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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 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego.

Z wyrazami szacunku

(-) wz. Wanda Nowicka
Wicemarszałek Sejmu

U S T AWA
z dnia 27 maja 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego
Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.
U. z 2015 r. poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 58:
a)

§ 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy
rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i
kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z
małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i
wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o
sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z
dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.
Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka
wymaga innego rozstrzygnięcia.
§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając
prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie
wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem po rozwodzie. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może
orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej
jednego lub obojga rodziców.”,

b)

po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:
„§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu
kontaktów z dzieckiem.”;

2)

art. 107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom
żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka
określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd
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pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z
dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno
wychowywać

się

wspólnie,

chyba

że

dobro

dziecka

wymaga

innego

rozstrzygnięcia.
§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo
dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego
wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd
może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i
uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 509 otrzymuje brzmienie:
„Art. 509. Sprawy o przysposobienie w pierwszej instancji sąd rozpoznaje
w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.”;

2)

w art. 5821 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd
określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się
okresach.”;

3)

w księdze drugiej w tytule II w dziale II w rozdziale 2 w oddziale 6 po art. 59821
dodaje się art. 59822 w brzmieniu:
„Art. 59822. § 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do
orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z
rodziców w powtarzających się okresach.”;

4)

art. 7562 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7562. §

1.

Uwzględniając

wniosek

o

zabezpieczenie

przez

uregulowanie:

1)

1)

stosunków na czas trwania postępowania,

2)

sposobów kontaktów z dzieckiem,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379,
435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218 i 539.
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3)

sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że
dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się
okresach

– sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu
zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy
pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków
określonych w tym postanowieniu.
§ 2. Przepisy art. 10501 i art. 10511, a jeżeli zabezpieczenie polega na
uregulowaniu sposobu kontaktów z dzieckiem albo ustaleniu, że dziecko będzie
mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – przepis art. 5821
§ 3, stosuje się odpowiednio.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) wz. Wanda Nowicka
Wicemarszałek Sejmu
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