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Z początkiem roku obowiązywać zaczęły nowe przepisy, które mają wes-
przeć rodziny borykające się z różnymi problemami, ale przede wszystkim 
zapewnić dzieciom ochronę ich praw i wolności oraz pomoc ze strony ro-
dziców i innych dorosłych, instytucji oraz organizacji. Nowe regulacje mają 
służyć stworzeniu wokół dzieci atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia 
− wszystko to w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność 
życiową. 

DZIECKO-RODZICE: PRAWA I OBOWIĄZKI 

Prawa dziecka gwarantowane są przez szereg aktów prawnych. Zgodnie 
z Konstytucją RP Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. 
Ochrona ta realizowana jest poprzez wydawanie odpowiednich aktów 
prawnych, powoływanie stosownych instytucji, tworzenie rozmaitych me-
chanizmów mających wspierać dzieci, pomagać im oraz ich rodzinom. 
Oto czego dzieci mogą oczekiwać:
• wszelkie kroki podejmowane wobec dziecka muszą być podyktowane 

przede wszystkim jego dobrem;
• dziecko ma prawo do wychowywania się w rodzinie, a w razie koniecz-

ności wychowywania się poza nią − do opieki i wychowywania w rodzin-
nych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

• pozbawione opieki rodzicielskiej dziecko ma prawo do opieki i pomocy 
władz publicznych; 

• dziecko, którego rodzice są nieznani lub zostali pozbawieni władzy ro-
dzicielskiej, ma prawo do posiadania opiekuna prawnego;

• dziecko ma prawo do powrotu do rodziny;
• dziecko ma prawo wychowywać się razem z rodzeństwem, chyba że jego 

dobro wymaga innego rozstrzygnięcia;
• dziecko ma prawo do utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, 

z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
• dziecko ma prawo do stabilnego środowiska wychowawczego;
• dziecko ma prawo do kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań 

i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
• dziecko ma prawo do pomocy w przygotowaniu do samodzielnego 

życia;
• dziecko ma prawo do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingeren-

cją w jego życie;
• dziecko ma prawo do informacji oraz wyrażania opinii w sprawach, które 

go dotyczą, odpowiednio do swojego wieku i stopnia dojrzałości; ma pra-
wo wypowiadać się w sprawach dotyczących jego osoby i majątku, jeżeli 
rozwój umysłowy i stan zdrowia oraz stopień jego dojrzałości na to po-
zwala; rozsądne życzenia dziecka w tym zakresie powinny być w miarę 
możliwości uwzględniane;

• organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko w toku 
ustalania praw dziecka są obowiązane do jego wysłuchania i w miarę 
możliwości do uwzględnienia jego zdania;
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• dziecko ma prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i ka-
raniem; każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony 
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją;

• dziecko ma prawo do poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
• dziecko ma prawo do informacji dotyczących jego pochodzenia; 
• dziecko ma prawo do rozporządzania swoim zarobkiem bez zgody ro-

dziców (przedstawiciela ustawowego); sąd z ważnych powodów może 
postanowić inaczej;

• dziecko ma prawo żądać, aby rodzice sprawujący dotychczas zarząd jego 
majątkiem po ustaniu takiego zarządu złożyli z niego rachunek

• dziecko ma prawo do swobodnego rozporządzania przedmiotami ma-
jątkowymi przekazanymi mu przez rodziców (przedstawiciela ustawo-
wego) do swobodnego użytku; wyjątek stanowi sytuacja, w której do 
dokonania czynności prawnej nie wystarcza zgoda rodziców (przedsta-
wiciela ustawowego);

• dziecko ma prawo oczekiwać, że rodzice, pod których władzą rodzi-
cielską się znajduje, będą łożyli na jego utrzymanie, wychowanie, 
kształcenie;

• dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, 
niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia spo-
łecznego; takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do 
żony swego ojca, niebędącej jego matką;

• dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone, ma prawo do kuratora, jeżeli 
jest to potrzebne do strzeżenia jego przyszłych praw.

Dziecko aż do osiągnięcia pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską 
(chyba że jego dobro wymaga odseparowania go od rodziców i zapewnie-
nia innej formy opieki). W związku z tym przepisy nakładają na dziecko 
szereg obowiązków:
• dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłu-

szeństwo;
• dziecko w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje 

i składać oświadczenia woli, powinno słuchać opinii i zaleceń rodziców 
formułowanych dla jego dobra;

• dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest 
obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie; 

• dziecko, które ma dochody z własnej pracy i mieszka u rodziców, powin-
no się przyczyniać do pokrywania kosztów utrzymania rodziny.

