Wykaz aktów prawnych:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. 2018 poz. 998)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. 2017 poz. 682 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz. U. 2018 poz. 155 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. 2016 poz. 2064 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka
(Dz. U. 2011r. Nr 272 poz. 1610)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru
karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz. U. 2015 poz. 1303)

Wybrane umowy międzynarodowe regulujące sprawy przysposobienia:
o
o
o

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.)
Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego
(Dz. U. z 2000r. Nr 39 poz. 448 z późn. zm.)
Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z dnia 24 kwietnia 1967 roku (Dz. U. z 1999r. Nr 99 poz. 1157)

z

dnia
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maja
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roku

