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      Szanowny Pan 

      Robert Mamątow 

      Przewodniczący 

      Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

      Senat RP 

 

Dotyczy: PW9-01/17 

         

Szanowny Panie Przewodniczący 

 

Opinia Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w petycji 

wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej” 

 

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka pragnę przedłożyć Panu Przewodniczącemu i 

Szanownej Komisji dane statystyczne za pierwsze półrocze 2016 roku, oraz za cały rok 2016 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. Szczegółowe 

dane w załączeniu. 

 

Analizując dane uzyskane z Sądów Okręgowych należy zauważyć, iż zachodzi drastyczna dysproporcja 

w zakresie liczby rodziców którym sąd ograniczył władzę bądź pozbawił ich tej władzy w wyniku jej 

zaniedbywania czy też nadużywania (z mocy art. 109,111 KRiO), w stosunku do rodziców którym 

ograniczono władzę rodzicielską beż żadnych realnych przesłanek, a tylko w wyniku braku 

porozumienia między rodzicami. 

 

Przykładowo w roku 2016 w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu 892 rodzicom ograniczono władzę 

rodzicielską tylko w wyniku braku porozumienia pomiędzy rodzicami (art. 58 § 1a KRiO), zaś faktyczne 

nadużycia tej władzy skutkujące jej ograniczeniem (art. 109 KRiO), bądź pozbawieniem (art. 111 KRiO) 

wystąpiły w sumarycznie w 33 przypadkach. Niepokojącym jest zatem fakt, że 33 rodziców krzywdziło 

bądź zaniedbywało dzieci, co skutkowało słuszną interwencją sądu na podstawie art. 109 bądź art. 

111 KRiO, jednakże bardziej niepokojącym jest fakt, że 892 przypadkach ograniczono władzę 

rodzicielską rodzica bez żadnej realnej przesłanki, na podstawie art. 58 § 1a KRiO. Analizując dalej 

szczegółowo dane uzyskane z Sądu Okręgowego we Wrocławiu należy zauważyć, że wśród tych 33 

rodziców nadużywających władzy rodzicielskiej było 19 ojców i 14 matek. Dokonując dalej analizy 

przypadków ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 58 § 1a KRiO, czyli de facto bez 

żadnej przesłanki jej faktycznego nadużywania czy też zaniedbywania, w 33 przypadkach to 

ograniczenie dotyczyło matek, zaś w 859 przypadkach ojców. Zastanawiającym jest zatem fakt, że 
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faktyczne nadużywanie władzy rodzicielskiej rozkłada się w miarę proporcjonalnie pomiędzy 

rodziców (14 do 19), zaś w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami, bez żadnych 

przesłanek wskazujących na nadużywanie lub zaniedbywanie władzy przez rodzica, Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu ograniczył władzę ojcom i matkom w proporcjach 859:33 (upraszczając 26:1) 

 

Nie można również przejść obojętnie wobec danych udostępnionych przez Sąd Okręgowy w 

Koszalinie za rok 2016, bowiem w tym Sądzie Okręgowym nie pozostawiono ani razu pełnej władzy 

rodzicielskiej obojgu rodzicom przy braku pisemnego porozumienia (art. 58 § 1 KRiO). 

Na podstawie uzyskanych przez Stowarzyszenie danych z Sądów Okręgowych należy dojść do 

wniosku, że pomimo wpisania w roku 2015 (Dz.U. 2015r. poz. 1062) do Kodeksu Rodzinnego i 

Opiekuńczego „prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców” w przypadku rozstania się 

rodziców (art. 58 § 1a, oraz 107 § 2 KRiO), sądy orzekające w sprawach opiekuńczych w dalszym ciągu 

ograniczają władzę rodzicielską jednego z rodziców bez żadnych przesłanek do jej ograniczenia - typu 

stosowanie przemocy wobec dziecka, czy też innego faktycznego nadużywania bądź zaniedbywania 

tej władzy rodzicielskiej, a tylko na podstawie braku porozumienia pomiędzy rodzicami w zakresie 

wykonywania tej władzy rodzicielskiej. 

