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Konin, dnia 9 stycznia 2017r. Stowarzyszenie 

Dla Dobra Dziecka Plac Zamkowy 3/9 
62-500 Konin 
KRS: 0000519357  

 
      Szanowny Pan 
      Michał Seweryński 
      Przewodniczący 
      Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
      Senat RP 
 
Dotyczy: PW9-03/16 
         
Szanowny Panie Przewodniczący 
 
Dnia 23 czerwca 2016 roku została skierowana do Senatu RP petycja w sprawie inicjatywy 
ustawodawczej w celu zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.), oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – petycja wielokrotna PW9-03/16. 
 
Działając w imieniu Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka pragnę przedłożyć Panu 
Przewodniczącemu i Szanownej Komisji dane statystyczne za pierwsze półrocze 2016 roku 
uzyskane z Sądów Okręgowych w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 
września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), a dotyczące rozstrzygnięć w zakresie 
władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i miejsca zamieszkania dzieci w sprawach o 
rozwód i o separację. 
 
Do dnia 9 stycznia 2017 roku osiem Sądów Okręgowych udzieliło szczegółowych odpowiedzi 
w zakresie sposobu rozstrzygania o władzy rodzicielskiej i miejscu zamieszkania małoletnich 
dzieci w sprawach o rozwód i separację, trzy Sądy Okręgowe wydały administracyjną decyzję 
odmowną w zakresie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, kilka Sądów 
Okręgowych przedłużyło termin na udzielenie odpowiedzi, część Sądów Okręgowych 
wezwała do wykazania interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie informacji 
publicznej przetworzonej, zaś część nie udostępniła danych. 
 
   
 
W listopadzie i grudniu 2016 roku zostały skierowane do wszystkich Sądów Okręgowych 
wnioski o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 
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- w ilu sprawach o rozwód i separację wydano orzeczenie końcowe kończące postępowanie 
przed sądami I-ej instancji 
- w ilu sprawach o rozwód i separację orzeczenie kończące w I-ej instancji dotyczyło 
rozstrzygnięcia władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnimi dziećmi 
- w ilu sprawach o rozwód i separację zakończonych w I-ej instancji małżonkowie 
przedstawili porozumienie w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (art 58 § 1 krio), w ilu sprawach to porozumienie 
zostało uwzględnione przez sąd. W ilu z tych spraw sąd pozostawił pełną władzę rodzicielską 
obojgu rodzicom, w ilu tych spraw ograniczył władzę rodzicielską ojcu, a w ilu ograniczył 
władzę rodzicielską matce. W ilu z tych spraw orzeczono miejsce zamieszkania dzieci przy 
ojcu, w ilu przy matce, a w ilu naprzemiennie z każdym z rodziców. 
- w ilu sprawach o rozwód i separację zakończonych w I-ej instancji, w których małżonkowie 
nie przedstawili porozumienia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania 
kontaktów z dzieckiem po rozwodzie (art 58 § 1a krio) sąd pozostawił pełną władzę 
rodzicielską obojgu rodzicom, w ilu tych spraw ograniczył władzę rodzicielską ojcu, a w ilu 
ograniczył władzę rodzicielską matce. W ilu z tych spraw orzeczono miejsce zamieszkania 
dzieci przy ojcu, w ilu przy matce, a w ilu naprzemiennie z każdym z rodziców. 
- w ilu sprawach o rozwód i separację zakończonych w I-ej instancji, sąd ograniczył władzę z 
art 109 krio, w ilu przypadkach na podstawie art 109 krio ograniczono władzę rodzicielską 
ojcu, w ilu matce, a w ilu obojgu rodzicom. W ilu przypadkach sąd skierował rodzica bądź 
rodziców na terapię, w ilu przypadkach skierowano na taką terapię ojca, w ilu przypadkach 
matkę, a w ilu przypadkach oboje rodziców. 
- w ilu sprawach o rozwód i separację zakończonych w I-ej instancji, sąd zawiesił władzę 
rodzicielską z art 110 krio, w ilu przypadkach na podstawie art 110 krio zawieszono władzę 
rodzicielską ojcu, w ilu matce, a w ilu obojgu rodzicom. 
- w ilu sprawach o rozwód i separację zakończonych w I-ej instancji, sąd pozbawił rodzica 
władzy z art 111 krio, w ilu przypadkach na podstawie art 111 krio pozbawiono władzy 
rodzicielskiej ojca, w ilu pozbawiono matkę, a w ilu obojgu rodziców.  
 
