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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

 

(druk nr 920) 

 

U S T A W A   z dnia 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 583) 

Art. 58. 

 [§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym 

małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz 

orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów 

utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, 

jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, 

chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. 

§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 

ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w 

stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na 

ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne 

oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.] 

<§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad 

wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców 

z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do 

ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne 

porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i 

utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem 

dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka 

wymaga innego rozstrzygnięcia. 

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka 

do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego 
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wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po 

rozwodzie. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może orzec o zawieszeniu, 

ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.> 

<§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów 

z dzieckiem.> 

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka 

także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim 

zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z 

małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne 

zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na 

zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale 

wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi 

małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i 

pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są 

możliwe. 

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać 

podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje 

nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim 

potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

 

[Art. 107. 

 § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd 

opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. 

§ 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 

ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w 

stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, 

jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania 

władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że 

będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, 

chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.] 
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<Art. 107. 

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd 

opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i 

utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu 

rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o 

sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga 

innego rozstrzygnięcia. 

§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do 

wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania 

władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 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. 

§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) 

 

[Art. 509. 

Sprawy o przysposobienie, o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej w pierwszej 

instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.] 

<Art. 509.  

Sprawy o przysposobienie w pierwszej instancji sąd rozpoznaje w składzie jednego 

sędziego i dwóch ławników.> 

 

Art. 582
1
. 

§ 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności: 
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1)   zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą 

dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby 

towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu; 

2)   zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek 

depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia 

wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków 

wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych, 

rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz 

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych; 

3)   odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą 

dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania. 

§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o 

kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do 

kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może 

zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad 

określonych w art. 59815: 

1)   osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje - na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu 

z dzieckiem lub 

2)   osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu 

zakazano - na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. 

<§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd określił, że 

dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.> 

 

Art. 598
21

. 

 Do spraw uregulowanych w niniejszym oddziale art. 577 nie stosuje się. 

<Art. 598
22

.  

§ 1. Przepisy niniejszego  oddziału  stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd 

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

okresach.> 
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[Art. 756
2
. 

Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie stosunków na czas trwania 

postępowania albo przez uregulowanie sposobów kontaktów z dzieckiem, sąd, na wniosek 

uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu 

nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek 

naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Przepisy art. 1050
1
 i 1051

1
, a 

jeżeli zabezpieczenie polega na uregulowaniu sposobu kontaktów z dzieckiem - art. 582
1
 § 3, 

stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 756
2
. 

§ 1. Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie: 

1) stosunków na czas trwania postępowania, 

2) sposobów kontaktów z dzieckiem,  

3) sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko 

będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się  okresach  

– sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu 

zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy 

pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków 

określonych w tym postanowieniu.  

§ 2. Przepisy art. 1050
1
 i art. 1051

1
, a jeżeli zabezpieczenie polega na uregulowaniu 

sposobu kontaktów z dzieckiem albo ustaleniu, że dziecko będzie mieszkać z każdym 

z rodziców w powtarzających się okresach – przepis art. 582
1
 § 3, stosuje się 

odpowiednio.> 