 

Pragnę zauważyć, że Rzecznik Praw Dziecka wystąpieniem z dnia 21 kwietnia 2017 roku „Prawo 

dziecka do obojga rodziców - przepisy a rzeczywistość” – znak GAB.422.5.2017.BS1, skierowanym do 

Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

wskazał:  

Pomimo wprowadzenia na wniosek Rzecznika Praw Dziecka do polskiego porządku prawnego 

przepisów jednoznacznie podkreślających konieczność priorytetowego uwzględniania przez sądy 

prawa dziecka do obojga rodziców, nadal obserwuje się problemy z pełną realizacją praw dziecka w 

tym obszarze. Przyjęte rozwiązania prawne oraz szeroko prowadzone przez Rzecznika kampanie 

społeczne na rzecz przeciwdziałania zjawisku izolowania dziecka od jednego z rodziców doprowadziły 

do zwiększenia świadomości problemu i poprawy sytuacji na gruncie orzeczniczym, jednak zjawisko to 

nadal jest zbyt powszechne aby mówić o realnym zabezpieczeniu prawa dziecka do wychowania w 

rodzinie 

 

„alienacja dziecka od jednego z rodziców jest formą przemocy emocjonalnej i wszelkie zachowania 

alienacyjne, świadome bądź nieświadome doprowadzają do zaburzeń osobowościowych, 

społecznych i rozwojowych dziecka” 

oraz dalej: 

„Rzecznik Praw Dziecka podkreślając fundamentalizm prawa dziecka do wychowania przez oboje 

rodziców dostrzega potrzebę rozbudowania przyjętych rozwiązań prawnych, w szczególności w 

zakresie skuteczniejszej realizacji postanowień sądowych oraz wzbogacenia mechanizmów 

pojednawczego rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami.” 

„Izolacja dziecka od jednego z rodziców w sytuacji, gdy jedyną przesłanką takiego postępowania jest 

silny konflikt z drugim rodzicem, powinna spotykać się z szybką i stanowczą reakcją sądu. Jest to 

bowiem naruszenie odpowiedzialności rodzicielskiej, zapisanej w obecnie funkcjonujących przepisach 

jako władza rodzicielska.” 

                                                           
1 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/prawo-dziecka-do-obojga-rodzicow-przepisy-
rzeczywistosc 
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Stowarzyszenie stoi zatem na stanowisku, że proponowane w petycji zmiany legislacyjne zasługują na 

uwzględnienie, bowiem tak jak wynika z załączonych danych statystycznych, oraz pełniejszego obrazu 

sytuacji który posiada Rzecznik Praw Dziecka, nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z roku 

2015 (Dz.U. 2015 poz. 1062), mimo upływu 2,5 lat, nie przyniosła zamierzonych przez ustawodawcę 

efektów, bowiem sądy nie respektują prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców i w 

przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w dalszym ciągu ograniczają władzę rodzicielską 

jednego z nich, tak jak to miało miejsce przed nowelizacją. 

 

Pragnę przypomnieć art. 18 Konstytucji RP, zgodnie z którym: Małżeństwo jako związek kobiety i 

mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

„Konsekwencją istnienia omawianego artykułu jest stworzenie w ustawodawstwie zwykłym gwarancji 

instytucjonalnej dla określonych w tym przepisie wartości. Istnieje więc prawny obowiązek państwa 

ustanowienia odpowiednich instytucji prawnych zapewniających trwałe miejsce małżeństwu, 

rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu w polskim systemie prawnym. Przepis ten nakazuje więc 

"podejmowanie przez państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi 

rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami" (wyr. TK 

z: 18.5.2005 r., K 16/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 51; 4.9.2007 r., P 19/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 94 

oraz 25.7.2013 r., P 56/11, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 85; w doktrynie tak Banaszak, Konstytucja, 2012, 

art. 18, Nb 7).” – tak komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

 

„W orzecznictwie TK zauważono, że realizacja prawa do ochrony życia rodzinnego zakłada 

harmonijne ukształtowanie stosunków rodzinnych dla dobra wszystkich jej członków, przy 

szczególnym uwzględnieniu dobra dziecka jako wartości o podstawowym znaczeniu konstytucyjnym. 

Prawna ochrona życia rodzinnego powinna więc "stwarzać optymalne warunki dla rozwoju dziecka 

pod pieczą rodziców" (zob. wyr. TK z 16.7.2007 r., SK 61/06, OTK-A 2007, Nr 7, poz. 77).” – tak 

komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

oraz: 

„z wyrażonej w art. 18 zasady ochrony i opieki rodziny i rodzicielstwa oraz zasad wyrażonych w 

Preambule wynika zakaz nieuzasadnionej ingerencji państwa w prawa rodzicielskie.” - tak 

komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

 

Należy zatem uznać, że ograniczanie władzy rodzicielskiej tylko w wyniku braku porozumienia 

pomiędzy rodzicami (czy też w przypadku generowania przez jednego z nich sztucznego konfliktu na 

potrzeby postępowania sądowego), dochodzi do nieuzasadnionej ingerencji państwa w prawa 

rodzicielskie, co może być rozważane w kontekście naruszenia art. 18 Konstytucji. Dalej należy 

wskazać, że eliminowanie z życia dziecka jednego z rodziców, który chce korzystać ze swojego prawa i 

obowiązku wychowania dziecka, stanowi krzywdę dziecka, zaś dalej można dojść do wniosku, że 

macierzyństwo i rodzicielstwo nie znajdują odpowiedniej ochrony. 

