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Rozdział I. Centralny rejestr pieczy
zastępczej

1. Uwagi wstępne
Ustawa z 10.7.2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2140) zawiera regulacje dotyczące
utworzenia centralnego rejestru pieczy zastępczej, składającego się z siedmiu wy-
kazów, które szczegółowo zostaną przedstawione poniżej. System zgromadzi w jed-
nym miejscu komplet bardzo szczegółowych danych, które – w ocenie ustawodawcy –
pozwolą m.in. na szybsze i łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca dla dziecka w pieczy
zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem pieczy rodzinnej.

Co do zasady, zawarte w ZmWspRodzU22 rozwiązania w zakresie utworzenia central-
nego rejestru pieczy zastępczej są oceniane jako ważny krok w kierunku poprawy sys-
temu opieki nad dziećmi. Utworzenie rejestru jest również realizacją postulatu NIK, która
już kilka lat temu sygnalizowała potrzebę takiego rozwiązania. Najwyższa Izba Kontroli
argumentowała, że brak centralnego banku danych rodzin zastępczych (zawierającego
informację o wolnych miejscach w pieczy zastępczej) znacznie utrudnia i wydłuża poszu-
kiwanie domów dla dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej. Sądy
dysponują bowiem wykazem rodzin tylko na poziomie powiatu, nie mają natomiast żad-
nych informacji o liczbie i sytuacji potencjalnych rodzin zastępczych w innych powiatach.
Najwyższa Izba Kontroli, wnioskując o wprowadzenie centralnej bazy danych, opierała
się także na opiniach rodziców zastępczych, którzy powtarzali: „Najbardziej oburzające
jest to, że dzieci i rodziny podlegają rejonizacji, a między rejonami nie ma współpracy.
Dzieci czekają na rodziny, powinny być już zabrane z domów rodzinnych, a nie ma ich
gdzie umieścić, mimo że inne Powiatowe Centra Pomocy Rodzinom mają miejsca”1.

Nie oznacza to jednak, że zmiany te nie budzą żadnych zastrzeżeń. Zwraca się uwagę
na rozległy zakres danych, które będą gromadzone w rejestrze pieczy zastępczej, oraz
zbyt szeroki do nich dostęp. Można w tej kwestii powołać się na opinię przedstawioną

1  Raport NIK „Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych”, https://www.nik.go-
v.pl/plik/id,13099,vp,15511.pdf (dostęp: 2.1.2023 r.).
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przez Prezesa UODO, która wskazywała, że: „informacje znajdujące się w rejestrze na-
leżą do danych wrażliwych, a zapoznawanie się z nimi powinno następować w try-
bie wnioskowym i z podaniem celu, jakiemu ma służyć”2.

Artykuł 51 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gro-
madzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym
państwie prawnym. Stąd tworzone w postulowanym zakresie regulacje prawne muszą
precyzyjnie określać zakres danych osobowych oraz kategorie podmiotów, których dane
będą przetwarzane w kontekście ściśle określonych przepisami prawa celów. Niewątpli-
wie cel i zakres danych przetwarzanych w rejestrach centralnych powinien być podpo-
rządkowany zadaniom nałożonym na podmioty publiczne realizujące zadania w oma-
wianym obszarze. Tylko wtedy bowiem zakres zbieranych danych nie będzie przekraczać
kryterium „niezbędności w demokratycznym państwie prawnym”.

Wskazane jest również staranne określenie roli i statusu poszczególnych podmiotów pu-
blicznych w zakresie:

1) decydowania o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
2) administrowania zbiorem;
3) zasad i sposobu zasilania rejestru danymi osobowymi;
4) zasad dostępu do danych;
5) obowiązków oraz środków, za pomocą których dane osobowe mają być przetwa-

rzane, oraz sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Mając na uwadze powołaną wyżej zasadę legalizmu oraz wynikającą z OchrDanychU97
(art. 26 ust. 1 pkt 4) [obecnie motyw 39 RODO – przyp. aut.] zasadę przechowywania
danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przepisy WspRodzU powinny odnosić
się również do terminu, zasad i sposobu usuwania (anonimizacji) danych osobowych.
„Dane osobowe powinny być adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne
do celów, dla których są one przetwarzane. Wymaga to w szczególności zapewnienia
ograniczenia okresu przechowywania danych do ścisłego minimum. Dane osobowe po-
winny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w roz-
sądny sposób osiągnąć innymi sposobami. Aby zapobiec przechowywaniu danych oso-
bowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne, administrator powinien ustalić ter-
min ich usuwania lub okresowego przeglądu. Należy podjąć wszelkie rozsądne działania
zapewniające sprostowanie lub usunięcie danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bez-
pieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem
do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzysta-
niem z tych danych i z tego sprzętu” (motyw 39 RODO).