 
Z prawami i obowiązkami dziecka skorelowane są prawa i obowiązki ro-
dziców:
• rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi prze-

konaniami; wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości 
dziecka, wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania;
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• matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy 
władz publicznych;

• władza rodzicielska (która przysługuje co do zasady na równych pra-
wach obojgu rodzicom) obejmuje w szczególności obowiązek i prawo 
rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, do 
kierowania dzieckiem oraz do wychowywania go z poszanowaniem jego 
godności i praw; władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak 
tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny; ograniczenie lub pozba-
wienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określo-
nych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;

• rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka; 

• rodzice mają obowiązek przygotować dziecko należycie do pracy dla do-
bra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień;

• rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mają 
prawo i zarazem obowiązek uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej 
pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd, ze względu 
na dobro dziecka, postanowi inaczej;

• rodzice powinni, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrza-
łości dziecka na to pozwala, wysłuchać dziecko przed powzięciem decy-
zji w ważniejszych sprawach dotyczących jego osoby lub majątku;

• o istotnych sprawach dziecka rodzice, którym przysługuje władza rodzi-
cielska, rozstrzygają wspólnie; jeżeli rodzice nie mogą się porozumieć, 
spór rozstrzyga sąd;

• rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod 
ich władzą rodzicielską;

• rodzice mają prawo oczekiwać i żądać pomocy od sądu opiekuńczego 
oraz organów władzy publicznej, jeżeli pomoc taka jest potrzebna do 
należytego wykonywania władzy rodzicielskiej;

• rodzic może zwrócić się do sądu o odebranie dziecka od osoby nie-
uprawnionej;

• rodzic może zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego właściwego 
organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej;

• rodzice obowiązani są do sprawowania z należytą starannością za-
rządu majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską; 
nie mogą jednak dysponować zarobkiem dziecka ani przedmiotami 
oddanymi mu do swobodnego użytku; rodzice nie mogą bez zezwole-
nia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynno-
ści przez dziecko;

• jeżeli majątek dziecka przynosi dochód, powinien on być wykorzysta-
ny przede wszystkim na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego 
rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim; nadwyżka powinna być 
przeznaczana na inne uzasadnione potrzeby rodziny;

• rodzice mogą zostać zobowiązani przez sąd do sporządzenia inwentarza 
majątku dziecka oraz do informowania o ważniejszych zmianach w sta-
nie takiego majątku;
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• rodzice po ustaniu zarządu są zobowiązani do oddania dziecku (lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu) jego majątku oraz złożenia rachunku 
z zarządu (jeżeli dziecko lub jego przedstawiciel ustawowy wystąpi z ta-
kim żądaniem);

• rodzice, niezależnie od władzy rodzicielskiej, mają prawo i obowiązek 
utrzymywania kontaktów z dzieckiem, tzn. do odwiedzin, spotkań, za-
bierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, bezpośredniego po-
rozumiewania się, telefonowania, pisania listów, e-maili, SMS-ów; prawo 
to może zostać przez sąd ograniczone;

• rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziec-
ka, które jeszcze nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba 
że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego 
utrzymania i wychowania; obowiązek alimentacyjny polega nie tylko na 
pokrywaniu kosztów utrzymania i wychowania, ale może również przy-
bierać w całości lub w części postać osobistych starań o utrzymanie lub 
o wychowanie dziecka;

• rodzice mogą uchylić się od utrzymywania dziecka pełnoletniego, je-
żeli powoduje to dla nich nadmierny uszczerbek lub jeżeli dziecko nie 
dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzy-
mania się;

• rodzice, którzy nie sprawują opieki, ale uczestniczą w wychowywaniu 
oraz w sprawowaniu bieżącej pieczy nad swoim dzieckiem, mają prawo 
żądać od opiekuna ich małoletniego dziecka informacji na temat waż-
niejszych spraw dotyczących osoby i majątku dziecka;

• nikomu, w tym również rodzicom, nie wolno stosować wobec dzieci kar 
cielesnych.