 

Przypomnieć również wypada inne akty prawne, a w szczególności akty prawa międzynarodowego, 

na podstawie których można wysnuć wniosek o konieczności doprecyzowania zmian w Kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym wprowadzonych nowelizacją z roku 2015 (Dz.U. 2015r poz 1062), poprzez 

jasne zdefiniowanie w prawie materialnym pojęcia opieka naprzemienna i nadanie temu rozwiązaniu 

nadrzędnego (priorytetowego) charakteru: 
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• art 24 ust. 3 Karty Praw Podstawowych z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.UE.C Nr 202, str. 389) 

którego brzmienie jest następujące: "Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, 

osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to 

sprzeczne z jego interesami" 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - ratyfikowany przez RP (Dz.U. 1977 

Nr 38, poz. 167) art 23: ust 1. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i 

ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.; ust 4. Państwa Strony niniejszego 

Paktu podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia RÓWNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW 

małżonków w odniesieniu do zawarcia małżeństwa, podczas jego trwania i przy jego 

rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania małżeństwa należy podjąć środki w celu zapewnienia 

dzieciom niezbędnej ochrony 

• Art. 8 EKPCz który gwarantuje poszanowanie życia rodzinnego, zaś przy uwzględnieniu 

Rezolucji Rady Europy 2079 (2015)2 będącej de facto wykładnią art. 8 EKPCz, nie są 

realizowane w praktyce przez sądy rodzinne następujące zapisy Rezolucji Rady Europy 2079: 

o wprowadzenia do prawa krajowego zasady wspólnego zamieszkiwania [z dzieckiem 

przez każdego z rodziców] (W wersji angielskiej “principle of shared residence”) po 

separacji, ograniczając wszelkie wyjątki do przypadków nadużyć wobec dzieci lub ich 

zaniedbywania czy przemocy domowej – punkt 5.5 Rezolucji 2079 (2015) 

o Zgromadzenie pragnie podkreślić, iż poszanowanie życia rodzinnego jest 

podstawowym prawem zawartym w Artykule 8 Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka (ETS nr 5) oraz wielu międzynarodowych instrumentach prawnych. Dla 

rodzica i dziecka możność bycia razem stanowi konieczny element życia rodzinnego.  

Rozdzielenie dziecka i rodzica niesie za sobą nieodwracalne  skutki dla relacji między 

nimi. O takim rozdzieleniu powinny orzekać wyłącznie sądy i tylko  

w wyjątkowych okolicznościach wiążących się z poważnym ryzykiem dla interesu 

dziecka. - punkt 3 Rezolucji 2079 (2015) 

o Ponadto, Zgromadzenie jest przekonane, że rozwijanie wspólnej odpowiedzialności 

rodzicielskiej pomaga w przełamywaniu stereotypów [związanych z płcią] na temat 

ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i jest jedynie odbiciem zmian socjologicznych, które 

zaszły przez ostatnie pięćdziesiąt lat w zakresie tego, jak zorganizowana jest sfera 

prywatna i rodzinna. - punkt 4 Rezolucji 2079 (2015) 

 

Podkreślić dalej wypada, że w prawie materialnym, tj. w Kodeksie rodzinnym brak zdefiniowania 

opieki naprzemiennej, zaś jedynie w kodeksie postępowania cywilnego pojawia się pojęcie 

„powtarzające się okresy” w art. 5821 § 4, art. 59822, art. 7562 § 1 pkt 3 kpc, jednakże są to przepisy 

służące do wykonania postanowienia o kontaktach, zaś nie stanowią podstawy do ustanowienia 

opieki naprzemiennej. Oczywistym zatem jest, pomimo wskazania w kpc pojęcia „powtarzające się 

okresy” w wymienionych powyżej przepisach, brak takiego zapisu w prawie materialnym skutkuje 

tym, że prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, jak i też orzekanie opieki naprzemiennej 

jest marginalizowane przez sądy, o czym również wspomina Rzecznik Praw Dziecka. 