Ustawodawca dość precyzyjnie ten obszar uregulował, co również przyczynia się
w znacznym stopniu do konieczności dużego zaangażowania osób upoważnionych do
przetwarzania tych danych, aby na bieżąco weryfikować te dane, które się zdezaktuali-
zowały.

2  Wskazówki i wyjaśnienia Prezesa UODO dotyczące obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności
przetwarzania określonego w art. 30 ust. 1 i 2 RODO (wersja: 1.6.2018 r.).
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Rejestr ma ułatwić pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom rodzinnej pieczy
zastępczej. Czy tak się rzeczywiście stanie, będziemy mogli to ocenić dopiero za jakiś
czas, jednak warto już dziś zasygnalizować ryzyka, jakie mogą się wiązać z powstaniem
tego rejestru. Poniżej zwrócę uwagę jedynie na kilka z nich.

Rejestr może być szczególnie przydatny dla tych organizatorów rodzinnej pieczy zastęp-
czej, którzy mają na swoim terenie mało rodzin zastępczych i muszą szukać miejsc dla
dzieci w innych powiatach. Sprowadza się to do wysyłania wielu zapytań, a czekanie
na odpowiedź trwa. Dlatego skorzystanie z ogólnopolskiej bazy danych przyspieszyłoby
i usprawniło proces umieszczania dzieci w rodzinach, chociaż w skrajnych przypad-
kach może skutkować to tym, że dziecko będzie trafiać do opiekunów na drugim końcu
Polski.

Ustawodawca, tworząc rejestr, zakładał, że dzieci znajdą szybciej wolne miejsce w pie-
czy zastępczej, gdyż potrzeby i liczba wolnych miejsc rozłożone są w Polsce bardzo nie-
równomiernie. W niektórych powiatach problem braku wolnych miejsc nie występuje
w takim samym natężeniu jak w innych. Aby dać szansę dzieciom szczególnie w tych po-
wiatach, w których brakuje miejsc, ustawodawca daje sędziom narzędzie do pozyskania
informacji, gdzie takie wolne miejsca się znajdują. Poszczególne powiaty tracą więc re-
alny wpływ na decydowanie o wolnych miejscach, gdyż to sąd ostatecznie wytypuje
rodzinę, do której dziecko trafi, niezależnie od tego, czy miejsce to będzie znajdować się
na terenie powiatu, z którego dziecko pochodzi, czy też będzie znajdowało się poza nim.

W związku z powyższym, po pierwsze, powstaje zagrożenie, że ze względu na po-
wszechny niedobór miejsc w pieczy zastępczej najprawdopodobniej wiele dzieci trafi do
pieczy poza miejscem zamieszkania, a nawet w bardzo odległe rejony kraju. W ta-
kiej sytuacji osoby i instytucje zaangażowane w pracę z rodziną biologiczną i rodziną za-
stępczą, ukierunkowaną na powrót dziecka do rodziców, w praktyce będą miały iluzo-
ryczny wpływ na osiągnięcie celów, jakim przyświeca chociażby zasada czasowości pie-
czy zastępczej. Podtrzymywanie więzi z rodzicem, który zamieszkuje setki kilometrów
od dziecka, gdzie często osoba ta jest zagrożona wykluczeniem społecznym i boryka się
z wieloma problemami, będzie niemożliwe. Nie zmienia tego fakt, że ustawodawca za-
strzega, że w pierwszej kolejności sąd poszukuje miejsca w pieczy zastępczej jak najbliżej
miejsca zamieszkania.

Po drugie, powiaty które włożyły wiele wysiłku w rozwój pieczy zastępczej na swoim
obszarze, będą musiały oddać miejsca dzieciom z innych powiatów, ryzykując tym,
że za jakiś czas to one będą musiały borykać się z problemem braku miejsca. Należy
więc zadać sobie pytanie, czy aktywne na tym polu powiaty będą miały nadal tyle deter-
minacji w tworzeniu kolejnych form pieczy zastępczej, jeśli będą wiedziały, że miejsca
które przygotują, mogą zostać przeznaczone dla innych dzieci. Pamiętać bowiem należy,
że utworzenie jednej rodziny zastępczej to wysiłek wielu osób, poczynając od kampa-
nii promującej i zachęcającej do zostania rodzicem zastępczym, a kończąc na kilkumie-
sięcznym, kosztownym szkoleniu. Czy w takiej sytuacji warto ten wysiłek podejmować,
skoro nie mamy żadnego wpływu na to, że tworząc rodzinę zastępczą, zabezpieczamy
potrzeby własnego powiatu? Odpowiedź wydaje się oczywista, zwłaszcza, że to sąd dys-
ponuje bazą i wydaje ostateczną decyzję. Brak dodatkowych zachęt dla organizatorów ro-
dzinnej pieczy zastępczej chcących rozwijać pieczę zastępczą, spowoduje znaczący spa-
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dek liczby nowotworzonych rodzin zastępczych. Paradoksalnie więc rozwiązania prze-
widziane w nowelizacji mogą przynieść odwrotny skutek niż zakładał ustawodawca.