Mając na względzie fakt, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje szczegółowymi 
danymi odnośnie rozstrzygnięć w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
i miejsca zamieszkania dzieci w sprawach o rozwód i o separację za pierwsze półrocze 2016 
roku, jak i również tymi danymi nie dysponuje Główny Urząd Statystyczny, przedłożenie 
danych uzyskanych z kilku Sądów Okręgowych ułatwi Szanownej Komisji podejmowanie 
decyzji podczas procedowania petycji wielokrotnej PW9-03/16.   
 
Z wyrazami szacunku 
 
Daniel Guga 
Członek zarządu 
Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Rzeszowie Pismo VII W – 0194-254-16 z dnia 5 grudnia 2016r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 41  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 41  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 40  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 5  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 35  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 261  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 159  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 87  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 15  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 29  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 232  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 12  
Skierowano na terapię ojca 1  
Skierowano na terapię matkę 1  
Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  
Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 10  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców 1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Pismo A-060-132-16 z dnia 13 grudnia 2016r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 40  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 40  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 111  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 367  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 39  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 51  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 464  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 89  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 6  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 82  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 2  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  
Skierowano na terapię ojca 1  
Skierowano na terapię matkę 1  
Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 4  
Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 12  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców 1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Łodzi Pismo A.XX-0263-150/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 279  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 210  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 256  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 21  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 5  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 17  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 265  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 397  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   
Ograniczono władzę rodzicielską matce   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 31  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 367  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   
Ograniczono władzę rodzicielską matce   
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom   
Skierowano na terapię ojca   
Skierowano na terapię matkę   
Skierowano na terapię obojga rodziców 1  

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  
Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 20  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców 3  

 
  



6 | S t r o n a  
PW9-03/16: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357  

Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim Pismo A-052-435/2016 z dnia 5 stycznia 2017r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 0  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom   
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   
Ograniczono władzę rodzicielską matce   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce   
Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 245  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 167  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 63  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 13  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 23  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 218  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  
Skierowano na terapię ojca 4  
Skierowano na terapię matkę 2  
Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  
Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 5  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców 2  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Suwałkach Pismo RW-060-37/16 z dnia 22 grudnia 2016r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 10  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 10  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 10  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 1  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 9  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 153  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 26  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 14  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 196  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 27  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 3  
Skierowano na terapię ojca 0  
Skierowano na terapię matkę 0  
Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  
Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 2  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców 1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Elblągu Pismo OA.0132.86.2016 z dnia 4 stycznia 2017r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 281  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 281  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 237  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 39  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 5  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 15  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 264  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 11  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 33  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 9  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 9  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 52  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 13  
Skierowano na terapię ojca 0  
Skierowano na terapię matkę 0  
Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  
Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 12  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców 3  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Koszalinie Pismo Prez.A-065-92/16 z dnia 2 stycznia 2017r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 156  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 155  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 155  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   
Ograniczono władzę rodzicielską matce   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce   
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 151  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 18  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce   
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  
Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  
Skierowano na terapię ojca 0  
Skierowano na terapię matkę 0  
Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  
Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 0  

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 15  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 15  
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców   
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi Sąd Okręgowy w Koninie Pismo OA-062-55/16 z dnia 5 grudnia 2016r. 
Art. 58 § 1 KRiO Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez Sąd 0  
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom   
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   
Ograniczono władzę rodzicielską matce   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce   
Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a KRiO Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   
Powierzono władzę rodzicielską obojgu rodzicom 146  
Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   
Ograniczono władzę rodzicielską matce   
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu 7  
Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy matce 146  
Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 KRiO Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   
Ograniczono władzę rodzicielską matce   
Ograniczono władzę rodzicielską obojgu rodzicom   
Skierowano na terapię ojca   
Skierowano na terapię matkę   
Skierowano na terapię obojga rodziców   

Art. 110 KRiO Zawieszono władzę rodzicielską ojcu   
Zawieszono władzę rodzicielską matce   
Zawieszono władzę rodzicielską obojgu rodzicom   

Art. 111 KRiO Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca   
Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę   
Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga rodziców   

 
 


