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BIURO STUDIÓW i ANALIZ 

Pl. Krasińskich 21416, D0-951 Warszawa 
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Warszawa, dnia 1i stycznia 2016 r. 

Opinia 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (Druk Sejmu RP VIII kadencji nr 164) 

Zarówno w doktrynie prawa, jak w praktyce orzeczniczej1, nie budzi 

wątpliwości, że ustanowienie pieczy zastępczej może nastąpić po wykorzystaniu 

łagodniejszych środków ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, które 

nie powodują przekazania bezpośredniej pieczy innym osobom niż rodzice (rodzic) 

dziecka. Podstawy p~awne dla powyższego stwierdzenia zostały precyzyjnie 

przedstawione w uzasadnieniu opiniowanego projektu ustawy. 

Proponowana nowelizacja w istocie potwierdza jedynie prawidłowy kierunek 

wykładni aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Wydaje się, że w celu eliminacji 

przypadków nietrafnego zastosowania prawa nie. jest konieczna zmiana ustawy, 

szczegółnie iż w uzasadnieniu nie przedstawiono informacji o skali ewentualnych 

nieprawidłowości, a dane pochodzące z innych źródeł są nieprecyzyjne2
• 

1 "Stopniowalność" stosowanych środków ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej potwierdzają 
przeprowadzone w różnym czasie badania orzecznictwa sądów powszechnych. Zwykle pierwszym ze 
stosownych środków ingerencji jest nadzór kuratora sadowego. Zob. przykładowo H. Dolecki, 
Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983, E. Holewińska~ 
Łapińska, Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej, Prawo w Działaniu 2013, nr 
14, s. 27 i n., l. Długoszewska, Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, 
Warszawa 2014. 
2 Z załączonej do uzasadnienia tabeli charakteryzującej przyczyny przygotowania projektu nowelizacji 
wskazano, jedynie, że Rzecznik Praw Dziecka, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości 

ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, organizacje pozarządowe "potwierdzają występowanie 
przypadków "pochopnego" stosowania przez sądy środków ingerencji we władzę rodzicielską, 
zmierzających do odebrania dziecka rodzicom ze względu na złą sytuację mateńalną rodziny". 
Z danych powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczących dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej w końcu 2012 r. (tj. umieszczonych poza rodzinami zarówno w roku 2012, jak i latach 
wcześniejszych) wynikało, że w przypadku jednego procenta dzieci jedną z współistniejących 



Projektowana zmiana, choć nie jest niezbędna, nie budzi zastrzeżeń 

merytorycznych, a być może przyczyni się do lepszej ochrony autonomii życia 

rodzinnego, prawa dziecka do "pozostawania pod opieką rodziców'', wysłowionego 

między innymi w art. 7 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, 

oraz pełniejszego wykonania zobowiązania, wynikającego z art. 9 ust. 1 Konwencji 

o prawach dziecka, dla Państw-Stron, aby dziecko "nie zostało oddzielone od swoich 

rodziców wbrew ich woli" z wyłączeniem jedynie przypadków, gdy jest to "konieczne 

ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka". 

Można natomiast rozważyć, czy nie byłoby celowe, aby istota zaproponowanej 

zmiany art. 1123 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego została wysłowiona 

następująco: 

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, gdy uprzednio 

stosowane inne środki przewidziane w arf. 109 § 2 pkt 1-41ub formy pomocy 

rodzicom dziecka przewidziane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra 

dziecka, chyba że niezwłoczne zapewnienie dziecku pieczy zastępczej jest 

konieczne w celu usunięcia zagrożenia jego życia, zdrowia, psychiki lub 

wynika z innej poważnej przyczyny''. 

przyczyn trudnej sytuacji życiowej rodzin, uzasadniającej potrzebę interwencji, było ubóstwo. Według 
danych Ministerstwa Sprawiedliwości z końca listopada 2013 r. od początku 2012 r. z powodu biedy 
odebrano rodzinom dzieci osiem razy, przy czym w dwóch przypadkach - na wniosek rodziców. 
Sędzia K. Sosińska, Członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych "Pro Familia" 
stwierdziła, że "Żaden sąd rodzinny tylko w oparciu o niedostatek, biedę nie odebrał nigdy dziecka" 
(Informacje ze strony internetowej Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych "Pro Familia" 
(http://sedziowierodzinni.pV) dostępne w dniu 11 stycznia 2016 r. 
W opracowaniu (tabeli) dołączonym do uzasadnienia projektu ustawy wskazano, że z obowiązujących 
przepisów "można wyprowadzić zasadę, że zastosowanie środków ingerencji we władzę rodzicielską, 
prowadzących do odebrania rodzicom dziecka, może mieć miejsce w ostateczności, po wykorzystaniu 
innych mniej dolegliwych środków lub wtedy, gdy dobro dziecka wymaga podjęcia niezwłocznych i 
zdecydowanych działań". 
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Warszawa, 2016.01.AJ 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

?~~ 4~ . .-r?-; 
W odpowiedzi na pismo z dnia 5.01.2016 r., znak: GMS-WP-173-1/16, dotyczące zaopiniowania 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uprzejmie informuję, 
iż Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu. 
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