WSPIERANIE RODZINY

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych może liczyć przede wszystkim na pomoc i wsparcie ze 
strony władz lokalnych, instytucji i podmiotów działających na rzecz 
dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierają-
cych. Pomoc ta może przybierać dwojaką postać. Po pierwsze, może po-
legać na pracy z rodziną, po drugie − na pomocy w opiece i wychowaniu 
dziecka. Wszelkie podejmowane w tym zakresie działania mają zmierzać 
do wzmocnienia roli i funkcji rodziny oraz jej integracji; mają służyć roz-
wijaniu umiejętności opiekuńczych i wychowawczych oraz przeciwdzia-
łać marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Rodzina borykająca się ze wskazanymi na wstępie trudnościami może 
korzystać z organizowanych przez gminę lub inny upoważniony przez 
nią podmiot (np. ośrodek pomocy społecznej) konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego, spotkań w grupach wsparcia czy grupach samopomo-
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cowych, terapii, mediacji, pomocy prawnej, opiekuńczych i specjalistycz-
nych usług dla rodzin z dziećmi. Praca z rodziną prowadzona jest również 
wówczas, gdy dziecko zostaje czasowo umieszczone poza nią.
Rodzinie, na wniosek pracownika socjalnego, może zostać przydzielony 
asystent rodziny. Jego zadaniem jest praca z rodziną w jej domu lub w in-
nym wskazanym przez rodzinę miejscu. Asystent jest odpowiedzialny 
za opracowanie planu pracy z rodziną; jeżeli dziecko umieszczone jest 
w pieczy zastępczej, plan ten powinien być skoordynowany z planem po-
mocy dziecku. Asystent służy rodzinom pomocą w poprawie ich sytuacji 
życiowej (np. poprzez wspieranie w zdobywaniu umiejętności prawidło-
wego prowadzenia domu, motywowanie do podnoszenia kwali ikacji za-
wodowych, pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy 
zarobkowej), w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych 
(np. poprzez motywowanie do udziału w specjalnych zajęciach dla rodzi-
ców czy dzieci), wychowawczych (np. poprzez prowadzenie indywidual-
nych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci), wspiera aktyw-
ność społeczną rodziców. Asystent rodziny jest również uprawniony do 
podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagroże-
nia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Pomoc rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci może być świadczona 
przez rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. 
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może zostać powierzone osobom 
z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzina wspierająca ma pomagać 
rodzinie przeżywającej kryzys w opiece i wychowywaniu dzieci, prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podsta-
wowych ról społecznych. Pomoc ta odbywa się przy współudziale asy-
stenta rodziny.
Dziecko z rodziny borykającej się z trudnościami może również zostać 
objęte opieką przez placówkę wsparcia dziennego. Zadaniem takiej pla-
cówki jest nie tylko udzielanie wsparcia w opiece i wychowywaniu dziec-
ka, ale również współpraca z rodzicami (opiekunami) dziecka, placówka-
mi oświatowymi oraz podmiotami leczniczymi. 
Placówka może być prowadzona w formie pracy podwórkowej, w formie 
opiekuńczej oraz specjalistycznej.
W ramach pracy podwórkowej realizowane są działania animacyjne i so-
cjoterapeutyczne.
Placówka prowadzona w formie opiekuńczej oferuje dzieciom możliwość 
przebywania w świetlicy, klubie czy ognisku wychowawczym, uczestnic-
two w kołach zainteresowań. Dzieci mogą liczyć też na pomoc w nauce 
i rozwijaniu zainteresowań, zabawę, zajęcia sportowe itp.
Placówka prowadzona w formie specjalistycznej powinna zapewniać 
dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kom-
pensacyjne oraz logopedyczne. Realizowane są tam również prowadzone 
przez pedagogów, psychologów oraz terapeutów indywidualne programy 
korekcyjne, psychokorekcyjne czy psychopro ilaktyczne.
Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i, co do zasady, dobrowolny.
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PIECZA ZASTĘPCZA

Jeżeli rodzice nie są w stanie podołać swoim rodzicielskim obowiązkom, 
dziecku zapewniana jest piecza zastępcza. Co istotne, umieszczenie dziec-
ka w pieczy zastępczej może nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich 
form zapewnienia pomocy rodzicom dziecka, chyba że dobro dziecka wy-
maga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Z założenia objęcie 
dziecka pieczą zastępczą ma stanowić rozwiązanie tymczasowe. Oznacza 
to, że trwa ona do czasu zaistnienia warunków umożliwiających powrót 
dziecka do rodziny lub umieszczenie go w rodzinie zastępczej, nie dłużej 
jednak niż do uzyskania przez dziecko pełnoletności (warunkowo pobyt 
ten może być przedłużony do 25. roku życia).
Zasadą jest, że nie powinno się rozdzielać rodzeństwa. Jeżeli jest to możli-
we, powinno być ono umieszczane w tej samej rodzinie zastępczej, rodzin-
nym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej czy też regional-
nej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Piecza zastępcza może być sprawowana w formie rodzinnej (jest ona 
brana pod uwagę w pierwszej kolejności) lub instytucjonalnej (jeżeli nie 
ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub 
z ważnych powodów nie jest to właściwe rozwiązanie). Podejmujący się 
pieczy zastępczej przyjmuje na siebie obowiązek i prawo wychowywania 
oraz sprawowania opieki nad dzieckiem, jak również jego reprezentowa-
nia, w tym w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na 
zaspokojenie potrzeb podopiecznego. 
Co do zasady pozostałe obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej nale-
żą nadal do rodziców dziecka, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.

