7 pkt 1 i pkt 3–11 i ust. 9 pkt 1, 3 i 4, . 

Art. 38e. 1. Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 1,  w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom: 
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1) staroście powiatu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 – dane dotyczące dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, o których mowa w art. 38d ust. 3, w 

celu zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej; 

2) staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

– dane, o których mowa w art. 38d ust. 3, w celu finansowania pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej; 

3) staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 i 14, w celu zapewnienia 

dzieciom pieczy zastępczej; 

4) marszałkowi województwa, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 – dane dotyczące 

dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, o których mowa w art. 

38d ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7, 10–12 i 14, w celu zapewnienia dzieciom pieczy 

zastępczej; 

5) wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej – 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 3, w celu sprawowania kontroli nad realizacją 

zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonywanych przez 

jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w 

celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie; 

6) gminie zobowiązanej do współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 

dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 3 pkt 1-16, w celu prowadzenia 

pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych; 

7) gminie miejsca zamieszkania rodziców dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej oraz podmiotowi prowadzącemu pracę z rodziną dziecka – dane z 

wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 3, w celu prowadzenia pracy z rodziną 

przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

8) ośrodkowi adopcyjnemu, do którego została zgłoszona informacja uzasadniająca 

zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia  – dane z wykazu, o którym mowa w 

art. 38d ust. 3, w celu prowadzenia procedur przysposobienia; 

11) sądowi – dane z wykazów, o których mowa w art. 38d ust. 3, w celu w 

zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia  zgody na 
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umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 

innego organu państwa obcego; 

12) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 12, w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne 

oraz członków ich rodzin; 

13) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego – dane z wykazów, o których mowa w art. 38d ust. 3 pkt 

1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 12, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin, a także osób obowiązanych do ponoszenia 

odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej; 

14) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 12, w celu weryfikacji 

danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

członków ich rodzin; 

15) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 12, w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie 

wychowawcze oraz członków ich rodzin;  

16) organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 12, w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o to świadczenie, osób pobierających to świadczenie oraz 

członków ich rodzin; 

17) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 3 pkt 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 i 12, w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy, osób pobierających rodzinny 

kapitał opiekuńczy oraz członków ich rodzin.  

2. Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 2,  w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom: 
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1) organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, oraz 

staroście powiatu właściwego dla tego organizatora – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 4, w celu zapewnienia tworzenia i zapewnienia funkcjonowania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu 

zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej innemu niż organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, oraz staroście powiatu innego 

niż powiat organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w ust. 10 pkt 

2,  – dane, o których mowa w art. 38d ust. 4, w celu zapewnienia tworzenia i 

zapewnienia funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i 

rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

3) wojewodzie właściwemu dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym 

mowa w pkt 1 – dane, o których mowa w art. 38d ust. 4, w celu sprawowania 

kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez 

jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania 

informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie. 

3. Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 3,  w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom: 

1) organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w ust. 10 pkt 3, oraz 

staroście powiatu właściwego dla tego organizatora – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 5, w celu zapewnienia tworzenia i zapewnienia funkcjonowania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu 

zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej innemu niż organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej, o którym mowa w ust. 10 pkt 3, oraz staroście powiatu innego 

niż powiat organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w ust. 10 pkt 

3 – dane, o których mowa w art. 38d ust. 5, w celu zapewnienia tworzenia i 

zapewnienia funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i 

rodzin pomocowych oraz w celu zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy 

zastępczej; 

3) wojewodzie właściwemu dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym 

mowa w pkt 1 – dane, o których mowa w art. 38d ust. 5, w celu sprawowania 
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kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez 

jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania 

informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie. 

4. Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 4,  w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom: 

1) staroście powiatu, o którym mowa w ust. 10 pkt 4 – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 6, w celu zapewnienia tworzenia i zapewnienia funkcjonowania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu 

zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w danej rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – dane, o których mowa w art. 38d ust. 6, 

w celu zapewnienia finansowania pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; 

3) staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 6 pkt 1, 2, 5, 12–18 i 20–25, w celu zapewnienia 

dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej; 

4) sądowi – dane z wykazów, o których mowa w art. 38d ust. 6, w celu w 

zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia  zgody na 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 

innego organu państwa obcego; 

5) wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 6, w celu sprawowania kontroli nad realizacją 

zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne 

systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji 

zadań w tym zakresie; 

6) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 6 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz 

członków ich rodzin; 

7) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dane, o 
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których mowa w art. 38d ust. 6 pkt 1, 3 i 5 w celu weryfikacji danych dotyczących 

osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób 

pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz członków ich rodzin; 

8) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 6 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze 

oraz członków ich rodzin;  

9) organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 6 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o to świadczenie, osób pobierających to świadczenie oraz członków ich rodzin; 

10) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 6 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o rodzinny kapitał opiekuńczy, osób pobierających rodzinny kapitał opiekuńczy 

oraz członków ich rodzin.  

5. Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 5,  w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom: 

1) staroście powiatu, o którym mowa w ust. 10 pkt 5 – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 7, w celu zapewnienia tworzenia i zapewnienia funkcjonowania rodzin 

zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych oraz w celu 

zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej; 

2) staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w danej rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – dane, o których mowa w art. 38d ust. 7, 

w celu zapewnienia finansowania pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej; 

3) staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 7 pkt 1, 2, 5 – w zakresie województwa i powiatu, w 

których prowadzony jest rodzinny dom dziecka, pkt 12–16 i 18–23, w celu 

zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej; 

4) sądowi – dane z wykazów, o których mowa w art. 38d ust. 7, w celu w 

zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia  zgody na 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 

innego organu państwa obcego; 
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5) wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 7, w celu sprawowania kontroli nad realizacją 

zadań z zakresu pieczy zastępczej wykonywanych przez jednostki organizacyjne 

systemu pieczy zastępczej oraz w celu zasięgania informacji o sposobie realizacji 

zadań w tym zakresie; 

6) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 7 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne oraz 

członków ich rodzin; 

7) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 7 pkt 1, 3 i 5 w celu weryfikacji danych dotyczących 

osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób 

pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz członków ich rodzin; 

8) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 7 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze 

oraz członków ich rodzin;  

9) organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 7 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o to świadczenie, osób pobierających to świadczenie oraz członków ich rodzin; 

10) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 7 pkt 1, 3 i 5, w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o rodzinny kapitał opiekuńczy, osób pobierających rodzinny kapitał opiekuńczy 

oraz członków ich rodzin.  

6. Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 6,  w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom: 

1) staroście powiatu, marszałkowi województwa i wojewodzie, o których mowa w 

ust. 10 pkt 6 – dane, o których mowa w art. 38d ust. 8, w celu zapewnienia 

tworzenia i zapewnienia funkcjonowania instytucjonalnych form pieczy zastępczej; 

2) staroście powiatu właściwego do finansowania pobytu dziecka w danej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
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interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – dane, o których mowa w art. 38d ust. 8, 

w celu zapewnienia finansowania pobytu dziecka w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej; 

3) staroście powiatu innego niż powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 8, w celu zapewnienia dzieciom instytucjonalnej 

pieczy zastępczej; 

4) sądowi – dane z wykazów, o których mowa w art. 38d ust. 8, w celu w 

zapewnienia dziecku pieczy zastępczej, uregulowania sytuacji prawnej dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej oraz w celu udzielenia albo nieudzielenia  zgody na 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub 

innego organu państwa obcego; 

5) wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 8, w celu wydawania i cofania zezwoleń na 

prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,  

sprawowania kontroli nad realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej 

wykonywanych przez jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej oraz w 

celu zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie; 

6) organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 8 pkt 1, 3 – w zakresie adresu placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka 

preadoppcyjnego  i pkt 4, w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających świadczenia rodzinne 

oraz członków ich rodzin; 

7) organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 8 pkt 1, 3 – w zakresie adresu placówki opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i 

interwencyjnego ośrodka preadoppcyjnego  i pkt 4w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
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osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz członków ich 

rodzin; 

8) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 8 pkt 1, 3 – w zakresie adresu placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka 

preadoppcyjnego  i pkt 4, w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie 

wychowawcze oraz członków ich rodzin;  

9) organowi realizującemu świadczenie dobry start – dane dotyczące placówki 

opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, o 

których mowa w art. 38d ust. 8 pkt 1, 3 – w zakresie adresu placówki opiekuńczo-

wychowawczej i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i pkt 4, w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o to świadczenie, osób 

pobierających to świadczenie oraz członków ich rodzin; 

10) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i wojewodzie – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 8 pkt 1, 3 – w zakresie adresu placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka 

preadoppcyjnego  i pkt 4, w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy, osób pobierających rodzinny 

kapitał opiekuńczy oraz członków ich rodzin.  

7. Dane z wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 7,  w zakresie niezbędnym 

do realizacji zadań ustawowych, udostępnia się następującym podmiotom: 

1) staroście powiatu, o którym mowa w ust. 10 pkt 7 – dane, o których mowa w art. 