Samorządy nie chcą też, żeby powiat miał obowiązek przyjęcia dziecka do rodziny zastęp-
czej lub placówki, jeśli będą w nich wolne miejsca. Związek Powiatów Polskich opowiada
się za pozostawieniem dotychczasowych regulacji, które dają możliwość odmowy przy-
jęcia dziecka, obawiając się, że proponowana zmiana spowoduje, iż dzieci będą umiesz-
czane w rodzinach bez jakiejkolwiek refleksji, w sposób scentralizowany, podczas gdy
w pracy z nimi ważna jest indywidualizacja, odpowiedni dobór rodzin i podopiecznych,
a nawet chwilowe zmniejszenie ich liczby, aby dać rodzicom zastępczym wytchnienie.
Istnieje obawa, że takie działania spowodują chaos, na którym ucierpią dzieci rozpro-
szone po całej Polsce. W ten sposób słuszne skądinąd założenia mogą doprowadzić do
zgoła odmiennego rezultatu.

Ustawodawca w art. 38d i 38e WspRodzU (dodanych przez ZmWspRodzU22, które
wchodzą w życie 1.2.2023 r.) wymienia szczegółowo dane podlegające wpisowi do reje-
stru i wskazuje podmioty uprawnione do ich wprowadzania, aktualizowania i usuwania
niezwłocznie po powzięciu informacji wymagających wpisu lub aktualizacji.

2. Wykazy centralnego rejestru pieczy zastępczej
Poniżej przedstawiamy siedem wykazów centralnego rejestru pieczy zastępczej.

1. Wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób, które osiągnęły pełno-
letność przebywając w pieczy zastępczej oraz osób niepełnoletnich opuszczających
rodzinną pieczę zastępczą, o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU, z podzia-
łem na dzieci umieszczone lub przebywające w poszczególnych formach rodzinnej
pieczy zastępczej oraz poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej
oraz na osoby, o których mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, i osoby niepełno-
letnie opuszczające rodzinną pieczę zastępczą, o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6
WspRodzU, przebywające w poszczególnych formach rodzinnej pieczy zastępczej
i poszczególnych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej, będzie zawierał:

1) imię i nazwisko odpowiednio dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność przeby-
wając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub
osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o której mowa
w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;

2) płeć odpowiednio dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pie-
czy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby opusz-
czającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o której mowa w art. 37
ust. 5 i 6 WspRodzU;

3) adres miejsca zamieszkania, ze wskazaniem powiatu i województwa, odpowied-
nio dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby opuszczającej rodzinną
pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;

4) datę i miejsce urodzenia odpowiednio dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU,
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lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o której
mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;

5) obywatelstwo dziecka;
6) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu

potwierdzającego tożsamość odpowiednio dziecka, osoby, która osiągnęła pełno-
letność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6
WspRodzU, lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia,
o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU, w przypadku gdy taki posiadają;

7) dane dotyczące sytuacji prawnej, w szczególności informacje o:
a) ograniczeniu rodzicom władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ze wskazaniem

sądu wydającego postanowienie lub zarządzenie, daty wydania postanowie-
nia lub zarządzenia oraz sygnatury sprawy,

b) pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ze wskazaniem
sądu wydającego postanowienie, daty wydania postanowienia oraz sygnatury
sprawy,

c) wyrażeniu przez rodziców zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości
bez wskazania osoby przysposabiającego, ze wskazaniem sądu, przed którym
zgoda została wyrażona, oraz daty wyrażenia zgody,

d) zawieszeniu rodzicom władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ze wskazaniem
sądu wydającego postanowienie, daty wydania postanowienia oraz sygnatury
sprawy,

e) ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, ze wskazaniem sądu ustanawia-
jącego opiekuna prawnego, daty wydania postanowienia oraz sygnatury
sprawy,

f) zgłoszeniu dziecka do ośrodka adopcyjnego, w tym o dacie zgłoszenia, na-
zwie, adresie i województwie ośrodka adopcyjnego, do którego dziecko zo-
stało zgłoszone, zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do przy-
sposobienia krajowego lub międzynarodowego wraz z ich datami;