Decydując o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, sąd w pierwszej 
kolejności powinien rozważać jedną z form rodzinnych, tzn. rodzinę za-
stępczą spokrewnioną, rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastęp-
czą zawodową lub rodzinny dom dziecka. Od dnia faktycznego przybycia 
dziecka do zastępczego domu podejmujący się pieczy rodzinnej ma obo-
wiązek w szczególności do:
• sprawowania nad dzieckiem całodobowej opieki;
• traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości 

osobowej;
• zapewniania dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
• zapewniania kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkol-

nych;
• zapewniania rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
• zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, 

społecznych oraz religijnych;
• zapewniania ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w ży-

cie prywatne dziecka;
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• umożliwiania kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że 
sąd postanowi inaczej.

Sprawowanie pieczy zastępczej może zostać powierzone małżonkom albo 
osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy są wstępnymi (np. 
dziadkami, ale już nie rodzeństwem rodziców czy dziadków) albo rodzeń-
stwem dziecka.

Dziecko może zostać skierowane także do rodziny zastępczej niezawo-
dowej, którą mogą utworzyć niespokrewnieni w linii prostej z dzieckiem 
małżonkowie albo osoba niepozostająca w związku małżeńskim. Osoby 
takie muszą być wpisane do rejestru osób zakwali ikowanych do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej albo już pełnić taką funkcję.

Do tej pory funkcjonowały trzy typy zawodowych rodzin zastępczych: wielo-
dzietna, specjalistyczna oraz o charakterze pogotowia rodzinnego. Od nowego 
roku przepisy zakładają, że zawodowa rodzina zastępcza (podobnie jak nieza-
wodowa) nie może przyjąć do siebie jednocześnie więcej niż 3 podopiecznych 
(wyjątek stanowi sytuacja, w której rodzina ma otoczyć opieką rodzeństwo). 
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze 
działające na podstawie przepisów dotychczasowych funkcjonować mają do 
czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zawartej na podstawie przepisów 
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do końca 2014 r. Następnie będą mo-
gły przekształcić się w rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka.
Do zawodowych rodzin zastępczych kierowane są m.in. dzieci wymagające 
umiejętności wychowawczych lub szczególnej troski (w tym dzieci niepeł-
nosprawne) oraz małoletnie matki z dziećmi.  
Ponadto rodziny zastępcze zawodowe mogą pełnić funkcję pogotowia 
rodzinnego. Umieszczane są w nich dzieci do czasu unormowania ich sy-
tuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych wypad-
kach do 8 miesięcy). Podopieczni pogotowia rodzinnego tra iają do niego 
na podstawie orzeczenia sądu lub w przypadku, gdy dziecko zostało do-
prowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, a w razie bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 
– także na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby.
 
Rodzinny dom dziecka może przygarnąć do 8 podopiecznych. Również 
w tym przypadku dopuszczalne są odstępstwa, jeżeli pieczą ma być objęte 
rodzeństwo.
Osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej oraz prowadzącym rodzin-
ny dom dziecka przysługuje w ciągu roku prawo do wypoczynku (30 dni 
kalendarzowych w okresie 12 miesięcy), w czasie którego nie sprawują 
opieki nad dziećmi oddanymi pod ich pieczę.

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka mogą być wspierane przez 
rodziny pomocowe. Jest to szczególnie potrzebne w przypadku czasowego 
niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z przewidzianym prze-

 
 

 
 

 
 

  

 



www.prawo.kolping.pl

– 10 –

Bliżej 
Obywatela
4(4)/2011

pisami prawa wypoczynkiem, jak również w związku z nieprzewidzianymi 
trudnościami lub zdarzeniami losowymi w rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka.

Dziecko obejmowane jest instytucjonalną pieczą zastępczą tylko wówczas, 
gdy nie ma możliwości umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej lub 
z jakichś powodów nie jest to zasadne. Jeśli jest to możliwe, dziecko powin-
no być umieszczone w placówce znajdującej się na terenie powiatu miejsca 
jego zamieszkania.
Instytucjonalną pieczę zastępczą sprawują placówki opiekuńczo-
wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz in-
terwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Działające do tej pory całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu interwencyjnego, typu socjalizacyjnego oraz typu rodzinnego, jak 
również regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze do końca 2012 r. 
mają działać na podstawie starych przepisów, przy czym od dnia 1 stycznia 
2012 r. z mocy ustawy zmieniły odpowiednio swoje nazwy. Na takich sa-
mych zasadach jeszcze przez rok działać będą wielofunkcyjne całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, które od nowego roku stały się pla-
cówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego, interwen-
cyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza ma zapewnić dziecku całodobową 
opiekę i wychowanie, dostęp do kształcenia (stosownie do jego wieku 
i możliwości rozwojowych) oraz do świadczeń zdrowotnych. Ma zaspoka-
jać jego niezbędne potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, 
społeczne, religijne oraz ma umożliwiać kontakt z rodzicami i innymi oso-
bami bliskimi (chyba że sąd postanowi inaczej). Realizowany jest w niej 
przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. 
Zadaniem placówki jest również podejmowanie działań mających na celu 
powrót dziecka do rodziny oraz objęcie dziecka niezbędnymi działaniami 
terapeutycznymi.
Z uwagi na rozmaite potrzeby dziecka oraz sytuacje życiowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze dzielą się na kilka typów: rodzinne, socjaliza-
cyjne, interwencyjne oraz specjalistyczno-terapeutyczne.
Placówki typu rodzinnego mają służyć wychowywaniu dzieci w różnym 
wieku (w tym dorastających i usamodzielniających się). Dają szansę licz-
nemu rodzeństwu na wspólne wychowywanie się. Z uwagi na zmianę 
przepisów niektóre z takich placówek z początkiem roku przekształciły 
się w rodzinne domy dziecka.
W placówkach typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
terapeutycznego umieszczane są dzieci powyżej 10. roku życia (młodsze 
tylko w wyjątkowych wypadkach), wymagające szczególnej opieki lub 
mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Zadaniem pla-
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cówek typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie 
trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana 
przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapew-
nienia dziecku opieki. Z kolei placówki typu specjalistyczno-terapeutycz-
nego zapewniają opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach (niepełno-
sprawnym, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych 
i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień rozwo-
jowych i edukacyjnych). 