38d ust. 9, w celu zapewnienia pomocy osobom usamodzielnianym; 

2) staroście powiatu właściwego ze względu na osiedlenie się osoby usamodzielnianej 

– dane, o których mowa w art. 38d ust. 9, w celu zapewnienia pomocy osobom 

usamodzielnianym; 

3) wojewodzie właściwemu ze względu na powiat, o którym mowa w pkt 1 lub 2 – 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 9, w celu sprawowania kontroli nad realizacją 

zadań z zakresu usamodzielnień pełnoletnich wychowanków oraz w celu 

zasięgania informacji o sposobie realizacji zadań w tym zakresie; 

4) jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego – dane, o których mowa w art. 38d ust. 9 pkt 1-6, 7 – w 
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zakresie informacji dotyczących pieczy zastępczej w odniesieniu do osoby, która 

skorzystała z uprawnień, o których mowa w art. 37 ust. 4 lub 5, i pkt 8, w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz członków 

ich rodzin, a także osób obowiązanych do ponoszenia odpłatności za świadczenia z 

pomocy społecznej; 

5) powiatowym urzędom pracy – dane, o których mowa w art. 38d ust. 9 pkt 1-6, 7 – 

w zakresie informacji dotyczących pieczy zastępczej w odniesieniu do osoby, która 

skorzystała z uprawnień, o których mowa w art. 37 ust. 4 lub 5, i pkt 8, w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o pomoc w związku z art. 

66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

Art. 38f. 1. Informacje, o których mowa w art. 38d ust. 3–9, są przetwarzane przez 

ministra właściwego do spraw rodziny w celu monitorowania realizacji niniejszej 

ustawy, przez starostę, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, marszałka 

województwa i wojewodę – w celu prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 

1, oraz przez podmioty wymienione w art. 38e w celu, w jakim informacje te zostały im 

udostępnione.  

2. Administratorami danych osobowych, o których mowa w art. 38d ust. 3–9, są 

starosta, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, marszałek województwa i wojewoda – 

każdy w zakresie wprowadzonych przez siebie do rejestru, o którym mowa w art. 38d 

ust. 1, danych osobowych. 

3. Administrator danych osobowych dokonuje co najmniej raz na rok przeglądu 

danych osobowych, o których mowa w art. 38d ust. 3–9, i niezwłocznie po dokonaniu 

przeglądu usuwa dane osobowe, których przetwarzanie nie jest uzasadnione. 

4. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje, w rejestrze, o którym mowa 

w art. 38d ust. 1, informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 3, w tym informacje i 

dane poddane pseudonimizacji zgodnie z ust. 6, przez okres roku od dnia ukończenia 

przez daną osobę 25. roku życia, a w przypadku przysposobienia dziecka – przez okres 

roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka. 

Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 3, usuwa się niezwłocznie po upływie 

okresów przechowywania. 
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5. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 1 przechowują informacje i dane, o 

których mowa w 38d ust. 3, przez okres roku od dnia ukończenia przez daną osobę 25. 

roku życia, a w przypadku przysposobienia dziecka – przez okres roku od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, chyba że informacje i 

dane poddane zostały pseudonimizacji zgodnie z ust. 6. Informacje i dane, o których 

mowa w 38d ust. 3, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

6. Podmiot, o którym mowa w art. 38d ust. 10 pkt 1, dokonuje, w rejestrze, o 

którym mowa w art. 38d ust. 1, pseudonimizacji informacji i danych, o których mowa w 

38d ust. 3, po upływie miesiąca od uchylenia postanawiania o umieszczeniu dziecka w 

pieczy zastępczej lub opuszczenia pieczy zastępczej przez osobę, o której mowa w art. 

37 ust. 2–5. 

7. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje, w rejestrze, o którym mowa 

w art. 38d ust. 1, informacje i dane, o których mowa w art. 38d ust. 4, w tym informacje 

i dane poddane pseudonimizacji zgodnie z ust. 9, do dnia upływu roku od dnia poddania 

ich pseudonimizacji zgodnie z ust. 9. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 4, 

usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

8. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 2 pkt 2 i 3 przechowują informacje i dane, 

o których mowa w art. 38d ust. 4, do dnia poddania ich pseudonimizacji zgodnie z ust. 

9. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 4, usuwa się niezwłocznie po upływie 

okresów przechowywania. 

9. Podmiot, o którym mowa w art. 38d ust. 10 pkt 2, dokonuje, w rejestrze, o 

którym mowa w art. 38d ust. 1, pseudonimizacji informacji i danych, o których mowa w 

38d ust. 4, po upływie miesiąca od dnia utraty ważności pozytywnej wstępnej 

kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, albo po upływie 

10 lat od dnia przeprowadzenia negatywnej wstępnej kwalifikacji kandydata do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Podmiot ten przechowuje informacje i dane, o 

których mowa w 38d ust. 4, do dnia upływu roku od dnia poddania ich pseudonimizacji. 

Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 4, usuwa się niezwłocznie po upływie 

okresów przechowywania. 

10. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje, w rejestrze, o którym mowa 

w art. 38d ust. 1, informacje i dane, o których mowa w art. 38d ust. 5, w tym informacje 
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i dane poddane pseudonimizacji zgodnie z ust. 12, do dnia upływu roku od dnia 

poddania ich pseudonimizacji zgodnie z ust. 12. Informacje i dane, o których mowa w 

38d ust. 5, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

11. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 3 pkt 2 i 3 przechowują informacje i 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 5, do dnia poddania ich pseudonimizacji zgodnie z 

ust. 9. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 5, usuwa się niezwłocznie po 

upływie okresów przechowywania. 

12. Podmiot, o którym mowa w art. 38d ust. 10 pkt 3, dokonuje, w rejestrze, o 

którym mowa w art. 38d ust. 1, pseudonimizacji informacji i danych, o których mowa w 

38d ust. 4, po upływie miesiąca od dnia utraty ważności zaświadczenia 

kwalifikacyjnego wydanego kandydatowi do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka. Podmiot ten przechowuje informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 5, do 

dnia upływu roku od dnia poddania ich pseudonimizacji. Informacje i dane, o których 

mowa w 38d ust. 5, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

13. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje, w rejestrze, o którym mowa 

w art. 38d ust. 1, informacje i dane, o których mowa w art. 38d ust. 6, w tym informacje 

i dane poddane pseudonimizacji zgodnie z ust. 15, do dnia upływu roku od dnia 

poddania ich pseudonimizacji zgodnie z ust. 15. Informacje i dane, o których mowa w 

38d ust. 6, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

14. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 4 pkt 2–10 przechowują informacje i 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 6, do dnia poddania ich pseudonimizacji zgodnie z 

ust. 15. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 6, usuwa się niezwłocznie po 

upływie okresów przechowywania. 

15. Podmiot, o którym mowa w art. 38d ust. 10 pkt 4, dokonuje, w rejestrze, o 

którym mowa w art. 38d ust. 1, pseudonimizacji informacji i danych, o których mowa w 

38d ust. 6, po upływie miesiąca od dnia opuszczenia przez ostatnie powierzone dziecko 

tej rodziny zastępczej, a w przypadku gdy w rodzinie zastępczej przebywa osoba, która 

osiągnęła pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 

2–5 – od dnia ukończenia 25. roku życia przez tę osobę. Podmiot ten przechowuje 

informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 6, do dnia upływu roku od dnia poddania 

ich pseudonimizacji. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 6, usuwa się 

niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 



– 29 – 

16. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje, w rejestrze, o którym mowa 

w art. 38d ust. 1, informacje i dane, o których mowa w art. 38d ust. 7, w tym informacje 

i dane poddane pseudonimizacji zgodnie z ust. 18, do dnia upływu roku od dnia 

poddania ich pseudonimizacji zgodnie z ust. 18. Informacje i dane, o których mowa w 

38d ust. 7, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

17. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 5 pkt 2–10 przechowują informacje i 

dane, o których mowa w art. 38d ust. 7, do dnia poddania ich pseudonimizacji zgodnie z 

ust. 18. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 7, usuwa się niezwłocznie po 

upływie okresów przechowywania. 

18. Podmiot, o którym mowa w art. 38d ust. 10 pkt 5, dokonuje, w rejestrze, o 

którym mowa w art. 38d ust. 1, pseudonimizacji informacji i danych, o których mowa w 

38d ust. 7, po upływie miesiąca od dnia rozwiązania umowy z prowadzącym rodzinny 

dom dziecka. Podmiot ten przechowuje informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 7, 

do dnia upływu roku od dnia poddania ich pseudonimizacji. Informacje i dane, o których 

mowa w 38d ust. 7, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

19. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje, w rejestrze, o którym mowa 

w art. 38d ust. 1, informacje i dane, o których mowa w art. 38d ust. 8 pkt 4, przez okres 

kierowania przez osobę, o której mowa w art. 38d ust. 8 pkt 4, odpowiednio placówką 

opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub 

interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnych. Informacje i dane, o których mowa w 38d 

ust. 8 pkt 4, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

20. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 6 pkt 1–5 przechowują informacje i dane, 

o których mowa w art. 38d ust. 8 pkt 4, przez okres kierowania przez osobę, o której 

mowa w art. 38d ust. 8 pkt 4, odpowiednio placówką opiekuńczo-wychowawczą, 

regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem 

preadopcyjnych. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 8 pkt 4, usuwa się 

niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

21. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 6 pkt 6–10 przechowują udostępnione im 

informacje i dane, o których mowa w art. 38d ust. 8 pkt 4, przez okres 10 lat od dnia 

zaprzestania udzielania świadczenia, o którym mowa odpowiednio w art. 38e ust. 6 pkt 

6–10, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało 

przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w 

sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie 
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prawa do świadczenia bez rozpatrzenia. Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 8 

pkt 4, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

22. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje, w rejestrze, o którym mowa 

w art. 38d ust. 1, informacje i dane, o których mowa w art. 38d ust. 9, w tym informacje 

i dane poddane pseudonimizacji zgodnie z ust. 24, do dnia upływu roku od dnia 

poddania ich pseudonimizacji zgodnie z ust. 24. Informacje i dane, o których mowa w 

38d ust. 9, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

23. Podmioty wymienione w art. 38e ust. 7 przechowują informacje i dane, o 

których mowa w art. 38d ust. 9, do dnia poddania ich pseudonimizacji zgodnie z ust. 24. 

Informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 9, usuwa się niezwłocznie po upływie 

okresów przechowywania. 

24. Podmiot, o którym mowa w art. 38d ust. 10 pkt 7, dokonuje, w rejestrze, o 

którym mowa w art. 38d ust. 1, pseudonimizacji informacji i danych, o których mowa w 

38d ust. 9, po upływie miesiąca od dnia osiągnięcia przez osobę usamodzielnianą 26. 

roku życia. Podmiot ten przechowuje informacje i dane, o których mowa w 38d ust. 9, 

do dnia upływu roku od dnia poddania ich pseudonimizacji. Informacje i dane, o których 

mowa w 38d ust. 9, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów przechowywania. 

25. Zabezpieczenia stosowane przez administratorów danych w celu ochrony 

danych osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy 

12) w art. 42 w ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z 

dostępem ograniczonym.”;  

13) art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. 1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, na wniosek kandydata do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, przeprowadza na podstawie oceny spełniania 

warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2, wstępną kwalifikację kandydata do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 
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prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Pozytywna wstępna kwalifikacja jest ważna 

przez okres 2 lat od dnia jej przeprowadzenia. 

2. Po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej sporządza dokument 

potwierdzający przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji, który zawiera w szczególności 

wskazanie, czy wstępna kwalifikacja jest pozytywna, czy negatywna. Dokument 

potwierdzający przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji jest wydawany pisemnie w 

postaci papierowej lub elektronicznej. 

3. W przypadku, gdy wstępna kwalifikacja kandydata do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka jest negatywna,  w dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie 

wstępnej kwalifikacji organizator rodzinnej pieczy zastępczej szczegółowo uzasadnienia 

przyczyny negatywnej wstępnej kwalifikacji i wskazuje obszary wymagające poprawy, 

z jednoczesnym pouczeniem strony o przysługującym prawie wniesienia do sądu 

administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o 

których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

4. Wstępna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

5. Wstępna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzana przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej innego niż organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka jeżeli: 

1) organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka nie 

przeprowadził, w terminie miesiąca od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
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zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka lub  

2) organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

wyraził zgodę na przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji danego kandydata przez 

innego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub 

3) organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

negatywnie wstępnie zakwalifikował danego kandydata. 

6. W przypadku gdy wstępna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, jest 

przeprowadzana przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej innego niż organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizator może zasięgnąć opinii organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka co do spełniania warunków, o których mowa 

w art. 42 ust. 1 pkt 1. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej inny niż organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka w celu weryfikacji spełniania warunków, o 

których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7, może wykonywać swoje obowiązki na terenie 

powiatu miejsca zamieszkania kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka. 

7. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który pozytywnie wstępnie 

zakwalifikował kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kieruje tego 

kandydata, na jego wniosek,  na szkolenie, o którym mowa w art. 44 ust. 1.  

8. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który pozytywnie wstępnie 

zakwalifikował kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 
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zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka jest obowiązany do 

zorganizowania szkolenia o którym mowa w art. 44 ust. 1 w terminie 3 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7.”; 

14) art. 45 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 45. 1. Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, o którym mowa w art. 44 

ust. 1, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który przeprowadził wstępną 

kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wydaje 

zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia 

oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42. 

2. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest ważne 2 lata od dnia jego wydania i stanowi 

podstawę wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 3. 

3. W przypadku, gdy kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka przestanie 

spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1–3, organizator pieczy zastępczej, 

który przeprowadził wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka wykreśla go niezwłocznie z rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 

3, oraz zawiadamia go o tym pisemnie, w postaci papierowej lub elektronicznej, podając 

jednocześnie uzasadnienie. 

4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, o którym 

mowa w ust. 1, odmowa ta wydawana jest pisemnie w postaci papierowej lub 

elektronicznej, ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyn odmowy i ewentualnym 

wskazaniem obszarów wymagających poprawy, z jednoczesnym pouczeniem strony 

o przysługującym prawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach 

i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.”; 

15) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. Kandydaci zakwalifikowani do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne 
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domy dziecka są obowiązani do przedstawiania, co 2 lata, odpowiednio organizatorowi 

rodzinnej pieczy zastępczej, który przeprowadził wstępną kwalifikację kandydata do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

staroście powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej 

lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, staroście powiatu, który zawarł umowę z 

rodziną zastępczą zawodową, o której mowa w art. 54 ust. 3a, albo staroście, który 

organizuje rodzinny dom dziecka na terenie innego powiatu zaświadczenia lekarskiego o 

stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 

zdrowotnej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionej przez 

psychologa.”; 

16) uchyla się art. 46; 

17) w art. 53 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 67, art. 82 ust. 1b, art. 83 ust. 2 i 3a, art. 84 pkt 1, art. 

85 ust. 4, art. 95 ust. 3, 3a i 4 oraz w art. 141 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „w art. 37 ust. 2” 

zastępuje się wyrazami „w art. 37 ust. 2–5”; 

18) w art. 54: 

a) w ust. 3 pkt 12a otrzymuje brzmienie: 

„12a) wysokość kosztów utrzymania i eksploatacji, w tym bieżącej konserwacji, 

lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, 

w którym ma być pełniona funkcja rodziny zastępczej;”, 

b) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 

„3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, starosta, który zamierza 

zawrzeć umowę z rodziną zastępczą albo zawarł już taką umowę może zawrzeć 

porozumienie ze starostą powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

rodziny zastępczej zawodowej.”, 

c)_ ust. 3c otrzymuje brzmienie: 

„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. 5a, przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących 

rodzinie zastępczej zawodowej i finansowania rodziny zastępczej zawodowej, 
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wykonuje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej 

zawodowej.”, 

d) po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 

„3d. Zadania związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej, z 

którą starosta zawarł umowę, o której mowa w ust. 3a,  w tym między innymi 

dotyczące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o których mowa 

w art. 191 ust. 5a, przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie 

zastępczej zawodowej i finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wykonuje 

powiat starosty, który zawarł umowę, chyba że porozumienie, o którym mowa w 

ust. 3b, stanowi inaczej.”, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

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

zmieni miejsce sprawowania pieczy zastępczej, opuszczając terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub powiat miejsca zamieszkania, chyba że: 

1) starosta, który podpisał z rodziną zastępczą umowę, o której mowa w art. 54 ust. 

1 lub 2, postanowi inaczej lub 

2) zmiana miejsca sprawowania pieczy zastępczej jest związana z wyjazdem 

wakacyjnym.”, 

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, starosta, który zawarł 

umowę z rodziną zastępczą, może zawrzeć ze starostą powiatu właściwego ze 

względu na nowe miejsce zamieszkania rodziny zastępczej zawodowej 

porozumienie, które 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 i 5a, 

przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących rodzinie zastępczej 

zawodowej i finansowania rodziny zastępczej zawodowej, wykonuje powiat 

starosty, właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania rodziny zastępczej 

zawodowej. 

7b. W przypadku odmowy zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, odmowa 

ta wydawana jest pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej, ze 

szczegółowym uzasadnieniem przyczyn odmowy.”; 

19) w art. 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
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„1a. Kandydat spełniający warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka składa wniosek, o którym mowa 

w ust. 1, do starosty powiatu, którego organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydał mu 

zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 45 ust. 1. 

1b. W przypadku gdy starosta powiatu, o którym mowa w ust. 1a, nie zawarł z 

kandydatem do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, umowy o umowy o utworzeniu odpowiednio rodziny zastępczej 

zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, kandydat spełniający warunki do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka może 

złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, do starosty powiatu innego niż powiat, o 

którym mowa w ust. 1a.”; 

20) w art. 57: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie 

zastępczej niezawodowej przebywa 4 dzieci, lub 2 dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, na wniosek 

rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad 

dziećmi i przy pracach gospodarskich, w wymiarze 40 godzin tygodniowo, chyba, 

że we wniosku wskazano mniejszy wymiar czasu pracy. Przepisy art. 64 ust. 3–6 

stosuje się.”, 

b) dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie 

zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 4 dzieci lub więcej niż 2 dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
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rehabilitacji i edukacji, liczbę osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich lub ich wymiar czasu pracy 

zwiększa się proporcjonalnie.”; 

21) w art. 60: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rodzinny dom dziecka może być organizowany na terenie powiatu 

innego, niż powiat organizujący rodzinny dom dziecka.”; 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu: 

„3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, starosta powiatu, który organizuje 

rodzinny dom dziecka lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, może 

zawrzeć porozumienie ze starostą powiatu, na terenie którego organizowany jest 

rodzinny dom dziecka. 

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, może określać, że zadania 

związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, w tym między innymi 

dotyczące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o których mowa 

w art. 191 ust. 5a, przyznawania świadczeń i dodatków przysługujących 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka i finansowania rodzinnego domu dziecka, 

wykonuje powiat właściwy ze względu na miejsce organizacji rodzinnego domu 

dziecka. 

