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Szanowny Panie Marszałku 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego (druk nr 
3104). 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Ewa Kopacz 
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Stanowisko Rządu  
wobec senackiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

(druk sejmowy nr 3104) 
 

 
I. Przedmiot projektu ustawy i istota projektowanych zmian 

 
Projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny      

i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz.788, z późn. zm.), dalej jako: „k.r.o.”, polegającą 

na: 

- modyfikacji art. 58 § 1 i § 1a wprowadzając jako zasadę powierzenie władzy 

rodzicielskiej obojgu rozwodzącym się rodzicom, nawet w obliczu nie przedstawienia 

porozumienia w tym zakresie, zastrzegając możliwość ograniczenia władzy 

rodzicielskiej jednemu z rodziców jedynie jeżeli przemawia za tym dobro dziecka. 

Projektowana regulacja przewiduje zastrzeżenie formy pisemnej dla porozumienia 

małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania 

kontaktów; 

- w projektowanym art. 58 § 1b k.r.o. przewidziano, że na zgodny wniosek 

stron sąd może nie orzekać o kontaktach rodziców z dzieckiem; 

- projekt ustawy przewiduje analogiczną jak w art. 58 k.r.o. zmianę art. 107 

k.r.o., odnoszącego się do rodziców żyjących w rozłączeniu, wskazując, jako zasadę 

powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, nawet w obliczu                     

nie przedstawienia pisemnego porozumienia w tym zakresie i zastrzegając 

możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców jedynie jeżeli 

przemawia za tym dobro dziecka. Analogicznie jak w projektowanym art. 58  § 1b 

k.r.o., także w projektowanym art. 107 § 3 k.r.o., przewidziano, że na zgodny 

wniosek stron sąd może nie orzekać  o kontaktach rodziców z dzieckiem. 

W projekcie przewidziano również zmianę ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), dalej jako: 

„k.p.c.”, polegającą na modyfikacji art. 509 k.p.c. przez ujednolicenie składu 

orzekającego w sprawach opiekuńczych poza sprawami o przysposobienie.  
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W uzasadnieniu projektu wskazano, że ma on na celu ograniczenie 

naruszenia prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców i zwiększenia 

ochrony wspomnianego prawa dziecka w trakcie konfliktów rodzicielskich zarówno 

wówczas gdy rodzice się rozwodzą, jak i gdy z różnych względów żyją                     

w rozłączeniu. 

Projekt ustawy 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, zawartego     

w formie pisemnej.  

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia albo, gdy nie będzie ono zgodne     

z dobrem dziecka, sąd kierując się prawem dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców 

oraz mając na względzie jego dobro, powinien rozważyć pozostawienie obojgu 

rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej jako rozstrzygnięcia, które co do zasady 

najlepiej zapewnia dziecku możność wychowywania go przez rodziców                       

i utrzymywania z nimi kontaktów. Dopiero po stwierdzeniu, że w okolicznościach 

konkretnej sprawy nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, sąd będzie mógł 

powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając 

władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do 

osoby dziecka. Ponadto poprzez nową regulację art. 58 § 1b k.r.o., projektodawca 

znosi nałożony na sąd obowiązek rozstrzygania o utrzymywaniu kontaktów                 

z dzieckiem po rozwodzie. Na zgodny wniosek stron, sąd pozostawi rodzicom 

dziecka swobodę w kształtowaniu tych kontaktów. Proponowane zmiany dotyczące 

art. 107 k.r.o. korespondują ze zmianami art. 58 k.r.o., a różnica polega jedynie na 

tym, że będą one miały zastosowanie w sytuacjach, w których rodzice nie są 

stronami postępowania rozwodowego, ale żyją w rozłączeniu. Ponadto w 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., niezbędne jest wprowadzenie zmian w Kodeksie 

postępowania cywilnego w celu ujednolicenia składu sądu orzekającego w tych 

sprawach. W związku z powyższym proponowana zmiana art. 509 k.p.c. powoduje, 

że sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd będzie 

rozpoznawał   w pierwszej instancji w składzie jednego sędziego. 
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II. Proponowane w projekcie rozwiązania nasuwają następujące uwagi 
szczegółowe 

 
1. Przedmiotowy projekt jest zbliżony do przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną 

Prawa Cywilnego, na podstawie propozycji Pełnomocnika Ministra 

Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny projektu założeń projektu 

ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ZD 116), który po 

zakończeniu etapu uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji 

publicznych skierowany został pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.  

2. W aktualnym brzmieniu senackiego projektu uwzględniono wszystkie uwagi 

zgłoszone na wstępnym etapie prac legislacyjnych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, tj. dotyczące ujednolicenia regulacji zawartej w art. 58 k.r.o. 

i art. 107 k.r.o. oraz że na zgodny wniosek stron sąd może nie orzekać 

o kontaktach rodziców z dzieckiem, które zbliżają przedmiotowy senacki projekt do 

wspomnianego rządowego projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ZD 116). 

3. Wydaje się, że celem pełnego zbliżenia obu procedowanych projektów zasadnym 

jest rozważenie rozszerzenia zakresu senackiego projektu ustawy o regulację 

zmierzającą do włączenia do kognicji sądu rozwodowego rozstrzygania o miejscu 

zamieszkania dziecka w sensie prawnym. Jeżeli bowiem dziecko nie przebywa 

stale u jednego z rodziców a obojgu przysługuje pełna władza rodzicielska, o jego 

miejscu zamieszkania rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 26 § 2 k.c.). Do rozważenia 

jest także, czy nie należałoby przewidzieć szerszego zastosowania środków 

uregulowanych dla wykonywania orzeczeń o kontaktach z dziećmi tzn. jako 

mechanizmów wymuszających respektowanie orzeczenia czy porozumienia 

również w innych aspektach niż kontakty z dziećmi. Wspomniane rozstrzygnięcia 

byłyby zasadniczym i niezbędnym elementem w ramach określenia sposobu 

wykonywania władzy rodzicielskiej. Ponadto sąd mógłby, w razie potrzeby, orzec    

o innych sprawach, np. rozstrzygnąć o sposobie uzgadniania decyzji w innych 

istotnych sprawach dziecka w rozumieniu art. 97 § 2 k.r.o. 

4. Do senackiego projektu włączono także propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości 

dotyczącą modyfikacji art. 509 k.p.c. mającą na celu umożliwienie łącznego 

rozstrzygnięcia w jednym postępowaniu problematyki władzy rodzicielskiej             

i kontaktów z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu co osiągnięte zostanie 
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przez ujednolicenie składu sądu orzekającego w tych sprawach. Przedmiotowa 

zmiana Kodeksu postępowania cywilnego została już objęta założeniami projektu 

ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw 

(projekt nr ZD 79). 

 

III. Wnioski 
Odnosząc się pozytywnie do propozycji zawartych w senackim projekcie 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 3104) Rada Ministrów 
opowiada się za skierowaniem przedmiotowego projektu do dalszych prac 
legislacyjnych, zaznaczając potrzebę uwzględnienia w przedmiotowym 
projekcie uwag zawartych w stanowisku Rządu.  
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