8) dane dotyczące umieszczenia w pieczy zastępczej odpowiednio dziecka, osoby,
która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa
w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby niepełnoletniej opuszczającej rodzinną
pieczę zastępczą, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU, ze wskazaniem:
a) w przypadku umieszczenia dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność prze-

bywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU,
lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o któ-
rej mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU, w rodzinnej pieczy zastępczej –
formy rodzinnej pieczy zastępczej, w której zostało umieszczone dziecko lub
osoba, województwa, powiatu i adresu odpowiednio zamieszkania rodziny za-
stępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, powiatu, który zawarł
umowę z rodziną zastępczą zawodową, lub powiatu organizującego rodzinny
dom dziecka oraz imienia, nazwiska i numeru PESEL, a w razie gdy nie nadano
numeru PESEL – numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość od-
powiednio osoby tworzącej rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny
dom dziecka,

b) w przypadku umieszczenia dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność prze-
bywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU,
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lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o któ-
rej mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU, w instytucjonalnej pieczy zastęp-
czej – formy i typu instytucjonalnej pieczy zastępczej, w której zostało umiesz-
czone dziecko lub osoba, województwa, powiatu, adresu, nazwy, numeru
NIP i numeru REGON odpowiednio placówki opiekuńczo-wychowawczej, re-
gionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego oraz imienia, nazwiska i numeru PESEL, a w razie gdy nie
nadano numeru PESEL – numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość osoby kierującej odpowiednio tą placówką lub tym ośrodkiem, a w przy-
padkach, o których mowa w art. 97 ust. 1a, 1b i 2a WspRodzU – również ad-
resu, ze wskazaniem powiatu i województwa, numeru NIP i numeru REGON
odpowiednio jednostki zapewniającej wspólną obsługę placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi placówek
opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotu, któremu powiat zlecił prowadze-
nie placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 190 WspRodzU,
oraz imienia, nazwiska i numeru PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru
PESEL – numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość dyrektora od-
powiednio tej jednostki lub podmiotu,

c) podstawy prawnej umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, rodzaju aktu,
na podstawie którego dziecko zostało umieszczone, organu wydającego ten
akt, daty aktu oraz sygnatury – jeżeli akt taki został wydany,

d) czy dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa w domu pomocy
społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym
ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniają-
cym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum sta-
cjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku
dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym albo okręgowym
ośrodku wychowawczym, ze wskazaniem adresu, powiatu i województwa tej
instytucji;

9) szczegółowy opis przebiegu pobytu odpowiednio dziecka, osoby, która osiągnęła
pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4
i 6 WspRodzU, lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnolet-
nia, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU, w pieczy zastępczej, zawierający
miejsca pobytu dziecka lub osoby w pieczy zastępczej, daty pobytu, ze wskazaniem
daty umieszczenia dziecka lub osoby w pieczy zastępczej po raz pierwszy oraz daty
umieszczenia w obecnej formie pieczy zastępczej, daty i przyczyny zmiany miejsca
pobytu lub opuszczenia pieczy zastępczej, informacje wynikające z aktów, na pod-
stawie których dziecko lub osoba były umieszczane lub opuszczały pieczę zastęp-
czą, oznaczenie organu wydającego te akty, daty aktów oraz sygnatury sprawy;

10) dane dotyczące stanu zdrowia i rozwoju odpowiednio dziecka, osoby, która osią-
gnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37
ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako
niepełnoletnia, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU, w tym stanu zdrowia,
rozwoju i funkcjonowania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej;

11) imiona i nazwiska oraz numery PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL –
numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców odpowiednio
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dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby opuszczającej rodzinną
pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;

12) adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka, ze wskazaniem gminy;
13) daty urodzenia rodziców odpowiednio dziecka, osoby, która osiągnęła pełnolet-

ność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6
WspRodzU, lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia,
o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;

14) informacje na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontaktów z dziec-
kiem oraz informacje na temat pracy prowadzonej z rodziną biologiczną dziecka;

15) imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz dane dotyczące sytuacji prawnej oraz
aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa odpowiednio dziecka, osoby, która osią-
gnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37
ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby opuszczającej rodzinną pieczę zastępczą jako
niepełnoletnia, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;

16) wskazanie powiatu obowiązanego do finansowania pobytu w pieczy zastępczej od-
powiednio dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy za-
stępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby opuszczającej
rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6
WspRodzU;

17) wskazanie, czy finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej jest zadaniem
z zakresu administracji rządowej;

18) wskazanie gminy obowiązanej do współfinansowania pobytu w pieczy zastępczej
odpowiednio dziecka, osoby, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy
zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, lub osoby opuszczającej
rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnia, o której mowa w art. 37 ust. 5 i 6
WspRodzU;

19) informacje wynikające z przeprowadzonych ocen sytuacji dziecka umieszczonego
w pieczy zastępczej w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 129 lub 136
WspRodzU, wraz z datami przeprowadzenia tych ocen;

20) datę kolejnej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
21) informacje dotyczące programu usamodzielnienia, o których mowa w art. 145

ust. 1 WspRodzU, ze wskazaniem planowanego powiatu osiedlenia się.