5. Zadania związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, w tym 

między innymi dotyczące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, porozumień, o 

których mowa w art. 191 ust. 5a, przyznawania świadczeń i dodatków 

przysługujących prowadzącemu rodzinny dom dziecka i finansowania rodzinnego 

domu dziecka, wykonuje powiat starosty, który organizuje rodzinny dom dziecka 

lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, chyba że porozumienie, o 

którym mowa w ust. 3, stanowi inaczej.”; 

22) w art. 61a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, w sytuacji, o której mowa w ust. 2, 

odmowa ta wydawana jest pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej, ze 

szczegółowym uzasadnieniem przyczyn odmowy.”; 

23) w art. 62 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisy art. 54 ust. 7 i 7a stosuje się odpowiednio.”; 

24) w art. 64: 
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a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa 4 dzieci, lub 2 dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 

lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji, starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, na wniosek 

prowadzącego rodzinny dom dziecka, zatrudnia osobę do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w wymiarze 40 

godzin tygodniowo, chyba, że we wniosku wskazano mniejszy wymiar czasu 

pracy. Przepis art. 57 ust. 1b stosuje się odpowiednio.”, 

b) w ust. 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym.”; 

25) w art. 75 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) wysokość wynagrodzeń, o których mowa w art. 85 ust. 6 i 7, przysługujących 

rodzinie pomocowej oraz sposób wypłaty;”; 

26) w art. 76 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Właściwym miejscowo organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 

3d i art. 60 ust. 5 .”; 

27) w art. 78 w ust. 1 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym; 

  6) daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej.”; 

28) w art. 82 w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje 

świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1, oraz dodatki, o których mowa w art. 81, 

również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2–5.”; 
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29) w art. 85: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż kwota 3100 zł. 

2. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 

przysługuje miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 124% kwoty, o której mowa 

w ust. 1.”, 

b) ust. 6–8 otrzymują brzmienie: 

„6. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka, za 

czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, otrzymuje miesięczne 

wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 20% otrzymywanego miesięcznie 

wynagrodzenia, liczone na każde przyjęte dziecko, z tytułu pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

7. Rodzina zastępcza niezawodowa oraz małżonkowie lub osoba, o których 

mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej 

otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty, 

o której mowa w ust. 1, liczonej na każde przyjęte dziecko. 

8. Wynagrodzenia za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, o 

których mowa w ust. 6 i 7, przysługują w wysokości proporcjonalnej do liczby dni 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w danym 

miesiącu kalendarzowym.”; 

30) w art. 86: 

a) uchyla się ust. 1; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kwoty, o których mowa w art. 54, 62, 75, art. 80 ust. 1 i art. 81, podlegają 

waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego 

następującego po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była 

przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%.”; 

31) w art. 87: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81, przyznaje 

się od dnia: 

1) faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko lub 

osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, rodziny zastępczej lub rodzinnego 

domu dziecka; 

2) od którego osoba, o której mowa w art. 37 ust. 4 i 5, przebywa odpowiednio w 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od 

dnia wyrażenia przez starostę oraz odpowiednio rodzinę zastępczą lub 

prowadzącego rodzinny dom dziecka zgód, o których mowa odpowiednio w 

art.  37 ust. 3–5.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie 

ponosi kosztów utrzymania dziecka lub osoby, o której mowa w art. 37 ust. 2– 5, w 

związku z ich pobytem w:”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku gdy świadczenia oraz dodatki, o których mowa w art. 80 ust. 

1 oraz art. 81, przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, świadczenia oraz dodatki wypłaca się w 

wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka lub osoby, o której mowa 

w art. 37 ust. 2–5, w danym miesiącu kalendarzowym.”; 

32) w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzina zastępcza, rodzina pomocowa 

oraz prowadzący rodzinny dom dziecka składają w powiatowym centrum pomocy 

rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem art. 54 

ust. 3d i art. 60 ust. 5 .”; 

33) w art. 93 ust 2a otrzymuje brzmienie: 

 „2a. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona na terenie 

innego powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, 

który prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zleca realizację tego 

zadania na podstawie art. 190, a starostą powiatu, na terenie którego prowadzona 

jest placówka opiekuńczo-wychowawcza. Porozumienie, może określać, że zadania 

związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tym między 
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innymi dotyczące, porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5, przyznawania 

środków finansowych i finansowania placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

wykonuje powiat starosty, który prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub 

zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190.”; 

34) w art. 97 w ust. 3 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

z dostępem ograniczonym;”; 

35) w art. 98: 

a)  w ust. 1 w pkt 1: 

– lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca 

socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program 

obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę 

opiekuńczo-wychowawczą, 

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, albo”, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające 

do wykonywania zawodu nauczyciela;”, 

b) w ust. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym;”; 

36) w art. 106 : 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego mogą być tworzone tylko w 

przypadku gdy: 

1) utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub przekształcenie 

istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej nie spowoduje zwiększenia 

liczby miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie danego powiatu, 

albo 

2) jest to umotywowane szczególnymi potrzebami lokalnymi.”, 

b) w ust. 4: 



– 42 – 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wojewoda, na wniosek podmiotu występującego o zezwolenie, może 

wydać zezwolenie, jeżeli podmiot ten:”, 

– w pkt 2 dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j) pozytywną opinię Rzecznika Praw Dziecka o zasadności utworzenia 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego – w przypadku, o 

którym mowa w ust. 1a pkt 2.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Wojewoda wydając zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-

terapeutycznego kieruje się dobrem dziecka oraz przesłankami wskazującymi na 

brak możliwości zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej.”, 

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. W zezwoleniu wojewoda określa liczbę miejsc w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, w tym liczbę miejsc przewidzianych w dla każdego typu placówki 

– w przypadku placówki opiekuńczo wychowawczej łączącej zadania na podstawie 

art. 101 ust. 3.”; 

37) w art. 109 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej można umieścić, w tym 

samym czasie, łącznie nie więcej niż 30 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność 

przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2–5.  

3. Wojewoda, uwzględniając specyfikę i zadania regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej, może zezwolić na umieszczenie większej liczby dzieci lub osób, które 

osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 

2–5, nie więcej jednak niż 45.”; 

38) w art. 113 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych przepisy art. 93 ust. 4, 

art. 94, art. 95 ust. 5, art. 96–100, art. 106 ust. 1–2, ust. 2a pkt 1–8 i ust. 3–11, art. 107 i 

art. 108 stosuje się odpowiednio.  

2. Do interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych przepisy art. 93 ust. 4, art. 94, 

art. 95 ust. 5, art. 96–100, art. 106 ust. 1–2, ust. 2a pkt 1–7 i ust. 3–11, art. 107, art. 108 

oraz art. 110 stosuje się odpowiednio.”; 
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39) po art. 121a dodaje się art. 121b w brzmieniu: 

„1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci lub osób 

zatrudnionych lub ochrony mienia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

może zostać wprowadzony szczególny nadzór nad pomieszczeniami placówki albo 

ośrodka lub terenem wokół placówki albo ośrodka w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

2. Monitoring może zostać wprowadzony przez dyrektora: 

1) placówki opiekuńczo-wychowawczej – w uzgodnieniu odpowiednio ze starostą 

albo kierownikiem podmiotu, któremu powiat zlecił prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej; 

2) regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – w uzgodnieniu odpowiednio z 

marszałkiem województwa albo kierownikiem podmiotu, któremu samorząd 

województwa zlecił prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – w uzgodnieniu odpowiednio z 

marszałkiem województwa albo kierownikiem podmiotu, któremu samorząd 

województwa zlecił prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

3. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez 

pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

4. Monitoring nie obejmuje pokoi mieszkalnych dzieci, pomieszczeń, w których 

odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których 

dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń 

przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji dzieci lub pracowników, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni. 

5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe wychowanków, pracowników 

i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka lub 

interwencyjny ośrodek preadopcyjny przetwarza wyłącznie w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieci lub osób zatrudnionych lub ochrony mienia w tych jednostkach i 

przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. 

6. W przypadku gdy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektor 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego powziął wiadomość, że nagrania obrazu mogą stanowić dowód w 
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postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony w ust. 5 ulega 

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania te są 

przekazywane właściwemu organowi prowadzącemu postępowanie.  

7. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 5 lub 6, uzyskane w wyniku 

monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych 

osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

8. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

informuje dzieci i pracowników placówki albo ośrodka o wprowadzeniu monitoringu, w 

sposób przyjęty w danej placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem 

monitoringu. 

9. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na 

piśmie o stosowaniu monitoringu. 

10. W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor placówki opiekuńczo-

wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor 

interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oznacza pomieszczenia i teren monitorowany 

w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń 

dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem. 

11. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

uzgadnia odpowiednio ze starostą albo z marszałkiem województwa, albo z 

odpowiednim podmiotem, o którym mowa w ust. 2, a następnie wprowadza środki 

techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz 

danych osobowych dzieci, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań 

można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.”; 

40) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, a następnie przekazuje ją do właściwego sądu oraz ośrodka adopcyjnego 

odpowiedzialnego za kwalifikację dziecka do przysposobienia krajowego.”; 
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41) w art. 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie 

wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do 

sądu oraz ośrodka adopcyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację dziecka do 

przysposobienia krajowego.”; 

42) w art. 145: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, 

prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 

pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, pracownik organizacji 

pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie lub inna osoba wyznaczona przez tę 

organizację do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, lub inna osoba 

wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika 

powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia 

wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.”, 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem usamodzielnienia: 

1) może dokonać, w przypadku zmiany sytuacji życiowej tej osoby, 

2) dokonuje, w przypadkach, o których mowa w art. 37 ust. 4 lub 5, po uzyskaniu 

zgody starosty oraz zgody odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo 

dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej  

– zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia. Zmiany programu 

wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie 

powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na 

kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.”; 

43) po art. 152 dodaje się art. 152a w brzmieniu: 

„Art. 152a. W przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywa w rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczą albo 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej na zasadach określonych w art. 37 ust. 
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4–5, pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia opuszczenia 

odpowiednio rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-

wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej. Zawieszenie 

pomocy pomocy, o której mowa w art. 140 ust. 1, następuje z urzędu, w drodze 

decyzji”; 

44) po art. 155 dodaje się art. 155a w brzmieniu: 

„Art. 155a. 1. Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia system 

teleinformatyczny służący do prowadzenia procedur dotyczących spraw z zakresu 

przysposobienia dziecka i umożliwia dostęp do tego systemu marszałkom województw 

oraz ośrodkom adopcyjnym – w celu realizacji ich zadań w zakresie procedur 

dotyczących spraw z zakresu przysposobienia dziecka. 

2. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemie, o którym 

mowa w ust. 1, są: 

1) minister właściwy do spraw rodziny w zakresie utrzymania systemu, zapewnienia 

ochrony danych osobowych w nim zawartych, monitorowania realizacji zadań z 

wykonywania ustawy, wydawania opinii, o których mowa w art. 164 ust. 11, oraz 

wykonywania zadań organu centralnego, o którym mowa w art. 187 ust. 1 pkt 9;  

2) ośrodek adopcyjny w zakresie prowadzenia procedur adopcyjnych i 

przetwarzanych danych osobowych; 

3) marszałek województwa w zakresie nadawania i cofania uprawnień dostępu do 

systemu ośrodkom adopcyjnym. 

3. Zabezpieczenia stosowane przez administratorów danych w celu ochrony 

danych osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 

pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy.”; 

45) w art. 157 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Czas pracy ośrodka adopcyjnego uwzględnia konieczność świadczenia usług 

przez ośrodek adopcyjny również w godzinach popołudniowych oraz w co najmniej 

jedną sobotę w miesiącu.”; 

46) w art. 158 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
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„6) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

z dostępem ograniczonym.”; 

47) w art. 159 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

z dostępem ograniczonym.”; 

48) w art. 161: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c, jest prowadzona 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 155a.”, 

b) w ust. 2: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ośrodek adopcyjny, realizując wynikające z niniejszej ustawy zadania 

związane z prowadzeniem procedur przysposobienia, przetwarza następujące 

informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:”, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) adres miejsca zamieszkania i zwykłego pobytu;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) data urodzenia; 

„3b) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i 

serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) pozbawianie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;”, 

– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) źródła dochodu wraz z informacją o ich wysokości;”, 

– dodaje się pkt 12–18 w brzmieniu: 

„12) figurowanie lub niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; 

13) dzieci pozostające na utrzymaniu, w tym pod władzą rodzicielską wraz z 

danymi o ich wieku, stanie zdrowia i rozwoju – celu doboru rodziny 

przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

14) wyznanie i pochodzenie etniczne – celu doboru rodziny przysposabiającej 

właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

15) dobrowolnie przedłożone przez kandydata referencje;  
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16) stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa ze zgłoszonymi do 

przysposobienia dziećmi; 

17)   wizerunek – celu doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu 

na potrzeby dziecka; 

18) numer telefonu i adres poczty elektronicznej.”, 

c) w ust. 3: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ośrodek adopcyjny, realizując wynikające z niniejszej ustawy zadania 

związane z prowadzeniem procedur przysposobienia, przetwarza  następujące 

informacje dotyczące dzieci zgłoszonych do przysposobienia:”, 

– dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – 

numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, 

w tym dane wynikające z orzeczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego 

oraz dane wynikające z postanowienia potwierdzającego uregulowanie 

sytuacji prawnej dziecka;”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) dane o stanie zdrowia i rozwoju dziecka;”, 

– pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) dane dotyczące rodzeństwa dziecka w zakresie imienia, nazwiska, daty 

i miejsca urodzenia, sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu;”, 

– dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu: 

„14) wyznanie i pochodzenie etniczne – w celu doboru rodziny 

przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

  15) wizerunek.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Minister właściwy do spraw rodziny, w celu realizacji zadań, o których 

mowa w art. 164 ust. 11, oraz organ centralny, o którym mowa w art. 187 ust. 1 pkt 

9, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 164 ust. 18–20, mają prawo do 

przetwarzania danych, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz otrzymania lub wglądu do 
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wszelkiej dostępnej dokumentacji dotyczących dziecka, w tym prawnej i 

medycznej.”; 

49) w art. 164: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) występuje do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego o przekazanie, w terminie 7 dni, opinii oraz dokumentacji, 

o których mowa w art. 139a, chyba że posiada te opinie oraz dokumentację 

lub nie istniał obowiązek sporządzenia tych opinii, oraz;”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. W przypadku gdy po przeprowadzeniu kwalifikacji dziecka do 

przysposobienia krajowego ośrodek adopcyjny nie zakwalifikuje dziecka do 

przysposobienia krajowego, informuje o tym odpowiednio organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektora interwencyjnego 

ośrodka preadopcyjnego. 

5b. W przypadku gdy zmiana sytuacji dziecka ma wpływ na kwalifikację 

dziecka do przysposobienia krajowego, ośrodek adopcyjny dokonuje ponownej 

kwalifikacji dziecka do przysposobienia krajowego.”, 

c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu: 

„10a. Ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację dziecka do 

przysposobienia krajowego jest obowiązany do aktualizacji dokumentacji 

kwalifikacyjnej nie rzadziej niż co 3 miesiące – w przypadku dzieci w wieku 

poniżej 3. roku życia, a w przypadku dzieci w wieku powyżej 3. roku życia – nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy. W przypadku zmian wynikających z aktualizacji 

dokumentacji kwalifikacyjnej, ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację 

dziecka do przysposobienia krajowego przesyła do właściwego miejscowo ośrodka 

adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych oraz do centralnego banku 

danych zaktualizowaną dokumentację kwalifikacyjną. Właściwe miejscowo 

ośrodki adopcyjne są zobowiązane do uzupełnienia dotychczasowej dokumentacji o 

zaktualizowaną dokumentację kwalifikacyjną. Przepis ust. 7 stosuje się 

odpowiednio.”, 
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d) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

„21. Procedury, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3–20, są 

prowadzone z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 155a.”; 

50) w art. 164a w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

 „3a) numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – 

numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, 

w tym dane wynikające z orzeczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego oraz 

dane wynikające z postanowienia potwierdzającego uregulowanie sytuacji 

prawnej dziecka;”, 

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) dane o stanie zdrowia i rozwoju dziecka;”, 

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) dane dotyczące rodzeństwa dziecka w zakresie imienia, nazwiska, daty 

i miejsca urodzenia, sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu;”, 

e) dodaje się pkt 14 w brzmieniu: 

„14) wyznanie i pochodzenie etniczne.”; 

51) po art. 164a dodaje się art. 164b w brzmieniu: 

„Art. 164b. Ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację dziecka 

do przysposobienia krajowego może żądać uzupełnienia lub aktualizacji opinii, o 

których mowa w art. 139a ust. 1 pkt 1–5.”; 

52) w art. 165 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 

w brzmieniu: 

„2. Informację, o której mowa w ust. 1, przekazuje ośrodek adopcyjny 

kwalifikujący dziecko do przysposobienia krajowego, za pośrednictwem ośrodka 

adopcyjnego, który zakwalifikował do przysposobienia rodzinę, która wcześniej 

przysposobiła brata albo siostrę tego dziecka. 

3. Doboru rodziny przysposabiającej, właściwej ze względu na potrzeby dziecka, 

dokonuje ośrodek adopcyjny, który zakwalifikował dziecko do przysposobienia 

krajowego, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2.”; 
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53) art. 167 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 167. Dziecko może być zakwalifikowane do przysposobienia związanego 

ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie wówczas, gdy 

tylko w ten sposób można zapewnić mu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne, 

chyba że między przysposabiającym a przysposabianym dzieckiem istnieje stosunek 

pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę 

lub brata przysposabianego dziecka.”; 

54) w art. 170: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 3 nie mają stałego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dziecko w wyniku 

przysposobienia miałoby zmienić miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej 

Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, ośrodek adopcyjny, nie 

wszczynając postępowania w zakresie poszukiwania kandydatów do 

przysposobienia dziecka, o którym mowa w art. 164 ust. 5–9 i 15, albo zawieszając 

to postępowanie, przesyła posiadane dokumenty do centralnego banku danych.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wszczęcie lub podjęcie postępowania, o którym mowa w art. 164, 

następuje, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3, nie uzyskają pozytywnej opinii 

ośrodka adopcyjnego upoważnionego do współpracy z organami centralnymi 

innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami 

lub ośrodkami adopcyjnymi lub organu odpowiedzialnego za przysposobienia 

międzynarodowe w państwie przyjmującym.”; 

55) art. 171 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 171. Ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację do przysposobienia 

dziecka zgłoszonego uprzednio do wojewódzkich banków danych lub do centralnego 

banku danych informuje ośrodki adopcyjne prowadzące te banki danych o 

przysposobieniu dziecka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od sądu prawomocnego 

postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka.”; 

56) w art. 172 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu: 
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„6. Ośrodek adopcyjny przeprowadza wstępną ocenę kandydata do 

przysposobienia dziecka oraz umożliwia mu udział w szkoleniu w terminie nie 

dłuższym niż 4 miesiące od dnia zgłoszenia się kandydata do przysposobienia dziecka 

do ośrodka adopcyjnego. 

7. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny kandydata do przysposobienia dziecka 

ośrodek adopcyjny sporządza dokument potwierdzający przeprowadzenie wstępnej 

oceny, który zawiera w szczególności wskazanie, czy wstępna ocena jest pozytywna, 

czy negatywna. Dokument potwierdzający przeprowadzenie wstępnej oceny jest 

wydawany pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej. 