Ponieważ regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne zapewniają spe-
cjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitację, umieszczane są tam dzieci, 
które ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania specjalistycz-
nej opieki i rehabilitacji, nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy 
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Specjalistyczną opiekę i pomoc medyczną zapewniają również interwen-
cyjne ośrodki preadopcyjne. Przyjmują one pod swój dach dzieci, które 
wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposo-
bienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt 
w takiej placówce nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 
pierwszego roku życia.

PRZYSPOSOBIENIE – CO TO ZNACZY?

Przysposobienie, czyli adopcja, jest uznaniem obcego dziecka za własne. 
Osoba przysposabiająca staje się rodzicem przysposabianego dziecka i, co 
za tym idzie, przyjmuje na siebie wszystkie związane z tym prawa i obo-
wiązki. 
Przysposabiający staje się również przedstawicielem ustawowym dziecka, 
co oznacza, że reprezentuje je we wszystkich sprawach, w których dziecko 
z uwagi na swój wiek nie może samodzielnie podejmować decyzji. Podob-
nie jednak jak rodzice biologiczni, przysposabiający nie mogą reprezento-
wać dziecka przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi 
pod ich władzą rodzicielską oraz między dzieckiem a jednym z przysposa-
biających lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bez-
płatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku 
od drugiego z przysposabiających środków utrzymania i wychowania.

Przysposobiona może być jedynie osoba małoletnia, czyli taka, która nie 
ukończyła 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego. Co istotne, wystarczy 
aby wymóg małoletniości przysposabianego był spełniony w dniu złożenia 
wniosku o przysposobienie. Do przysposobienia dziecka, które ukończyło 
13 lat, konieczna jest co do zasady jego zgoda. Sąd opiekuńczy może jed-
nak w dwóch sytuacjach zrobić wyjątek i odstąpić od uzyskania zgody lub 
wysłuchania dziecka. Może tak się stać po pierwsze w sytuacji, gdy dziecko 
nie jest zdolne do wyrażenia zgody (np. z uwagi na stan zdrowia). Po dru-
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gie, przysposabiane dziecko może uważać się za dziecko rodzone przyspo-
sabiającego i w takiej sytuacji żądanie zgody lub wysłuchanie w sprawie 
może być sprzeczne z jego dobrem.
Adopcji można dokonywać wyłącznie dla dobra dziecka. Istotna jest rów-
nież więź uczuciowa między przysposabianym a przysposabiającym. Sąd 
opiekuńczy może poprzedzić wydanie orzeczenia o przysposobieniu okre-
sem osobistej styczności dziecka z dorosłym. Jest to tzw. okres preadopcyj-
ny. W przypadku adopcji dokonywanych na terenie Polski praktyka ta ma 
charakter fakultatywny; obligatoryjnie okres taki musi poprzedzić adopcję 
zagraniczną. O tym jak okres preadopcyjny ma wyglądać i jak długo ma 
trwać, decyduje każdorazowo sąd opiekuńczy, który jednocześnie pełni 
w tym wypadku rolę nadzorcy.