2. Wykaz osób posiadających pozytywną lub negatywną wstępną kwalifikację do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
będzie zawierał:

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;
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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 WspRodzU;
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;

16) datę wpisu osoby posiadającej pozytywną lub negatywną wstępną kwalifikację do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka do
wykazu, o którym mowa w art. 38d ust. 1 pkt 3, 4 lub 5 WspRodzU.

3. Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, będzie zawierać takie informacje jak:

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 o datach ważności zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których

mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 WspRodzU;
13) zakres ukończonych szkoleń;
14) datę wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia

rodzinnego domu dziecka, z oznaczeniem organizatora rodzinnej pieczy zastęp-
czej, który przeprowadził wstępną kwalifikację;

15) datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz oznaczenie organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej, który wydał to zaświadczenie;

16) maksymalną liczbę dzieci, osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pie-
czy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, i osób opuszczają-
cych rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnie, o których mowa w art. 37 ust. 5
i 6 WspRodzU, które można umieścić u danego kandydata zakwalifikowanego do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

17) datę wpisu kandydata zakwalifikowanego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka do wykazu, o którym mowa w art. 38d
ust. 1 pkt 4 lub 5 WspRodzU.
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4. Wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, nie-
zawodowe i zawodowe, będzie zawierał:

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 o datach ważności zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których

mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 WspRodzU;
13) zakres ukończonych szkoleń;
14) datę wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia

rodzinnego domu dziecka, z oznaczeniem organizatora rodzinnej pieczy zastęp-
czej, który przeprowadził wstępną kwalifikację;

15) datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego oraz oznaczenie organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej, który wydał to zaświadczenie;

16) liczbę umieszczonych w rodzinie zastępczej dzieci, osób, które osiągnęły pełno-
letność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6
WspRodzU, i osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnie,
o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;

17) informacje o formie rodziny zastępczej, ze wskazaniem, w przypadku rodziny za-
stępczej zawodowej, czy jest to rodzina zastępcza zawodowa:
a) specjalistyczna,
b) specjalistyczna sprawująca pieczę zastępczą nad małoletnią matką z dziec-

kiem,
c) specjalistyczna sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem umieszczonym

na podstawie WspierResNielU,
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:

a) pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej
pieczę zastępczą nad małoletnią matką z dzieckiem,

b) pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej
pieczę zastępczą nad dzieckiem umieszczonym na podstawie WspierResNielU,

c) pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej sprawującej
pieczę zastępczą nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełno-
sprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności,
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d) pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego,
e) sprawowania pieczy zastępczej nad małoletnim umieszczonym w pieczy za-

stępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego
za zgodą sądu polskiego;

19) informacje wynikające z każdej sporządzonej oceny, o której mowa w art. 134
WspRodzU, wraz z datami przeprowadzenia oceny oraz datą, do której ma zostać
przeprowadzona kolejna ocena;

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 za-
wodowej;

22) informację, czy zawarto porozumienie, o którym mowa w art. 54 ust. 3b
WspRodzU – w przypadku zawarcia z rodziną zastępczą umowy, o której mowa
w art. 54 ust. 3a WspRodzU;

23) informacje o zaprzestaniu pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub o rozwiązaniu
umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, w tym o dacie i okresie wypowie-
dzenia umowy;

24) maksymalną liczbę dzieci, które można umieścić w danej rodzinie zastępczej;
25) oznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatora rodzinnej

pieczy zastępczej właściwych dla danej rodziny zastępczej.

5. Wykaz rodzinnych domów dziecka będzie zawierać:
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 o datach ważności zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których

mowa w art. 42 ust. 1 pkt 5 WspRodzU;
13) zakres ukończonych szkoleń;
14) datę wstępnej kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia

rodzinnego domu dziecka, z oznaczeniem organizatora rodzinnej pieczy zastęp-
czej, który wydał zaświadczenie kwalifikacyjne;

15) datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego;
16) liczbę umieszczonych w rodzinnym domu dziecka dzieci, osób, które osiągnęły peł-

noletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6
WspRodzU, i osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnie,
o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6 WspRodzU;
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17) informacje wynikające z każdej sporządzonej oceny, o której mowa w art. 134
WspRodzU, wraz z datami przeprowadzenia oceny oraz datą, do której ma zostać
przeprowadzona kolejna ocena;

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

19) wskazanie odpowiednio starosty lub podmiotu, któremu powiat zlecił organizo-
wanie rodzinnego domu dziecka, który zawarł umowę o prowadzenie rodzinnego
domu dziecka;

20) informację, czy zawarto porozumienie, o którym mowa w art. 60 ust. 3
WspRodzU – 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) oznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej właściwych dla danego rodzinnego domu dziecka.

6. Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuń-
czo- terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, zawiera:

1) nazwę oraz typ placówki opiekuńczo-wychowawczej, nazwę regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej i nazwę interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;

2) adres, ze wskazaniem powiatu i województwa, numer NIP, numer REGON, ad-
res poczty elektronicznej oraz numer telefonu placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego, a w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 1a, 1b i 2a
WspRodzU – również adres, ze wskazaniem powiatu i województwa, numer NIP,
numer REGON, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu odpowiednio
jednostki zapewniającej wspólną obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych lub podmiotu, któremu powiat zlecił prowadzenie placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych na podstawie art. 190 WspRodzU;

3) imię, nazwisko i numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – nu-
mer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kierującej odpowied-
nio placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-tera-
peutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, a w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 97 ust. 1a, 1b i 2a WspRodzU – również dyrektora odpowiednio
jednostki zapewniającej wspólną obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
podmiotu, któremu zlecono realizację obsługi placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych lub podmiotu, któremu powiat zlecił prowadzenie placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych na podstawie art. 190;

4) liczbę miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynikającą z zezwolenia wy-
danego przez wojewodę, w tym liczbę miejsc przewidzianych dla każdego typu
placówki – w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania
na podstawie art. 101 ust. 3 WspRodzU, liczbę miejsc w regionalnej placówce opie-
kuńczo-terapeutycznej i liczbę miejsc w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
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5) liczbę dzieci, osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastęp-
czej, o których mowa w art. 37 ust. 2−4 i 6 WspRodzU, i osób opuszczających
rodzinną pieczę zastępczą jako niepełnoletnie, o których mowa w art. 37 ust. 5
i 6 WspRodzU, umieszczonych lub przebywających w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej, a w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania
na podstawie art. 101 ust. 3 WspRodzU – w poszczególnych typach placówek, w re-
gionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i w interwencyjnym ośrodku pre-
adopcyjnym;

6) liczbę wolnych miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a w przypadku pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania na podstawie art. 101 ust. 3
WspRodzU – w poszczególnych typach placówek, w regionalnej placówce opiekuń-
czo-terapeutycznej i w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

7) oznaczenie wojewody, który wydał zezwolenie na prowadzenie placówki opie-
kuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub inter-
wencyjnego ośrodka preadopcyjnego;

8) informacje wynikające z porozumienia, o którym mowa w art. 93 ust. 2a
WspRodzU – w przypadku prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej
na terenie innego powiatu;

9) informację o likwidacji lub o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki opie-
kuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i inter-
wencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

7. Wykaz osób usamodzielnianych będzie zawierał:
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, ze wskazaniem powiatu i województwa;
5) oznaczenie powiatu obowiązanego do finansowania pomocy na kontynuowanie

nauki i usamodzielnienie;
6) oznaczenie powiatu właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usa-

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

mowa w art. 37 ust. 2−6 WspRodzU, w tym o skorzystaniu z uprawnień, o których
mowa w art. 37 ust. 4−6 WspRodzU, w zakresie:
a) w przypadku rodzinnej pieczy zastępczej:

– wskazania formy rodzinnej pieczy zastępczej,
– imienia i nazwiska odpowiednio osoby tworzącej rodzinę zastępczą lub

osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
– adresu miejsca zamieszkania odpowiednio rodziny zastępczej lub prowa-

dzącego rodzinny dom dziecka, ze wskazaniem powiatu i województwa,
– wskazania odpowiednio starosty, który zawarł umowę o pełnienie funkcji

rodziny zastępczej zawodowej, lub starosty, który organizuje rodzinny dom
dziecka,

b) w przypadku instytucjonalnej pieczy zastępczej:
– wskazania formy instytucjonalnej pieczy zastępczej,
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– nazwy odpowiednio placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej
placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

– adresu odpowiednio placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej
placówki opiekuńczo-terapeutycznej, ze wskazaniem powiatu i wojewódz-
twa;

8) formy udzielonej pomocy, o której mowa w art. 140 ust. 1 WspRodzU;
9) informację o zawieszeniu udzielania pomocy, o której mowa w art. 140 ust. 1

WspRodzU;
10) datę zakończenia indywidualnego programu usamodzielnienia.