8. W przypadku, gdy wstępna ocena kandydata do przysposobienia dziecka jest 

negatywna, w dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie wstępnej oceny ośrodek 

adopcyjny szczegółowo uzasadnienia przyczyny negatywnej wstępnej oceny i wskazuje 

obszary wymagające poprawy, z jednoczesnym pouczeniem strony o przysługującym 

prawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych 

dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”; 

57) po art. 172 dodaje się art. 172a i 172b w brzmieniu: 

„Art. 172a. 1. Po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka 

szkolenia, o którym mowa w art. 172, ośrodek adopcyjny na podstawie zgromadzonej w 

toku postępowania dokumentacji sporządza opinię kwalifikacyjną, zawierającą w 

szczególności informacje dotyczące: 

1) spełnienia przez kandydata do przysposobienia dziecka wymagań niezbędnych 

do przysposobienia dziecka; 

2) posiadania przez kandydata kwalifikacji osobistych uzasadniających przekonanie, 

że będzie należycie wywiązywał się z obowiązku przysposabiającego; 

3) oceny motywacji i oczekiwań kandydata do przysposobienia dziecka; 

4) sytuacji materialnej i mieszkaniowej kandydata do przysposobienia dziecka; 

5) niekaralności kandydata do przysposobienia dziecka; 

6) stanu zdrowia kandydata do przysposobienia dziecka. 

2. Opinia kwalifikacyjna wydawana jest pisemnie w postaci papierowej 

lub elektronicznej. 
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3. W przypadku wydania pozytywnej opinii kwalifikacyjnej, opinia ta jest ważna 

przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia jej sporządzenia, chyba, że w tym okresie 

ośrodek adopcyjny wyda negatywną opinię kwalifikacyjną. 

4. Kandydat do przysposobienia dziecka jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania ośrodka adopcyjnego o każdej zmianie istotnych okoliczności mających 

wpływ na uzyskanie kwalifikacji do przysposobienia dziecka. 

5. W przypadku wydania negatywnej opinii kwalifikacyjnej, opinia ta zawiera 

szczegółowe uzasadnienie przyczyn wydania negatywnej opinii i ewentualne wskazanie 

obszarów wymagających poprawy, z jednoczesnym pouczeniem strony 

o przysługującym prawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach 

i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi. 

Art. 172b. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na 

swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wzór opinii kwalifikacyjnej o 

kandydatach do przysposobienia dziecka.”; 

58) po art. 175a dodaje się art. 175b w brzmieniu: 

„Art. 175b. Zarząd województwa ma prawo do udziału w posiedzeniach ośrodka 

adopcyjnego dotyczących kwalifikowania dziecka do przysposobienia, dokonywania 

wstępnej oceny kandydata do przysposobienia dziecka oraz wydawania opinii 

kwalifikacyjnej kandydata do przysposobienia dziecka – w celu monitorowania 

zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzonych procedur przysposobienia. Zarząd 

województwa może upoważnić, w formie pisemnej, do udziału w posiedzeniu, członka 

zarządu województwa, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej 

województwa. Osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy ośrodka 

adopcyjnego, w posiedzeniu którego mają uczestniczyć.”; 

59) w art. 180:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących 

rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi plan rozwoju 

rodzinnej pieczy zastępczej, plan  ograniczania liczby dzieci w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych, o którym mowa w art. 56, uwzględniający założenia 
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wynikające z planu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, konieczność 

zapewnienia dzieciom z terenu powiatu rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

ograniczanie liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej;”, 

b) dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) zapewnienie odpowiedniej do potrzeb powiatu liczby miejsc w rodzinnej 

pieczy zastępczej, z zachowaniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa;”, 

c)  uchyla się pkt 11, 

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) wprowadzanie danych do rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1, i ich 

aktualizacja;”; 

60) w art. 183 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) wprowadzanie danych do rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1, i ich 

aktualizacja.”; 

61) po art. 185 dodaje się art. 185a w brzmieniu: 

„Art. 185a. Marszałek województwa zapewnia wszystkim ośrodkom adopcyjnym 

równe traktowanie w szczególności w zakresie dostępu do przekazywanych przez osoby 

i podmioty, o których mowa w art. 164 ust. 1, informacji o dzieciach, których sytuacja 

uzasadnia ich zakwalifikowanie do przysposobienia.”; 

62) w art. 186: 

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) wprowadzanie danych do rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1, i ich 

aktualizacja; 

2) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;”; 

b) dodaje się pkt 3b i 3c w brzmieniu: 

„3b) monitorowanie powiatów w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej do potrzeb 

powiatu liczby miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, z zachowaniem 

niezbędnego poziomu bezpieczeństwa; 

3c) udział w posiedzeniach ośrodka adopcyjnego dotyczących kwalifikowania 

dziecka do przysposobienia, dokonywania wstępnej oceny kandydata do 

przysposobienia dziecka oraz wydawania opinii kwalifikacyjnej kandydata do 
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przysposobienia dziecka – w celu monitorowania zapewnienia odpowiedniej 

jakości prowadzonych procedur przysposobienia.”; 

63) w art. 187: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) monitorowanie realizacji zadań wynikających z ustawy, w tym przy użyciu 

systemów, o których mowa w art. 38d i 155a;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Minister właściwy do spraw rodziny opracowuje i wydaje standardy 

dotyczące organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.”, 

c) uchyla się ust. 3 i 3a, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw rodziny udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej listę zatwierdzonych programów szkoleń, o których mowa w art. 12 ust. 

4, art. 44 ust. 2 i art. 172 ust. 3, wraz z imieniem i nazwiskiem albo nazwą 

podmiotu oraz danymi teleadresowymi osób lub podmiotów którym decyzje 

wydano.”; 

64) art. 189 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 189. Rada Ministrów do dnia 30 września przedkłada Sejmowi i Senatowi 

informację o realizacji ustawy w roku poprzednim wraz z wnioskami dotyczącymi 

sposobu i zakresu finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego wynikających 

z ustawy.”; 

65) w art. 191: 

a) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

„4b. W przypadku gdy z rodziną z rodziną zastępczą zawodową starosta 

zawarł umowę, o której mowa w art. 54 ust. 3a, albo rodzinny dom dziecka jest 

organizowany na terenie innego powiatu, 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 odpowiednio starosta, który zawarł 

umowę, o której mowa w art. 54 ust. 3a, albo starosta organizujący rodzinny dom 

dziecka na terenie innego powiatu.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„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, oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej lub 

rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora.”; 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. W przypadku gdy: 

1) z mogącą przyjąć dziecko rodziną zastępczą zawodową została zawarta 

umowa, o której mowa w art. 54 ust. 3a,  

2)  mogący przyjąć dziecko rodzinny dom dziecka jest organizowany na terenie 

innego powiatu 

– porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i 

wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz kosztów objęcia 

rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora zawiera z 

powiatem, o którym mowa w ust. 1–4, odpowiednio powiat, którego starosta 

zawarł umowę, o której mowa w art. 54 ust. 3a, chyba że porozumienie, o którym 

mowa w art. 54 ust. 3b, stanowi inaczej albo powiat, który organizuje rodzinny 

dom dziecka na terenie innego powiatu, chyba że porozumienie, o którym mowa w 

art. 60 ust. 3, stanowi inaczej.”; 

5b. Powiat, o którym mowa w ust. 1–4,  jest zobowiązany do zawarcia 

porozumienia, o którym mowa w ust. 5 i 5a. 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej 

rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowej oraz 

osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, oraz koszty 

objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, finansuje proporcjonalnie do liczby dzieci powiat, o 

którym mowa w ust. 1–4.”, 

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„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, placówce 
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opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej, 

na zasadach określonych w art. 37 ust. 2–5.”, 

f) ust. 13a otrzymuje brzmienie: 

„13a. Powiat, na terenie którego umieszczono dziecko w pieczy zastępczej, 

powiat, którego starosta zawarł z rodziną zastępczą zawodową umowę, o której 

mowa w art. 54 ust. 3a, lub powiat, który organizuje rodzinny dom dziecka na 

terenie innego powiatu, w których umieszczono dziecko, 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.”; 

66) w art. 197b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Członkiem zespołu inspektorów upoważnionym do prowadzenia czynności 

kontrolnych w kontrolowanych jednostkach może być osoba, która posiada: 

1) tytuł zawodowy magistra na kierunku prawo, administracja, pedagogika, 

pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, 

którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-

wychowawczą; 

2) co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w 

zakresie resocjalizacji lub co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną w 

jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub 

innych instytucjach zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.”; 

67) w art. 198 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1, 

podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 15 000 zł.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1359) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1127 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 1127 § 1. Sąd umieszcza dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

powiatu miejsca zamieszkania dziecka. 

 § 2. W przypadku braku możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy 

zastępczej na terenie powiatu miejsca zamieszkania dziecka lub gdyby takie 

umieszczenie było sprzeczne z dobrem dziecka, sąd umieszcza dziecko w rodzinnej 

pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzygaydiltqmfyc4nbzgm2tkobxg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzygaydiltqmfyc4nbzgm2tomrwgi
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 § 3. Sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest 

możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych 

względów nie jest to zasadne. 

§ 4. Umieszczając dziecko w pieczy zastępczej sąd bierze pod uwagę możliwość 

wywiązania się z obowiązku zapewnienia przez pieczę zastępczą pracy z rodziną, o 

której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz 

możliwość utrzymywania przez małoletniego kontaktów z rodzicami, o ile sąd ich nie 

zakazał. 

