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         Warszawa, 10 czerwca 2015 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego 

(druk nr 920) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Nowelizacja ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 583), zwanej dalej „k.r.o.”, oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) ma na celu zapewnienie 

ochrony prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców w trakcie konfliktów 

rodzicielskich występujących zarówno sytuacji rozwodu rodziców (art. 58 k.r.o.), jak i wtedy 

gdy rodzice nie rozwodzą się, ale z różnych względów żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o.). 

Obowiązujące rozwiązania zawarte w art. 58 i art. 107 k.r.o. powodują, że w przypadku 

braku porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej 

i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd jest zmuszony do ograniczenia 

władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Regulacja ta zakłada automatyzm rozstrzygnięcia, 

co z jednej strony ogranicza zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej w wielu 

postępowaniach prowadzi do zaostrzenia konfliktów między rodzicami. 

Przedmiotowa ustawa utrzymuje regułę, zgodnie z którą w pierwszej kolejności 

o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 

po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze porozumienia. Natomiast precyzuje 

formę, w jakiej porozumienie ma być zawierane – przewiduje, że będzie to porozumienie 

pisemne. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte sąd, uwzględniając prawo dziecka 

do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzygać będzie o sposobie wspólnego 
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wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 

W przypadku stwierdzenia, że wymaga tego dobro dziecka, sąd będzie mógł orzec 

o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga 

rodziców (art. 58 § 1a). 

Zmiany dotyczące art. 107 k.r.o., który określa zasady sprawowania władzy 

rodzicielskiej przez rodziców, którzy żyją w rozłączeniu, korespondują ze zmianami 

wprowadzonymi w art. 58 k.r.o. Analogicznie do regulacji przyjętej w art. 58 k.r.o. sąd będzie 

mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią zgodne z dobrem 

dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej 

i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W przypadku braku takiego porozumienia sąd, 

uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, będzie rozstrzygał 

o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów 

z dzieckiem. W odróżnieniu od regulacji przyjętej w art. 58 § 1a sąd będzie mógł powierzyć 

wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską 

drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro 

dziecka będzie za tym przemawiało. 

Poprzez nową regulację art. 58 § 1b oraz art. 107 § 3 k.r.o. zniesiony został obowiązek 

rozstrzygania przez sąd o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Na zgodny wniosek stron, 

sąd pozostawi rodzicom dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów. 

Ponadto celu umożliwienia łącznego rozstrzygnięcia w jednym postępowaniu 

problematyki władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, w przypadku spraw 

rozpatrywanych na podstawie art. 107 k.r.o., wprowadzone zostały zmiany w Kodeksie 

postępowania cywilnego w celu ujednolicenia składu sądu orzekającego w tych sprawach. 

W związku z tym zmiana art. 509 Kodeksu postępowania cywilnego powoduje, że 

sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd będzie rozpoznawał 

w pierwszej instancji w składzie jednego sędziego. 

Niezależnie od powyższego wprowadzone zmiany powodują, że obowiązujące przepisy 

Kodeksu postępowania cywilnego między innymi w odniesieniu do spraw dotyczących 

wykonywania kontaktów z dzieckiem będą odpowiednio stosowane do orzeczenia, w którym 

sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się 

okresach. 
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Ponadto sąd uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie sposobu 

roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać 

z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, na wniosek uprawnionego będzie mógł 

w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty 

określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków 

określonych w tym postanowieniu. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. w efekcie rozpatrzenia 

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104). Należy dodać, że projekt ten został 

opracowany przez działającą przy Rzeczniku Praw Dziecka Komisję Kodyfikacyjną Prawa 

Rodzinnego. 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 19 lutego 2015 r. na posiedzeniu Sejmu. 

Następnie projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach. Projekt ten był także przedmiotem pracy podkomisji stałej do spraw 

nowelizacji prawa cywilnego. Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (druk nr 3356). W odniesieniu 

do przedłożenia senackiego rozszerzony został zakres zmian wprowadzanych w ustawie – 

Kodeks postępowania cywilnego między innymi o regulacje dotyczące sposobu postępowania 

w przypadku wydania orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać 

z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Ponadto zmienione zostało zdanie 

drugie w art. 58 § 1a k.r.o. poprzez wskazanie, że jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd 

może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego 

lub obojga rodziców. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 26 maja 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 407 posłów, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się 

od głosowania. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Obowiązująca regulacja zawarta w art. 58 i art. 107 k.r.o. zawiera specyficzną 

konstrukcję prawną w odniesieniu do podziału władzy rodzicielskiej, która pozwala 

na powierzenie pełnej władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z jednoczesnym 

ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica do określonych obowiązków 

i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. 

Uwzględniając symetryczność tych przepisów zmiany zawarte w projekcie 

przedmiotowej ustawy zawierały analogiczne rozwiązania w odniesieniu do sposobu 

wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem 

w zarówno w sytuacji rozwodu rodziców (art. 58), jak również wtedy, gdy rodzice 

nie rozwodzą się, ale z różnych względów żyją w rozłączeniu (art. 107 k.r.o). 

Zmiany wprowadzone podczas prac legislacyjnych w Sejmie powodują, że 

w rozstrzyganiu analogicznych kwestii w przypadku art. 58 § 1a k.r.o. sąd będzie mógł orzec 

o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga 

rodziców. Natomiast w przypadku określonym w art. 107 k.r.o. sąd będzie mógł powierzyć 

wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską 

drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro 

dziecka za tym przemawia. 

Ponadto modyfikacja art. 58 § 1a k.r.o. polegająca na usunięciu możliwości powierzenia 

przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, przy ograniczeniu władzy 

rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby 

dziecka, jeżeli jego dobro za tym przemawia, powoduje, że zostanie zniesiona (w przypadku 

art. 58) specyficzna dla art. 58 i art. 107 k.r.o. konstrukcja prawna w odniesieniu do podziału 

władzy rodzicielskiej. 

W związku z powyższym trudno znaleźć uzasadnienie dla wprowadzenia takiego 

rozróżnienia w dotychczas analogicznych regulacjach. 

Niezależnie od powyższego pojawia się pytanie dotyczące zasadności wprowadzania 

w art. 58 § 1a k.r.o. regulacji, w myśl której, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może 

orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga 

rodziców. 
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Należy podkreślić, że art. 58 k.r.o. pozostaje w ścisłym związku z art. 112 k.r.o., 

zgodnie z którym pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone 

także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. A zatem 

wydaje się zbędnym powtarzanie treści art. 112 k.r.o. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy przywrócić, w omawianym zakresie, brzmienie 

art. 58 § 1a k.r.o. zawarte w projekcie przedmiotowej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w § 1a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 

ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień 

w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.”. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