Przysposabiającym może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, czyli jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona. 
Kandydat na rodzica adopcyjnego obowiązany jest legitymować się świa-
dectwem ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. 
Musi również posiadać odpowiednie kwali ikacje osobiste, które uzasad-
niają przekonanie, że będzie należycie wywiązywał się ze swoich obowiąz-
ków. Wskazuje się tu m.in. takie przesłanki jak dawanie rękojmi należytego 
wykonywania zadań rodzinnych, korzystanie z pełni praw cywilnych i oby-
watelskich, wywiązywanie się z obowiązku łożenia na utrzymanie innej 
osoby, odpowiedni stan zdrowia umożliwiający wypełnianie obowiązków 
rodzicielskich. Osoba chcąca przysposobić dziecko nie może być pozba-
wiona, ograniczona ani zawieszona w wykonywaniu władzy rodzicielskiej; 
epizod taki nie mógł mieć również miejsca w przeszłości. 
Istotna jest również motywacja, jaką kieruje się przysposabiający. Negatyw-
nie oceniana jest chęć przysposobienia dziecka dla ratowania rozpadającego 
się małżeństwa znajdującego się w kryzysie spowodowanym bezdzietnością, 
w celu uzyskania pomocy w prowadzeniu rodzinnego interesu czy też dla 
zapewnienia sobie opieki na starość. Istotny jest również wiek przysposabia-
jącego. Przepisy wymagają bowiem, aby pomiędzy adoptującym a adoptowa-
nym występowała odpowiednia różnica wieku. Nie zostało jednak ustawo-
wo wskazane, o jaką różnicę chodzi; ostateczną decyzję w tej sprawie musi 
więc podjąć sąd. Zwyczajowo przyjmuje się, że adoptujący powinien być 
starszy od dziecka o ok. 18 lat. Kwestia ta nie może być jednak traktowana 
formalnie i rutynowo. Zdarzają się bowiem różnice mniejsze, które z uwagi 
na dobro przysposabianego dziecka nie stanowią przeszkody adopcyjnej.

Zasadą jest, że do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców biolo-
gicznych dziecka przysposabianego. Nie mogą jej jednak wyrazić wcze-
śniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia się dziecka. Zgoda rodziców 
biologicznych może dotyczyć przysposobienia dziecka przez określoną 
osobę; możliwe jest również wyrażenie zgody blankietowej, czyli na przy-
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sposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego 
(taką zgodę można odwołać, nie później jednak niż przed wszczęciem 
sprawy o przysposobienie; w tym celu konieczne jest złożenie stosownego 
oświadczenia przed sądem opiekuńczym).
Zgoda rodziców nie jest potrzebna, jeżeli zostali pozbawieni władzy rodzi-
cielskiej, są nieznani, porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwycię-
żenia przeszkody albo sąd uzna, że odmowa zgody rodziców z ograniczoną 
zdolnością do czynności prawnych jest oczywiście sprzeczna z dobrem 
dziecka, a szczególne okoliczności przemawiają za adopcją.
Jeżeli pieczę nad dzieckiem sprawuje zamiast rodziców biologicznych 
opiekun, to on musi wyrazić zgodę na przysposobienie. Brak zgody może 
jednak nie być przeszkodą w adopcji, jeżeli sąd uzna, że ze względu na 
szczególne okoliczności dobro dziecka uzasadnia orzeczenie przysposo-
bienia pomimo braku zgody.

Przygotowywaniem osób chcących adoptować dziecko zajmują się ośrodki 
adopcyjne prowadzone przez samorząd województwa lub inny podmiot, 
któremu samorząd zlecił prowadzenie takiego ośrodka. Zadaniem ośrod-
ków jest gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposo-
bione, kwali ikacja dzieci zgłoszonych do adopcji, szkolenie, badanie oraz 
dobór rodzin adopcyjnych, udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków 
o przysposobienie oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji, udzielanie 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego kandydatom do przysposobie-
nia dziecka, przysposabianym, przysposabiającym oraz kobietom zgłasza-
jącym zamiar oddania dziecka do adopcji. 
Osoby, które przysposobiły dziecko, mogą liczyć w szczególności na po-
moc ośrodka adopcyjnego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i opiekuńczych, pomoc pedagogiczną i psychologiczną, jak również na po-
moc prawną w zakresie prawa rodzinnego. Ważne jest jednak, aby zgło-
sić taką potrzebę w ośrodku, gdyż pomoc i poradnictwo nie są udzielane 
z urzędu, lecz na wniosek.
Rodzina, która przysposobiła dziecko, powinna być natychmiast zawiado-
miona o możliwości przysposobienia jego rodzeństwa.
Osoba (np. rodzic, pracownik socjalny, pracownik placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej, podmiot leczniczy), która dowiedziała się o okolicznościach 
uzasadniających zakwali ikowanie dziecka do przysposobienia, powinna 
zgłosić stosowną informację do ośrodka adopcyjnego działającego na tere-
nie województwa, w którym przebywa dziecko. Ośrodek wszczyna wówczas 
procedurę mającą na celu zakwali ikowanie dziecka do adopcji. Postępowa-
nia nie wszczyna się, jeżeli gotowość do przysposobienia zgłaszają osoby 
spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem albo rodzina zastępcza lub 
prowadzący rodzinny dom dziecka, w którym dziecko jest umieszczone.
Kandydaci na rodziców adopcyjnych po odbyciu szkolenia i otrzymaniu 
pozytywnej opinii mają prawo żądać od ośrodka adopcyjnego informacji 
o dziecku zakwali ikowanym do adopcji. Ośrodek umożliwia również kon-
takt z takim dzieckiem.
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Postępowanie w sprawie przysposobienia wszczynane jest wyłącznie na 
wniosek przysposabiającego. Oznacza to, że wniosku o wszczęcie postę-
powania nie może złożyć ani dziecko, które ma być przysposobione, ani 
jego rodzice czy opiekunowie. Postępowanie prowadzone jest przez sąd 
opiekuńczy właściwy miejscowo dla osoby przysposabiającego lub osoby 
przysposabianej. Wybór sądu, do którego złożony zostanie wniosek o wsz-
częcie postępowania, należy do przysposabiającego.  