§ 5. Sąd, po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, informuje starostę powiatu 

zapewniającego temu dziecku pieczę zastępczej o przyczynach umieszczenia dziecka w 

pieczy zastępczej .”; 

2) w art. 1141 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie 

wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada pozytywną opinię 

kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek 

adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.”; 

3) w art. 1201 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Jeżeli jednak przez przysposobienie przysposabiany ma zmienić 

dotychczasowe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce 

zamieszkania w innym państwie, przysposobienie może być orzeczone po upływie 

określonego przez sąd opiekuńczy okresu osobistej styczności przysposabiającego z 

przysposabianym, nie krótszego niż 14 dni, w dotychczasowym miejscu zamieszkania 

przysposabianego lub w innej miejscowości w Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 5792 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5792. § 1. Przed umieszczeniem dziecka u kandydata zakwalifikowanego do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydata zakwalifikowanego do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka, w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, sąd 

                                                

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1578 i 2320 oraz z 

2021 r. poz. 11, 1090 i 1177. 
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zasięga informacji z rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 

oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006). 

§ 2. W przypadku konieczności uzyskania przez sąd informacji o kandydacie 

zakwalifikowanym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydacie 

zakwalifikowanym do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodzinie zastępczej lub 

prowadzącym rodzinny dom dziecka, innych niż zawarte w rejestrze, o którym mowa w 

§ 1, sąd może wystąpić o informacje odpowiednio do: 

1) właściwego ośrodka pomocy społecznej; 

2) właściwego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

§ 3. Przed umieszczeniem dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

powiatu innego niż powiat obowiązany do ponoszenia na dziecko wydatków, o których 

mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, sąd zasięga odpowiednio od: 

1) starosty powiatu, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko rodzina 

zastępcza, 

2) starosty, który zawarł z mogąca przyjąć dziecko rodziną zastępczą zawodową 

umowę, o której mowa w art. 54 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

3) starosty powiatu organizującego mogący przyjąć dziecko rodzinny dom dziecka 

– informacji o liczbie umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci, na które 

powiat ten nie jest powiatem obowiązanym do ponoszenia wydatków, o których mowa 

w art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz o liczbie miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej przez 

ten powiat. 

§ 4. W przypadku gdy z informacji, o której mowa w § 3, wynika, że liczba 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci, na które powiat nie jest powiatem 

obowiązanym do ponoszenia wydatków, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

przekroczyła 25% ogólnej liczby miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianych 

przez ten powiat, sąd może umieścić dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej zapewnianej 

przez ten powiat tylko za jego zgodą oraz jeżeli przemawia za tym dobro dziecka.”; 

2) w art. 586 w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) imię i nazwisko przysposabianego oraz miejsce jego zamieszkania i zwykłego 

pobytu;”; 

3) w art. 588 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i § 3 w brzmieniu: 

„§ 2. Sąd w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

orzekającego przysposobienie przesyła odpis tego postanowienia do ośrodka 

adopcyjnego, który dokonał kwalifikacji dziecka do przysposobienia krajowego. 

§ 3. W przypadku gdy przez przysposobienie przysposabiany zmienia 

dotychczasowe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce 

zamieszkania w innym państwie, będącym stroną Konwencji z dnia 29 maja 1993 r. o 

ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego (Dz. U. 

z 2000 r. poz. 448 oraz z 2002 r. poz. 17), sąd w terminie 7 dni od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie przesyła odpis tego 

postanowieni do organu centralnego, o którym mowa w art. 187 ust. 1 pkt 9 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”. 

    Art. 4. W ustawie z dnia 24 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 182³ w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego 

przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku 

życia.”; 

2) w art. 1824 w § 1 w zdaniu pierwszym wyrazy: „art. 1821a § 1” zastępuje się wyrazami: 

„art. 183 § 4 i 41” 

3) w art. 183: 

a) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, 

z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego w wymiarze:”, 

b) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: 

„§ 11. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

1)   20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 
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3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci 

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.”, 

c) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z 

wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego, 

przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 

albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:”, 

d) po § 4 dodaje się § 41–42 w brzmieniu: 

„§ 41. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka ma prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za 

okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w 

wymiarze do: 

1) 32 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 11 pkt 1, 

2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa w § 11 pkt 2–5 

– nie dłużej jednak niż do  ukończenia przez dziecko 14. roku życia. 

Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do ukończenia 14. roku życia ma 

prawo do 29 tygodni urlopu rodzicielskiego. 

§ 42. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 4 

częściach.”, 

e) w § 5 wyrazy „art. 1821c–1821g” zastępuje się wyrazami „art. 1821c § 2–4 i art. 

1821d–1821g”; 

f) w § 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek 

pracownika składany w terminie 7 dni od dnia odpowiednio przyjęcia dziecka na 

wychowanie jako rodzina zastępcza albo wystąpienia do sądu opiekuńczego z 

wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia. Urlop jest udzielany 

w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

odpowiednio przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo wystąpienia 
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do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.”, 

g) dodaje się § 7 i 8 w brzmieniu: 

„§ 7. Pracownik, który korzysta lub korzystał z urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina 

zastępcza, a następnie wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ma prawo do urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z wystąpieniem do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia 

dziecka w wymiarze określonym w § 11 obniżonym o wykorzystany urlop na 

warunkach urlopu macierzyńskiego w związku z przyjęciem dziecka na 

wychowanie jako rodzina zastępcza. 

§ 8. Pracownik, który korzysta lub korzystał z urlopu rodzicielskiego w 

związku z przyjęciem dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, a następnie 

wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie 

przysposobienia dziecka, ma prawo do urlopu rodzicielskiego w związku z 

wystąpieniem do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w 

sprawie przysposobienia dziecka w wymiarze określonym w § 41 obniżonym o 

wykorzystany urlop rodzicielski w związku z przyjęciem dziecka na wychowanie 

jako rodzina zastępcza.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 35a: 

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) przysposobiła dziecko; 

3) przyjęła na wychowanie dziecko i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie 

jego przysposobienia;”, 

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Matce, ojcu, osobie, która przysposobiła dziecko w wieku do ukończenia 

14. roku życia, osobie, która przyjęła na wychowanie dziecko wieku do ukończenia 

14. roku życia i wystąpienia do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia 

oraz w rodzinie zastępczej zasiłek macierzyński przysługuje przez okres:”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust 3a w brzmieniu: 
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„3a. Osobie, która przysposobiła dziecko w wieku po ukończeniu 14. roku 

życia oraz osobie, która przyjęła na wychowanie dziecko wieku po ukończeniu 14. 

roku życia i wystąpienia do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia 

zasiłek macierzyński przysługuje przez okres: 

1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 

3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.”, 

d) w ust. 4: 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. 

roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2;",  

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez 

dziecko 18. roku życia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;”, 

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przyjęcia dziecka na wychowanie, nie dłużej niż do ukończenia przez 

dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 

przez nie 10. roku życia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.”; 

2) w art. 35b w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „o których mowa w art. 35a ust. 3” 

zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 35a ust. 3 albo 3a”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 i 

1621) w art. 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przyjęła na wychowanie dziecko i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego 

przysposobienia;”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 141) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 „1. Rzecznik, kierując się dobrem dziecka oraz przesłankami wskazującymi na 

brak możliwości zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej, wydaje opinię, o 
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której mowa w art. 106 ust. 4 pkt 2 lit. j ustawy 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006).”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 17c: 

a) w ust. 1: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opiekunowi faktycznemu dziecka;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„2) osobie, która przysposobiła dziecko;”, 

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, który objął opieką dziecka w 

wieku do ukończenia 14. roku życia, rodzinie zastępczej i osobie, która 

przysposobiła dziecko w wieku do ukończenia 14. roku życia świadczenie 

rodzicielskie przysługuje przez okres:”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust 3a w brzmieniu: 

„3a. Opiekunowi faktycznemu dziecka, który objął opieką dziecka w wieku 

po ukończeniu 14. roku życia i osobie, która przysposobiła dziecko w wieku po 

ukończeniu 14. roku życia świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 

przysługuje przez okres: 

1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka; 

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci; 

3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci; 

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.”, 

d) w ust. 4: 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku 

życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2;”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. 

roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o 
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odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 

10. roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3;”, 

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18. 

roku życia – w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.”; 

2) w art. 24 w ust. 9 w zdaniu drugim wyrazy „o których mowa w art. 17c ust. 3” zastępuje 

się wyrazami „o których mowa w art. 17c ust. 3 albo 3a”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) w art. 113c pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-

terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej;”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981) art. 9a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9a. 1. Świadczenie wychowawcze przyznane na dzieci umieszczone w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych albo interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych 

przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans 

edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w tych placówkach lub ośrodkach 

lub gromadzi jako oszczędności. 

2. W przypadku powrotu dziecka do rodziny biologicznej na mocy orzeczenia 

sądu, sąd rozstrzyga również o sposobie dysponowania środkami finansowymi 

pochodzącymi ze świadczenia wychowawczego zgromadzonymi jako oszczędności.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 

12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka 

objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 

12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do 
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ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się 

bez rozpoznania.”. 

Art. 12. 1. Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym wielorodzinnym 

budynku lub na jednej nieruchomości gruntowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego oraz jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zapewniającej całodobową 

opiekę uwzględniając ich typ, specyfikę i zadania oraz potrzeby środowiska lokalnego. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane jedynie w przypadku gdy 

placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub 

interwencyjny ośrodek preadopcyjny oraz jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

zapewniająca całodobową opiekę funkcjonują nieprzerwanie, co najmniej od dnia  

14 października 2016 r., w jednym wielorodzinnym budynku lub na jednej nieruchomości 

gruntowej. Przepis art. 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, wojewoda powinien zasięgnąć 

opinii Rzecznika Praw Dziecka. 