3. Uwagi podsumowujące
Centralny Rejestr Pieczy Zastępczej będzie prowadzony przez starostę, organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej, marszałka województwa i wojewodę, za pomocą zapewnio-
nego przez ministra właściwego do spraw rodziny systemu teleinformatycznego.

Ważne

Pod pojęciem rejestru dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej mieści się cały zestaw danych,
które mają służyć jednostkom organizacyjnym wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wskazanym
w ustawie, do lepszej organizacji pieczy zastępczej i zgodnego z dobrem dziecka poszukiwania wol-
nych miejsc w pieczy zastępczej na terenie Polski przez sąd rodzinny.

W dotychczasowym stanie prawnym funkcjonował rejestr danych o osobach zakwalifi-
kowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej nieza-
wodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rejestr osób już pełniących
ww. funkcje. Rejestr ten prowadził starosta, który był zobligowany do dostarczania da-
nych z rejestru do właściwego sądu (uchylony art. 46 WspRodzU).

Dotychczasowy rejestr różnił się w sposób zasadniczy od rejestru pieczy zastępczej wpro-
wadzonego ZmWspRodzU22 przede wszystkim liczbą gromadzonych danych oraz pod-
miotów mających możliwość dostępu do bazy danych zgromadzonych w rejestrach.
Dodatkowo nowy rejestr będzie zawierał informacje na temat placówek instytucjonal-
nej pieczy zastępczej. Informacje na ich temat, w stanie prawnym obowiązującym do
31.1.2023 r., wraz z informacjami na temat wolnych miejsc w pieczy instytucjonalnej,
prowadził w rejestrach wojewoda (zmieniony art. 186 pkt 1 WspRodzU).

Jak wynika z powyższego wyjaśnienia, ZmWspRodzU22 w istocie określa teleinforma-
tyczny charakter rejestrów, jak również określa zakresy przetwarzania danych osobo-
wych i ich udostępniania.

Podstawa tej regulacji w zakresie rejestru pieczy zastępczej sprowadza się przede wszyst-
kim do znalezienia dla dziecka, w ocenie ustawodawcy, najbardziej adekwatnego do jego
potrzeb miejsca w pieczy zastępczej przez sąd, który każdorazowo podejmuje decyzję
o jego umieszczeniu w tej pieczy. Sąd musi być zatem wyposażony we wszystkie nie-
zbędne informacje, zarówno o samym dziecku, jak i o podmiotach, które miałyby pełnić
nad nim pieczę. Z tego też punktu widzenia zakres danych powinien być na tyle szeroki,
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aby dostarczać danych całościowych, pozwalających na ocenę przez sąd potrzeb dziecka,
jak i ocenę możliwości przyszłych opiekunów zastępczych lub precyzyjnego określenia
charakteru pieczy instytucjonalnej. Ustawodawca, w każdym przypadku, w którym było
to możliwe, jasno i precyzyjnie określił, jakie dane i na jakim poziomie mają być przetwa-
rzane. Niemniej, biorąc pod uwagę, jak różnorodna może być sytuacja dzieci wymaga-
jących opieki, w niektórych przypadkach brak jest możliwości sztywnego określenia za-
kresu danych, jakie będą się znajdować w rejestrze. Należy przy tym zwrócić uwagę, że
informacja o zakresie ukończonych szkoleń stanowi katalog zamknięty – przetwarzane
mają być informacje o wszystkich odbytych przez daną osobę szkoleniach. Podobnie ma
się rzecz w przypadku oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, a za-
kres informacji zawartych w ocenie sytuacji dziecka jest określony w dziale III w roz-
dziale 4 WspRodzU. Z kolei dział IV WspRodzU określa informacje, które mają być za-
warte w programie usamodzielnienia.

Należy przy tym zaznaczyć wyraźnie, że sąd, podejmując decyzję o umieszczeniu mało-
letniego w pieczy zastępczej, powinien każdorazowo kierować się m.in. zasadami okre-
ślonymi w tym zakresie w KRO. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z rozprosze-
niem dzieci po terenie całego kraju, ustawodawca doprecyzował treści kodeksowe w tym
zakresie, wzmacniając jednocześnie już dziś obowiązującą zasadę prymatu rodzinnych
form pieczy zastępczej nad instytucjonalnymi.