Z uwagi na różne sytuacje życiowe, możliwości dorosłych, którzy chcą 
stworzyć dom dla pozbawionego opieki rodzicielskiej dziecka, oraz potrze-
by samego dziecka, adopcja może przybierać rozmaite postaci, różniące się 
konsekwencjami zarówno w sferze prawnej, rodzinnej, jak i osobistej ro-
dziców adopcyjnych i przysposabianego dziecka.

Przysposobienie pełne nieodwołalne (całkowite) powoduje  zupełne ze-
rwanie więzów łączących dotychczas dziecko z rodziną biologicznych 
rodziców. Jest dopuszczalne przy zgodzie blankietowej rodziców biolo-
gicznych; może również zostać orzeczone przez sąd w przypadku sierot 
zupełnych lub dzieci nieznanych rodziców. 
Przysposobienie całkowite skutkuje nałożeniem na adoptujących rodzi-
ców praw i obowiązków przysługujących rodzicom biologicznym, a na ich 
krewnych praw i obowiązków wynikających ze stosunku pokrewieństwa. 
Podobnie jest w przypadku dziecka – ma ono wobec rodziców adopcyjnych 
takie prawa i obowiązki jak dziecko rodzone, a między nim a krewnymi 
rodziców powstaje stosunek pokrewieństwa (w konsekwencji mogą np. po 
sobie dziedziczyć). Dotychczasowa władza rodzicielska (lub opieka) ustaje, 
podobnie jak wynikające z pokrewieństwa prawa i obowiązki dziecka wo-
bec krewnych jego biologicznych rodziców (wyjątki w tym zakresie wska-
zane zostały poniżej). 
Dla dziecka sporządzany jest nowy akt urodzenia, w którym jako rodziców 
wpisuje się przysposabiających; dotychczasowy akt nie podlega ujawnie-
niu i co do zasady nie wydaje się z niego odpisów. Jednak po uzyskaniu 
pełnoletności adoptowany może zażądać udostępnienia mu księgi stanu 
cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia.
Adoptowany otrzymuje nazwisko przysposabiającego. Jeżeli dziecko zo-
stało adoptowane przez małżonków wspólnie albo jeden z małżonków 
przysposobił dziecko drugiego małżonka, przybiera ono nazwisko, które 
noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z takiego związku.
Przysposobienia takiego nie można rozwiązać. Niedopuszczalne jest również, 
po jego orzeczeniu, uznanie dziecka bądź sądowe ustalenie lub zaprzeczenie 
pochodzenia dziecka albo ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Przysposobienie pełne odwołalne również powoduje, że na adoptujących 
rodziców  nałożone zostają prawa i obowiązki rodziców biologicznych, 
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zaś ich krewni stają się krewnymi przysposobionego dziecka. Co do 
zasady ustają również wynikające z pokrewieństwa prawa i obowiązki 
przysposobionego wobec jego pierwotnych krewnych, a na ich miejsce 
„wchodzą” prawa i obowiązki wobec nowej rodziny. Dotychczasowa wła-
dza rodzicielska (opieka) ustaje. Wyjątki od tych zasad wskazane zostały 
poniżej. 
Dziecko otrzymuje nazwisko przysposabiającego, chyba że zostało adop-
towane przez małżonków wspólnie albo jeden z małżonków przysposobił 
dziecko drugiego małżonka (skutki takiego przysposobienia zostały omó-
wione powyżej). Na wniosek nowych rodziców sąd w orzeczeniu może 
zmienić imię lub imiona dziecka; jeśli przysposobiony ukończył 13 lat, 
zmiana imienia może nastąpić tylko za jego zgodą.
W odróżnieniu od przysposobienia całkowitego zostaje zachowane rze-
czywiste pochodzenie dziecka. Do aktu urodzenia wpisuje się wzmiankę 
o przysposobieniu. Jednak na żądanie przysposabiających (i po uzyskaniu 
zgody przysposabianego, jeżeli ukończył 13 lat) możliwe jest sporządzenie 
nowego aktu urodzenia, w którym zostają oni wpisani jako rodzice dziec-
ka. Po uzyskaniu pełnoletności adoptowany może zażądać udostępnienia 
mu księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu uro-
dzenia.
W przypadku przysposobienia pełnego odwołalnego dopuszcza się roz-
wiązanie przysposobienia z ważnych powodów. Może tego żądać zarówno 
przysposabiający, jak i przysposobiony.

