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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 86. posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. ustawę

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. z 2017 r. poz. 682, z 2018 r. poz. 950 oraz z 2019 r. poz. 303 i 1146) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w art. 6113 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka
może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia
sporządzenia aktu urodzenia dziecka.
§ 2. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem
macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, może
wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w
którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest
matką dziecka, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko
pełnoletności.”;

2)

w art. 6114 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo
o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że
nie pochodzi od kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka. Jeżeli
dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed dniem osiągnięcia pełnoletności,
termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia pełnoletności.”;

3)

art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w
ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi,
nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.”;

4)

w art. 64:
a)

1)

w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, ustawę z
dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

2
„Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku rok od dnia
ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel ustawowy
dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od męża matki, po upływie tego
terminu – rok od dnia, w którym dowiedział się o tej okoliczności.”,
b)

w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku rok od dnia
uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż dowiedział się, że dziecko od
niego nie pochodzi, po upływie tego terminu – rok od dnia, w którym
dowiedział się o tej okoliczności.”;

5)

art. 65 otrzymuje brzmienie:
„Art. 65. Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju
zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został
ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w ciągu roku od dnia ustania
choroby lub zaburzeń.”;

6)

w art. 69 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego
męża w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od niego nie
pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.”;

7)

w art. 70 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo
o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie
pochodzi od męża swojej matki. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności
przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie
od dnia osiągnięcia pełnoletności.”;

8)

w art. 76 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie
ojcostwa może nastąpić w ciągu roku od dnia, w którym mężczyzna składający
oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż
do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.”;

9)

w art. 78 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie
bezskuteczności uznania w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że
dziecko od niego nie pochodzi.”;
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10) w art. 81 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po osiągnięciu pełnoletności w
ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od mężczyzny,
który uznał ojcostwo. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności przed
dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia
osiągnięcia pełnoletności.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 498, 912, 1495, 1655 i 1802) w art. 219 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, na które przysługuje
zażalenie, z urzędu uzasadnia się na piśmie w terminie tygodnia od dnia wydania
postanowienia. Postanowienia te doręcza się wraz z uzasadnieniem. To samo
dotyczy zarządzeń.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655 i 1802) w art. 197 ust. l otrzymuje brzmienie:
„1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym orzeczenia zapadają w formie
postanowień. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, na które
przysługuje zażalenie, z urzędu uzasadnia się na piśmie w terminie tygodnia od
dnia wydania postanowienia. Postanowienia te doręcza się wraz z uzasadnieniem.
To samo dotyczy zarządzeń.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w art. 1 w pkt 14 w art. 442 w pkt 2 wyraz „przekazującym” zastępuje się wyrazem
„przedstawiającym”;

2)

w art. 10 skreśla się wyrazy „ , w brzmieniu dotychczasowym”;

3)

po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.
131 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 § 2 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 5. 1. W sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa

lub ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, wszczętych i niezakończonych przed
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dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Jeżeli powództwo w sprawach, o których mowa w ust. 1, wytoczyło dziecko,
termin do wytoczenia przez nie tego powództwa nie może skończyć się wcześniej niż z
upływem 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem art. 2–4, które wchodzą w życie z dniem 7 listopada 2019 r.
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