 

                                                           
2 https://ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/miekkie-prawo-miedzynarodowe/prawo-
rodzinne/download,3093,0.html 
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Odnosząc się do propozycji zmian w Kodeksie wykroczeń i kodeksie karnym, Stowarzyszenie pragnie 

zauważyć, że w cytowanym powyżej wystąpieniu generalnym Rzecznik Praw Dziecka wprost wskazał, 

że alienacja rodzicielska to przemoc wobec dziecka, zatem zasadnym się wydaje umiejscowienie 

przestępstwa alienacji rodzicielskiej jako podtyp do przestępstwa znęcania się (art. 207 kk). Byłby to 

jasny sygnał od Ustawodawcy, że nie jest społecznie akceptowana alienacja rodzicielska, która jest 

przemocą wobec dziecka. Jednocześnie w przypadku incydentalnych zachowań alienacyjnych, które 

nie zdążyły jeszcze spowodować szkód psychicznych i emocjonalnych u dziecka, zasadnym jest 

określenie takiego zachowania jako wykroczenie, bowiem postępowanie wykroczeniowe jest 

prostsze i szybsze od karnego, zaś czas przywrócenia praw dziecka w przypadku ich naruszania, ma 

kolosalne znaczenie przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju dziecka. W tym stanie rzeczy 

popieramy petycję również w tym zakresie, mając oczywiście świadomość, że proponowane zapisy 

wymagają stosownej korekty.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Daniel Guga 

 

Członek zarządu 

Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 cały rok 

Sąd Okręgowy we Włocławku 
Pismo A-064-19/17 z dnia 19 lipca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie b.d.  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

b.d.  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

231  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 167  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 28  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

22  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

220  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

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. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

8  

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 

1  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  

  



7 | S t r o n a  
PW9-01/17: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 cały rok 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Pismo A.006.1-32/17 z dnia 12 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie   

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

194  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

142  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 51  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

17  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

177  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 6  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

61  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 194  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 25  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

33  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

253  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 6  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 6  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 3  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi  
2016 rok – II półrocze 

Sąd Okręgowy w Lublinie 
Pismo Adm.0159-49/17 z dnia 24 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 543  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

543  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

543  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

b.d.  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

b.d.  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie b.d.  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 225  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 20  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

9  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 16  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 10  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny 
Pismo Adm.058-46/17 z dnia 14 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 130  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

121  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

109  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 24  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

11  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

118  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 5  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 465  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

135  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 300  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

12 + 30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

121 + 300  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 6  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

20  

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 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 11  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok – cały 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 
Pismo Adm.058-27/17 z dnia 5 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

  

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 361  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

262  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 55  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 7  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

25  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

142  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

7  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 28  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 9  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 4  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Koszalinie 
Pismo Prez.A-065-27/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 308  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

293  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

293  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

40  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

546  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 262  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 35  

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 6  

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 27  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 21  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Łodzi 
A.XX-0263-49/17 z dnia 10 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 560  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

349  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

346 + 133  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 3 + 72  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1 + 16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

18 + 19  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

333 + 194  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 819 + 246  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

819  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 199  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 21  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

56 + 16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

764 + 150  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 6  

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 4  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 8  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 4  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 40  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 3  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

5  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Łomży 
Pismo A-061-1/17 z dnia 13 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

  

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 

232  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 41  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 15  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

203  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 4  

Skierowano na terapię matkę 3  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 4  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 0  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  

 

  



14 | S t r o n a  
PW9-01/17: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
Pismo VII W-0194-46/17 z dnia 4 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 59  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

59  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

58  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

52  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 499  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

352  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 109  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 8  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

46  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

454  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 3  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 20  

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 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 - cały 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 
Pismo RW-060-8/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 47  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

21  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

21  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

19  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

311  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 74  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 18  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

42  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

396  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 28  

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 12  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 3  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 15  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 - cały 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 
Pismo A-0191-79/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 91  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

91  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

51  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 40  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

16  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 1177  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

255  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 859  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 33  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

210  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 8  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 10  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

2  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców   

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 7  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 0  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

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  

 

  



18 | S t r o n a  
PW9-01/17: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

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 
Rok 2016 – I półrocze 

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  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

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 
Rok 2016 – I półrocze 

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 
Rok 2016 – I półrocze 

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 
Rok 2016 – I półrocze 

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 
Rok 2016 – I półrocze 

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 

  

 

 


