
Załącznik 
do Zarządzenia Nr DO.021.10.2014 

Dyrektora MGOPS w Więcborku 
z dnia 26 marca 2014 r. 

 

 

PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA 

 

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                    

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka                  

w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonywujący obowiązki służbowe ma prawo 

odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,                        

w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553               

z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

Zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, 

rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia 

oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

Wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie 
Zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki 
 

 

PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA 

1. Ma zastosowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka w związku                    

z przemocą w rodzinie. 

2. Następuje bez wcześniejszego orzeczenia sądu. 

3. Decyzja o odebraniu dziecka podejmowana jest wspólnie przez: pracownika socjalnego, 

funkcjonariusza Policji, lekarza (lub ratownika medycznego lub pielęgniarki). Pracownik socjalny ma 

prawo odebrać dziecko z rodziny w sytuacji gdy wykonuje swoje obowiązki służbowe. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

1. Pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu opiekuńczego, nie później 

niż w ciągu 24 godzin, o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie 

osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej – druk Załącznik 

nr 1. 

2. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do sądu opiekuńczego                  

na odebranie dziecka. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub 

funkcjonariusza Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega 

niezwłocznemu przekazaniu do sądu opiekuńczego. W przypadku wniesienia zażalenia                            

za pośrednictwem pracownika socjalnego, sporządza się Protokół – druk Załącznik nr 2. 



3. O prawie do złożenia zażalenia, wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego właściwego do jego 

rozpatrzenia, pracownik socjalny lub funkcjonariusz Policji poucza rodziców, opiekunów prawnych 

lub faktycznych dziecka. Pouczenie to należy wręczyć na piśmie – druk Załącznik nr 3. Pouczenie                 

o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden 

egzemplarz przekazuje się osobie zainteresowanej, a jeden egzemplarz pozostawia się w aktach 

sprawy). 

4. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. W przypadku 

stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności odebrania dziecka sąd zarządza natychmiastowe 

przekazanie dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, od których dziecko zostało 

odebrane. 

5. Działania podjęte w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy podlegają 

udokumentowaniu – druk Załącznik nr 4. 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Załącznik nr 1                    
do Procedury Odebrania Dziecka 

………………………………………………………………………. 
                           /imię i nazwisko/ 
 
…………………..………………………………………………….. 
                     /stanowisko służbowe/ 
 
…………………………………..………………………………….. 
 
………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 
     / nazwa i adres jednostki organizacyjnej 
                     pomocy społecznej/ 

 
                                                                                                          Sąd Rejonowy w Tucholi 
                                                                                                          Wydział Rodzinny i Nieletnich 
 
 
Informuję, że w dniu ……………………………….., w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku                                 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) decyzją: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

/imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe/ 

 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

/imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe/ 

 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

/imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe/ 

 
dziecko ………………………………………………………………….……………………………….. (imię i nazwisko) pozostające pod opieką prawną 
rodziców/ opiekunów prawnych/ opiekunów faktycznych*  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

                                                             /imiona i nazwiska/ 

zam. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

                                     / dokładny adres/ 

z powodu zagrożenia życia/zdrowia* w związku z przemocą zostało odebrane z rodziny                                  

i umieszczone: 

- u ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

             / imię i nazwisko oraz adres osoby najbliższej niezamieszkującej wspólnie/ 

- w rodzinie zastępczej ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                   /imię i nazwisko oraz adres osoby stanowiącej rodzinę zastępczą/ 

- w placówce opiekuńczo – wychowawczej ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                        / nazwa i adres placówki/ 

 
 
 
                                                                                                                 ……………………………………………………………….……………… 

                                                                                                                      /podpis i pieczęć pracownika socjalnego/ 

*właściwe podkreślić 



                     
                                                                                                                Załącznik nr 2                                                                 

do Procedury Odebrania Dziecka 
 

PROTOKÓŁ 
przyjęcia zażalenia na odebranie dziecka w trybie art.12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                                

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) 
 

 
 
W dniu …………………………………………….……………………… w ……………………………………………………..………………………………………………………………….. 

                                                                                        /wskazać miejsce złożenia zażalenia/ 

 
Pan(i) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 
zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

wnosi ustnie do protokołu: 
Jako rodzic/ opiekun prawny/ opiekun faktyczny* dziecka ……………………………………..………………………………………………….. 

                                                                                                                 /imię i nazwisko/ 
 
Wnoszę zażalenie na jego odebranie dokonane w dniu ……………………………………………………………..………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(w zażaleniu osoba je wnosząca może domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania 
dziecka oraz prawidłowości jego dokonania). 
 
Protokół niniejszy został wnoszącemu odczytany. Wnoszący został poinformowany, że niniejsze 
zażalenie zostanie przekazane niezwłocznie do Sądu Rejonowego w Tucholi Wydział Rodzinny                         
i Nieletnich. 
 
 
 
 
Protokół sporządził: 
 
……………………………………………………………….                                                        …………………………..…………………………….. 
/ czytelny podpis osoby przyjmującej                                                          /czytelny podpis wnoszącego/ 
– stanowisko służbowe/ 

 
 
 

 
  

 

*właściwe podkreślić 

 



                                                                                                Załącznik nr 3                                                                                       

do Procedury Odebrania Dziecka 

 

POUCZENIE 
o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka 

 
1. Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego                     
w Tucholi Wydział Rodzinny i Nieletnich na odebranie dziecka z rodziny. 
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od faktycznej czynności odebrania dziecka.  
 
2. Zażalenie może być wniesione za pośrednictwem pracownika socjalnego lub funkcjonariusza 
Policji, którzy dokonali odebrania dziecka. W takim przypadku zażalenie podlega niezwłocznemu 
przekazaniu do sądu opiekuńczego. 
 
3. W zażaleniu można domagać się zbadania zasadności i legalności odebrania dziecka oraz 
prawidłowości jego dokonania. 
 
4. Sąd rozpatruje zażalenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin. 

 

 

 

 

Oświadczam, że z powyższymi uprawnieniami zapoznałam(em) się 
i potwierdzam odbiór pouczenia 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
             /data i podpis osoby zapoznającej się z uprawnieniami/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Załącznik nr 4                                                      

do Procedury Odebrania Dziecka 

Notatka urzędowa 
 

dotyczy działań podejmowanych w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

 
 
Data zdarzenia ……………………………………..…………………… godzina ……………………………………………………….. 
 
Miejsce zdarzenia (dokładny adres) ……………………………………….……………………………………………………………. 
 
Dane dziecka/ci (podać imię nazwisko, wiek) ………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dane rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych*(podać imię i nazwisko) ………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w/w byli obecni podczas interwencji – tak/nie* 
 
 

Opis wykonanych czynności oraz uzasadnienie podjętych decyzji,  
z uwzględnieniem stanowisk poszczególnych uczestników 

 
(W przypadku odebrania dziecka z opisu musi wynikać bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia               
w związku z przemocą) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Podpisy osób uczestniczących w interwencji: 
 
Pracownik socjalny ………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 
Funkcjonariusz Policji …………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Przedstawiciel służby zdrowia ………………………………………………………………………………………..……………. 

 
Do notatki załączono*: 
1. pouczenie o prawie do złożenia zażalenia na odebranie dziecka, podpisane przez rodzica/opiekuna 
2. kopię protokołu przyjęcia zażalenia na odebranie dziecka 
 
*właściwe podkreślić  


