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      Warszawa, 15 stycznia 2018 r. 

Opinia 

do ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach 

rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów 

międzynarodowych 

(druk nr 705) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa określa zasady i tryb postępowania Ministra Sprawiedliwości, sądów 

oraz innych organów w sprawach rodzinnych objętych czterema aktami prawa 

międzynarodowego i wspólnotowego, tj.: 

1) Europejską konwencją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy 

nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzoną w Luksemburgu 

dnia 20 maja 1980 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 134 i 135 oraz z 1997 r. poz. 196), zwaną 

dalej „europejską konwencją luksemburską”; 

2) Konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, 

sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 

oraz z 1999 r. poz. 1085), zwaną dalej „konwencją haską z 1980 r.”; 

3) Konwencją o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy 

w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzoną 

w Hadze dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1158), zwaną dalej 

„konwencją haską z 1996 r.”; 

4) rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym 

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich 

oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym 

rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z 23.12.2003, str. 1 – Dz. Urz. 
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UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 243, z późn. zm.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003”. 

Przedmiotowa ustawa określa, że organem centralnym, który wykonuje zadania 

przewidziane w wymienionych konwencjach lub rozporządzeniu będzie Minister 

Sprawiedliwości. 

W świetle przepisów ustawy Minister Sprawiedliwości będzie przyjmował wnioski, 

czyli pisma wnoszone na podstawie wskazanych w ustawie konwencji lub rozporządzenia, 

będące podstawą wszczęcia postępowania sądowego oraz pisma zawierające prośbę 

o nadesłanie informacji lub podjęcie innych czynności przewidzianych w tych przepisach 

składane przez wnioskodawcę lub zagraniczny organ centralny. 

W przypadku gdy wnioskodawca mający miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu 

albo siedzibę za granicą będzie wnosił o: 

1) powrót dziecka lub uregulowanie kontaktów z dzieckiem na podstawie konwencji 

haskiej z 1980 r. albo 

2) uznanie lub wykonanie orzeczenia o pieczy nad dzieckiem albo przywrócenie pieczy 

nad dzieckiem na podstawie europejskiej konwencji luksemburskiej lub uznanie albo 

stwierdzenie wykonalności środków podjętych na podstawie konwencji haskiej 

z 1996 r., albo 

3) uznanie lub wykonanie orzeczenia o pieczy nad dzieckiem na podstawie rozporządzenia 

Rady (WE) nr 2201/2003, albo 

4) przekazanie informacji lub udzielenie pomocy, o których mowa w art. 55 lit. a 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 lub art. 31 lit. c, art. 32 lit. a lub art. 34 ust. 1 

konwencji haskiej z 1996 r. 

– Minister Sprawiedliwości będzie podejmował czynności w celu ustalenia miejsca pobytu 

dziecka, jego rodziców lub opiekuna, w szczególności będzie mógł zwrócić się do Policji 

o ustalenie aktualnego miejsca pobytu dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej. 

W konsekwencji uregulowania uprawnień organu centralnego wprowadzone zostały 

zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), które polegają na przyznaniu prawa do rozpoznawania 

spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, 

toczących się na postawie konwencji haskiej z 1980 r. w pierwszej instancji sądom 

okręgowym, mającym siedzibę w miejscowości stanowiącej siedzibę sądu apelacyjnego.  
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Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie przyznano kompetencje do rozpoznawania apelacji 

od postanowień sądów okręgowych dotyczących bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką wydawanych 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. 

Rozszerzono katalog spraw, od których przysługuje skarga kasacyjna tj. o sprawy 

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 

prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. Skargę kasacyjną w wymienionych 

sprawach będą mogli wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik 

Praw Obywatelskich w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia. 

Ponadto w postępowaniach w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej 

z 1980 r. został wprowadzony przymus adwokacko–radcowski. 

Przedmiotowa ustawa konsekwentnie wprowadza zmiany w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 697, 1292 i 2217), które polegają między innymi na rozszerzeniu zakresu podmiotowego 

tej ustawy o osoby umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinnej lub instytucjonalnej) 

na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego. 

Ponadto określa procedurę wydawania zgody na umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej. 

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2067) mają na celu uprawnienie Policji do pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, 

przetwarzania i wykorzystywania danych osób, których dotyczy postanowienie o odebraniu 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz osób 

zobowiązanych postanowieniem do jego wykonania, a także tych, wskazanych we wniosku 

jako osoby, które dokonały uprowadzenia lub zatrzymania dziecka lub je ukrywają. 

