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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny 

 

(druk nr 776 S) 

 

 

 

USTAWA 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) 

 

Art. 58. 

§ 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. 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.] 

<§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka 

do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy 

rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w 

ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców 

w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców 

zamieszkuje za granicą.> 
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§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka 

także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim 

zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z 

małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne 

zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na 

zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale 

wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi 

małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i 

pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są 

możliwe. 

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać 

podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje 

nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim 

potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

 

Art. 97. 

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i 

uprawnione do jej wykonywania. 

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku 

porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

<§ 3. Rodzice, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do wzajemnego informowania się 

o bieżących sprawach dziecka oraz przekazywania dokumentów dziecka, w 

szczególności dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a także dokumentacji medycznej.> 

 

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 pozostawia władzę rodzicielską obojgu 

rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo 
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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.] 

<§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka 

do wychowania przez oboje rodziców, może powierzyć wykonywanie władzy 

rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić wykonywanie opieki nad dzieckiem w 

ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców 

w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców 

zamieszkuje za granicą.> 

§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1360, z późn. zm.) 

[Art. 598
22

. 

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd określił, 

że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach.] 

 

<Art. 598
22

. 

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do orzeczenia, w którym sąd 

określił, że dziecko będzie mieszkać przemiennie z każdym z rodziców 

w porównywalnych okresach.> 

Art. 756
2
. 

§ 1. Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie: 

1)   stosunków na czas trwania postępowania, 

2)   sposobów kontaktów z dzieckiem, 
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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.] 

<3)  sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko 

będzie mieszkać przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach> 

[§ 2. Przepisy art. 1050
1
 i art. 1051

1
, 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. 582
1
 § 3, stosuje się odpowiednio.] 

<§ 2. Przepisy art. 1050
1
 i art. 1051

1
, a jeżeli zabezpieczenie polega na uregulowaniu 

sposobu kontaktów z dzieckiem albo ustaleniu, że dziecko będzie mieszkać 

przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach – przepis art. 582
1
 § 

3, stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) 

 

Art. 244b. 

§ 1. Kto nie stosuje się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym 

wobec niego środkiem zabezpieczającym, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie udaremnia wykonywanie orzeczonego wobec 

innej osoby środka zabezpieczającego w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu. 

 

<Art. 244c. 

§ 1. Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowanie opieki nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 

wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, 

podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
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§ 2. Jeżeli w wyniku czynu określonego w § 1 małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu 

psychicznym, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 3. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest targnięcie się pokrzywdzonego na 

własne życie, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.> 

 