Art. 13. 1. Do funkcjonujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rodzin 

wspierających, rodzin zastępczych i rodzin pomocowych oraz do osób, które przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy zostały kandydatami do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej, kandydatami do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, osobami prowadzącymi 

rodzinny dom dziecka, osobami podejmującymi się wspierania działań wychowawczych, 

o których mowa w art. 96 ustawy zmienianej w art. 1, kandydatami do przysposobienia 

dziecka, kierownikiem, dyrektorem, osobą zatrudnioną, osobą świadczącą usługi lub 

wolontariuszem w jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka stosuje się przepisy art. 7a ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Podmioty, organy i osoby, o których mowa w art. 7a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązane do sprawdzenia i potwierdzenia 

informacji o figurowaniu albo niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym sprawdzają i potwierdzają te 

informacje w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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3. W przypadku gdy osoby, o których mowa w ust. 1, figurują w Rejestrze Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, osoby te, z dniem powzięcia 

informacji przez podmioty, organy i osoby, o których mowa w art. 7a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązane do sprawdzenia 

i potwierdzenia informacji o figurowaniu albo niefigurowaniu w bazie danych Rejestru 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, tracą wynikające 

z ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawnienia do 

wykonywania zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub kontaktem 

z dzieckiem, a w przypadku gdy wykonywanie tych zadań powierzone było umową – ulega 

ona rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia, natomiast w przypadku zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę ulega ona rozwiązaniu w trybie art. 52 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy.  

4. W przypadku gdy osoby, o których mowa w ust. 3, pełnią funkcję rodziny zastępczej, 

prowadzą rodzinny dom dziecka lub pełnią funkcję rodziny pomocowej, starosta jest 

obowiązany do zapewnienia dzieciom umieszczonym w tych rodzinach zastępczych, 

rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych miejsca w innych rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych i jednoczesnego 

zawiadomienia odpowiedniego sądu o konieczności wydania odpowiednich postanowień. 

Art. 14. Do osób, o których mowa w art. 37 ust. 3–5 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje 

się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 15. W stosunku do kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, który przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy otrzymał wstępną akceptację, o której mowa w art. 

43 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym: 

1) przez wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą – rozumie się wstępną akceptację, o której mowa w art. 43 ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu dotychczasowym; 

2) zadania przewidziane w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą dla organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który przeprowadził wstępną 

kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny 

zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wykonuje 
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organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który wydał pozytywną wstępną akceptację, o 

której mowa w art. 43 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.  

Art. 16. 1. Do rodzin zastępczych zawodowych, z którymi umowy zostały zawarte 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do rodzinnych domów dziecka 

prowadzonych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu 

dziecka, oraz porozumienia między powiatami zawarte na podstawie przepisów 

dotychczasowych, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia, rozwiązania lub do czasu 

zawarcia nowych umów i porozumień na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 4 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 17. 1. Do rodzin pomocowych, z którymi umowy zostały zawarte przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Starostowie, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy są 

zobowiązani do dostosowania umów zawartych z rodzinami pomocy do przepisów ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 18. Waloryzacja, o której mowa w art. 86 ust. 2, kwot, o których mowa w 54, 62 i 

75 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest dokonywana po 

raz pierwszy w roku 2023. 

Art. 19. Przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-

terapeutycznego, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnego 

ośrodka preadopcyjnego, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

Art. 20. Przepisy art. 172 ust. 6–8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą stosuje się do wstępnych ocen kandydatów do przysposobienia dziecka 

wydanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrhaydinjtha4tgltqmfyc4mjxgm2tinjqga
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Art. 21. Przepisy art. 172a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą stosuje się do opinii kwalifikacyjnych wydanych po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw rodziny ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej termin wdrożenia rozwiązań technicznych 

umożliwiających prowadzenie rejestru, o którym mowa w art. 38d ust. 1 ustawy zmienianej w 

art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Starosta, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, marszałek województwa i 

wojewoda, w terminie 6 miesięcy od dnia wskazanego w obwieszczeniu, o którym mowa w 

ust. 1, wprowadzają, każdy w zakresie swojej właściwości określonej w art. 38d ust. 10 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do rejestru, o którym 

mowa w art. 38d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

posiadane przez siebie dane, o których mowa w art. 38d ust. 3–9 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art.  38d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się. 

3. Przepisy art. 38d–38f ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy po upływie 6 miesięcy od dnia wskazanego w 

obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1.  

4. Do upływu 6 miesięcy od dnia wskazanego w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 

1, starosta prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 46 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym. 

Art. 23. Do spraw w przedmiocie określenia okresu osobistej styczności 

przysposabiającego z przysposabianym, w których wniosek o przysposobienie został złożony 

do sądu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 24. 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko, który przysposobił dziecko przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nie wykorzystał urlopu ojcowskiego, o którym 

mowa w art. 1823 § 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym, lub 

części tego urlopu, ma prawo odpowiednio do urlopu ojcowskiego, o którym mowa w art. 

1823 § 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub 

niewykorzystanej części tego urlopu.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego 

przez okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia upływu 24. miesięcy od dnia 
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uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do 

ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

Art. 25. 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nie wykorzystał urlopu, o którym mowa w art. 183 

§ 1 ustawy zmienianej w art. 4 niniejszej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do 

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 183 § 11 ustawy 

zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2. Urlop na 

warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany 

w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Urlop jest udzielany w terminie 

określonym we wniosku pracownika, jednak nie dłuższym niż 35 dni od dnia wejścia w życie 

ustawy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo do urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego przez okres od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, do dnia upływu:  

1) 20 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 

2) 31 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 

3) 33 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 

4) 35 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 

5) 37 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci 

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przepisy art. 183 § 7 

ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio. 

Art. 26. Pracownik, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy korzysta z urlopu na 

warunkach urlopu macierzyńskiego, udzielonego zgodnie z art. 183 § 1 ustawy zmienianej w 

art. 4 niniejszej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do korzystania z tego 

urlopu na zasadach określonych w art. 183 § 11 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.  

Art. 27. 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nie wykorzystał urlopu, o którym mowa w art. 183 

§ 4 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 4 niniejszej ustawy w brzmieniu dotychczasowym, ma 

prawo do urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4 w brzmieniu 
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nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 2. Urlop rodzicielski jest udzielany na 

pisemny wniosek pracownika składany w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo do urlopu 

rodzicielskiego przez okres od dnia wystąpienia do sądu opiekuńczego z tym wnioskiem, do 

dnia upływu: 

1) 32 tygodni – w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 

2) 34 tygodni – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga i więcej dzieci 

– nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. Przepisy art. 183 § 8 

ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio. 

Art. 28. Pracownik, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy korzysta z urlopu 

rodzicielskiego udzielonego zgodnie z art. 183 § 4 ustawy zmienianej w art. 4 niniejszej 

ustawy w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do urlopu na zasadach określonych w art. 

183 § 41 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 29. 1. W latach 2022-2032 maksymalny limit wydatków z budżetów powiatów 

będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1) 2022 r. – 39,7 mln zł; 

2) 2023 r. – 42,5 mln zł; 

3) 2024 r. – 43,9 mln zł; 

4) 2025 r. – 45,4 mln zł; 

5) 2026 r. – 47 mln zł; 

6) 2027 r. – 48,7 mln zł; 

7) 2028 r. – 50,3 mln zł; 

8) 2029 r. – 52,1 mln zł; 

9) 2030 r. – 53,9 mln zł; 

10) 2031 r. – 55,7 mln zł; 

11) 2032 r. – 57,6 mln zł. 

2. W latach 2022-2032 maksymalny limit wydatków Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi w: 

1) 2022 r. – 15,4 mln zł; 

2) 2023 r. – 16,5 mln zł; 

3) 2024 r. – 17,5 mln zł; 
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4) 2025 r. – 18 mln zł; 

5) 2026 r. – 18,6 mln zł; 

6) 2027 r.– 19,2 mln zł; 

7) 2028 r. – 19,8 mln zł; 

8) 2029 r. – 20,4 mln zł; 

9) 2030 r. – 21 mln zł; 

10) 2031 r. – 21,6 mln zł; 

11) 2032 r – 22,3 mln zł. 

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące 

polegające na ograniczeniu przyznawania świadczeń fakultatywnych wynikających z 

niniejszej ustawy , ograniczeniu liczby umów dla zawodowych rodzin zastępczych lub 

rodzinnych domów dziecka, lub ograniczeniu wydatków inwestycyjnych  w danym roku 

budżetowym. 

4. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po pierwszym 

półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 49% limitu wydatków 

przewidzianych na ten rok, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zwiększyć limity, 

o których mowa w ust. 1, o kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków lub podejmie inne 

działania w celu zagwarantowania możliwości wypłaty świadczeń z tytułu zasiłków 

macierzyńskich za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego wszystkim uprawnionym.  

5. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do dnia 30 czerwca danego 

roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych harmonogram realizacji działań, o 

których mowa w ust. 2. 

6. W celu zapewnienia zrównoważenia deficytu sektora finansów publicznych 

upoważnia się Radę Ministrów do podjęcia, w drodze rozporządzenia, decyzji o blokowaniu 

planowanych wydatków budżetu państwa lub ograniczeniu wydatków w pozostałych 

jednostkach sektora finansów publicznych, w wysokości określonej w informacji Prezesa 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację innych działań, o których mowa w ust. 2, 

oraz wskazania właściwych ministrów, jako odpowiedzialnych za realizację oszczędności w 

jednostkach podległych i nadzorowanych. 
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7. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których 

mowa w ust. 2 i 4, jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 

3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 