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych 

specjalistów (Dz. U. poz. 1418 oraz z 2017 r. poz. 1139) spowoduje, że opinie w sprawach 

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką toczących 

się w trybie konwencji haskiej z 1980 r. będą sporządzane niezwłocznie. 
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Ustawa przewiduje, że do spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r., 

wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych 

z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów 

międzynarodowych (druk nr 1827). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 27 września 2017 r. na posiedzeniu Sejmu. 

Projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Następnie powołana została podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia tego projektu. Efekt 

tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk nr 1927). 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 9 stycznia 2018 r. zgłoszono 5 

poprawek i w związku z tym projekt został przekazany do wymienionej Komisji w celu 

przedstawienia dodatkowego sprawozdania (druk numer 1927-A).  

Podczas głosowania w dniu 10 stycznia 2018 r. poparcie uzyskała poprawka 

precyzująca, iż minister właściwy do spraw rodziny będzie organem właściwym 

do monitorowania wykorzystania limitu wydatków z budżetu państwa będących skutkiem 

finansowym ustawy. Pozostałe poprawki nie uzyskały poparcia. 

Projekt ustawy został przyjęty jednomyślnie. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

1. W art. 1 wskazano, że ustawa określa zasady i tryb postępowania polskiego organu 

centralnego, polskich sądów oraz innych polskich organów w sprawach rodzinnych z zakresu 

obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, a także 

postępowania przed polskim organem centralnym w sprawach objętych określonymi 

konwencjami i rozporządzeniem. Polski ustawodawca nie może wprowadzać regulacji 
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dotyczących innych krajów. W związku z powyższym zbędnym jest stosowanie przymiotnika 

„polski”. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 skreśla się wyrazy „polskiego”, „polskich” oraz „polskim”; 

2) w art. 3 wyrazy „Polskim organem” zastępuje się wyrazem „Organem”; 

3) w art. 26 skreśla się wyraz „polskiego”; 

4) w art. 27: 

a) w pkt 3, w art. 569
1
§ 4 skreśla się wyraz „polskiego”, 

b) oraz w pkt 6, w art. 598
2
 w § 1 skreśla się wyraz „polski”; 

2. Art. 27 – nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl art. 579
4
 § 2 jeżeli 

sąd lub inny organ państwa obcego wskazał kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo określoną placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą, albo regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, 

albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny, w których dziecko ma być umieszczone, 

w przedmiocie zgody orzeka sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce przyszłego 

sprawowania pieczy zastępczej. W pozostałych przypadkach właściwy jest sąd rejonowy 

dla m.st. Warszawy. Przed wydaniem zgody sąd zasięga opinii, o której mowa 

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Przyjęte przez ustawodawcę sformułowanie „opinia, o której mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” jest nieprecyzyjne, z uwagi na to, że 

przepisy tej ustawy przewidują wydawanie opinii przez różne organy.  

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wydaje się zasadnym przyjęcie 

poprawki jednoznacznie wskazującej, że przed wydaniem zgody sąd zasięga opinii starosty 

właściwego ze względu na miejsce przyszłego sprawowania pieczy zastępczej, czyli przyjęcie 

analogicznej redakcji, jaka została wprowadzona w art. 35a ust. 2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Propozycja poprawki: 

–w art. 27 w pkt 5, w art. 579
4
 w § 2 wyrazy „, o której mowa w przepisach o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej” zastępuje się wyrazami „starosty właściwego 

ze względu na miejsce przyszłego sprawowania pieczy zastępczej”; 

 

3. Zgodnie z art. 598
6 

Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli zobowiązany nie zastosuje się 
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do postanowienia, o którym mowa w art. 598
5 

§ 1 lub 2, sąd, na wniosek uprawnionego, zleca 

kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką. 

Natomiast art. 598
14 

§ 2 wskazuje w tym przypadku właściwość sądu opiekuńczego, 

który obecnie właściwy jest w każdej sprawie dotyczącej odebrania dziecka. Przedmiotowa 

ustawa przewiduje, w zakresie odebrania dziecka prowadzonego na postawie konwencji 

haskiej z 1980 r., właściwość wskazanych sądów okręgowych, które nie są sądem 

opiekuńczym (art. 568 k.p.c.). 

W związku z powyższym pozostawienie w art. 598
14 

§ 2 słowa „opiekuńczego” będzie 

mogło rodzić wątpliwości co do intencji ustawodawcy, jeśli chodzi o charakter orzeczeń tych 

sądów w sprawach z konwencji haskiej z 1980 r. 

Propozycja poprawki: 

–w art. 27 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) w art. 598
14

 w § 2 skreśla się wyraz „opiekuńczego”. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 

 