Czy ta zasada przy niedoborach rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastęp-
cze będzie możliwa do zrealizowana, będziemy mogli ocenić dopiero za jakiś czas. Zgod-
nie z nowymi przepisami sąd, w pierwszej kolejności, umieszcza dziecko w rodzinnej
pieczy zastępczej na terenie powiatu miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku, gdy
nie jest to możliwe lub gdyby takie umieszczenie było sprzeczne z dobrem dziecka, sąd
umieszcza dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. Umieszcze-
nie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest na ostatnim miejscu tej gradacji i jest
możliwe dopiero wtedy, gdy brak jest możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pie-
czy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne. Istotne jest również
to, że umieszczając dziecko w pieczy zastępczej, sąd obowiązany jest wziąć pod uwagę
możliwość wywiązania się przez osoby sprawujące pieczę zastępczą z obowiązku zapew-
nienia pracy z rodziną biologiczną dziecka oraz możliwość utrzymywania przez małolet-
niego kontaktów z rodzicami, o ile sąd ich nie zakazał.

Dodatkowo, sąd po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej informuje starostę powiatu
zapewniającego temu dziecku pieczę zastępczą o przyczynach umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej. Informacja taka ma na celu objęcie dziecka jak najlepszym wspar-
ciem i udzielenie mu najodpowiedniejszej pomocy.

Warto też zwrócić uwagę, że dotychczas to organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej po-
szukiwali miejsca w pieczy zastępczej, jeżeli otrzymali informację z sądu o konieczności
ograniczenia władzy rodzicom biologicznym poprzez umieszczenie ich dziecka w pieczy
zastępczej. Jeśli sąd dostanie narzędzie w postaci centralnego rejestru pieczy zastępczej,
sam zdecyduje o tym, gdzie umieści dziecko, a organizator dostanie informację o decyzji
już po fakcie. Jedyną możliwością ograniczającą swobodną decyzję sądu jest znowelizo-
wany przez ZmWspRodzU22 art. 5792 § 4 KPC, który pozwala powiatowi przeciwstawić
się tej decyzji, jeśli liczba umieszczonych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dla których
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powiat nie jest powiatem obowiązanym do ponoszenia wydatków, przekroczy 25% ogól-
nej liczby miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie tego powiatu.

Zaznaczyć należy, że limit ten odnosi się tylko do miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej,
nie został on natomiast ustanowiony w pieczy instytucjonalnej. Można więc pokusić się
o stwierdzenie, że na terenie powiatu może funkcjonować placówka, w której przebywają
wyłącznie dzieci z innego powiatu.

Ustawodawca, wprowadzając takie rozwiązania, musi się liczyć z tym, że spotka się
to z dużym niezadowoleniem powiatów mocno aktywnych w podejmowaniu działań
na rzecz rozwoju pieczy zastępczej, gdyż ich wysiłkiem (często też finansowym) będą
w ten sposób rozwiązywane problemy powiatów mniej aktywnych na tym polu. Oczywi-
ście dobro dziecka i jego potrzeby są najważniejsze, ale należy pamiętać o tym, że może
zniechęcić to do aktywności w tym obszarze. Paradoksalnie, zamiast poprawić sytuację
pieczy i zwiększyć liczbę rodzin zastępczych, osiągnięty zostanie efekt odwrotny.

Dostęp do omawianych rejestrów będzie przysługiwać ściśle określonym podmiotom
wymienionym w ZmWspRodzU22, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji
ich ustawowych zadań. W bardzo szczegółowy sposób wskazano zakres tego dostępu
dla poszczególnych podmiotów. Dodatkowo w celu maksymalizacji ochrony danych
osobowych projekt wskazuje okresy przetwarzania poszczególnych danych. Ponadto
ZmWspRodzU22 nakłada na administratora danych osobowych obowiązek dokonania
co najmniej raz na rok przeglądu danych osobowych i usuwania danych, których prze-
twarzanie nie jest uzasadnione.

„Zakłada się, że rejestr ten usprawni także realizację zadania ministra właściwego do
spraw rodziny w zakresie monitorowania realizacji zadań wynikających z WspRodzU,
a dotyczących pieczy zastępczej, jak również zadania kontrolne wojewody.

W kontekście omawianego rejestru należy wskazać, iż obecnie w resorcie rodziny wyko-
rzystywanych jest szereg mechanizmów w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania infor-
macji, które będą wykorzystane w rejestrze dotyczącym pieczy zastępczej.

Wskazano także, że zabezpieczenia stosowane przez administratorów danych w celu
ochrony danych osobowych polegać będą 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 osobo-
wych do zachowania ich w tajemnicy.

Działanie rejestru zostanie poddane analizie w ciągu roku od dnia jego pełnego urucho-
mienia. Informacja na ten temat zostanie przedstawiona w przekazywanej corocznie In-
formacji o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”3.

W ZmWspRodzU22 przewidziano także, że minister właściwy do spraw rodziny ogłosi,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, termin wdro-
żenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie rejestru, o którym mowa

3  Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2429).
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