Władza rodzicielska oraz prawa i obowiązki adoptowanego dziecka wy-
nikające z pokrewieństwa względem krewnych rodzica biologicznego, jak 
również prawa i obowiązki tych krewnych względem adoptowanego dziec-
ka nie ustają, jeżeli przysposabiającym jest współmałżonek biologicznego 
rodzica dziecka, tzn. na przykład gdy adoptującym jest mąż biologicznej 
matki dziecka. W takim wypadku władza rodzicielska przysługuje oboj-
gu małżonkom (zarówno rodzicowi biologicznemu, jak i przysposabiają-
cemu), a prawa i obowiązki względem krewnych matki dziecka pozostają 
bez zmian. 

Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Mogą tego dokonać łącz-
nie (jednocześnie) lub oddzielnie – najpierw dziecko zostaje adoptowane 
przez jednego z małżonków, a następnie przez drugiego. Skutki takiego 
przysposobienia są takie same jak w przypadku przysposobienia pełnego 
odwołalnego.

Przysposobienie niepełne stwarza więź rodzicielską pomiędzy przysposa-
biającym a przysposabianym (oraz zstępnymi tego ostatniego, czyli jego 
dziećmi, wnukami, prawnukami), nie rozciąga się natomiast na rodzinę 
przysposabiającego. Oznacza to, że rodzone dzieci adoptującego nie stają 
się rodzeństwem adoptowanego, nie łączy go również żadna więź z krew-
nymi rodzica adopcyjnego (np. nie ciąży na nich obowiązek alimentacyj-
ny, w grę nie wchodzi dziedziczenie ustawowe). Trwają natomiast skutki 
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naturalnego pokrewieństwa, jednak w nieco zmody ikowanym kształcie. 
Pomiędzy przysposobionym dzieckiem a jego naturalną rodziną istnieje 
nadal obowiązek alimentacyjny. Jednak wobec dziecka w pierwszej ko-
lejności zobowiązany jest rodzic adopcyjny, dopiero w dalszej kolejności 
obowiązek ten obciąża biologicznych rodziców, dziadków czy rodzeństwo. 
Z kolei adoptowany dopiero w ostatniej kolejności jest zobowiązany do 
alimentacji względem wstępnych i rodzeństwa. Rodzice biologiczni przy-
sposobionego dziecka nie dziedziczą po nim z ustawy, dziedziczy po nim 
natomiast przysposabiający. Z kolei dziecko dziedziczy po przysposabia-
jącym i, co istotne, również  po krewnych swojej rodziny naturalnej, z wy-
łączeniem rodziców biologicznych, których władza rodzicielska wygasła.
Orzeczenie takiego rodzaju przysposobienia jest możliwe wyłącznie na 
wyraźne żądanie adoptującego, po uzyskaniu zgody uprawnionych do jej 
wyrażenia osób. Do czasu uzyskania pełnoletności możliwa jest zmiana 
przysposobienia niepełnego na przysposobienie pełne. 
Przysposobienia niepełnego nie można orzec, jeżeli rodzice dziecka wyra-
zili zgodę blankietową na adopcję.
Z ważnych powodów, jeśli nie ucierpi na tym dobro dziecka, zarówno przy-
sposabiający, jak i przysposobiony mogą żądać rozwiązania przysposobienia.
Nigdy nie sporządza się nowego aktu urodzenia, gdyż przysposobione 
w taki sposób dziecko jest jednocześnie członkiem zarówno nowej, jak i do-
tychczasowej rodziny (w dokumentach zamieszczana jest jedynie wzmian-
ka o adopcji). Możliwa jest natomiast, podobnie jak przy przysposobieniu 
całkowitym czy pełnym, zmiana imienia i nazwiska dziecka.
  
Przysposobienie dziecka polskiego związane z przeniesieniem go do in-
nego kraju jest dopuszczalne, gdy na terenie Polski nie ma możliwości 
umieszczenia go na równorzędnych warunkach w rodzinie zastępczej lub 
adopcyjnej, a wymaga tego jego interes. Możliwość taka istnieje również 
w sytuacji, gdy pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym istnieje 
stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający 
adoptował już siostrę lub brata przysposabianego.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

− Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. − Kodeks rodzinny i opiekuńczy − Dz. U. Nr 9, poz. 

59 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 

43, poz. 296 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny − Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. − Dz. U. Nr 78, poz. 

483 z późń. zm.
6. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-

noczonych dnia 20 listopada 1989 r. − Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
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