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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 16 października 2019 r. 

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

 

(druk nr 1315) 

 

 

 

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 i 1146) 

 

Art. 61
13

. 

[§ 1. Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka może wytoczyć 

powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu miesięcy 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 sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że 

kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż 

do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.] 

<§ 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.> 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 61
14

. 

[§ 1. Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech lat od 

osiągnięcia pełnoletności.] 
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<§ 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.> 

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 

 

[Art. 63. 

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od 

dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do 

osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.] 

<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.> 

 

Art. 64. 

§ 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej 

lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do 

wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego 

przedstawiciel ustawowy. [Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć 

miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel 

powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia, w 

którym tę wiadomość powziął.] <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.> 

§ 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył 

powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu 

ubezwłasnowolnienia. [Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć 

miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o 

urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość 

powziął.] <Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku rok od dnia 
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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.> 

[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 sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął 

wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w 

którym tę wiadomość powziął.] 

<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.> 

 

Art. 69. 

[§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu 

miesięcy od urodzenia dziecka.] 

<§ 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.> 

§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i 

dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku. 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 70. 

[§ 1. 
(1)

 Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie 

ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia 

pełnoletności.] 

<§ 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 
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osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia 

osiągnięcia pełnoletności.> 

§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli 

matka nie żyje - przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno 

być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 76. 

§ 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. 

[§ 2. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić 

w ciągu sześciu miesięcy 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.] 

<§ 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.> 

Art. 78. 

§ 1. [Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności 

uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego 

nie pochodzi. ] <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.> W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się 

dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się 

dziecka. 

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 81. 

 § 1. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający 

mężczyzna nie jest jego ojcem. 

[§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak 

niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.] 
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<§ 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.> 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio. 

 

 

USTAWA z dnia28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 

1495, 1655 i 1802) 

Art. 219. 

1. W postępowaniu upadłościowym orzeczenia zapadają w formie postanowień. W 

postanowieniu oraz dokumencie, który dotyczy składnika masy upadłości, podaje się 

numer danego składnika masy ujawniony w spisie inwentarza lub w spisie należności lub 

w innych spisach. 

1a. Postanowienia oraz zarządzenia wydane w postępowaniu upadłościowym zamieszcza się 

w Rejestrze wraz z informacją o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. 

1b. Uczestnicy postępowania mają dostęp do danych zawartych w zamieszczanych w 

Rejestrze postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach. 

2. (uchylony). 

<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.> 

3. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy ust. 1 zdanie drugie oraz 

ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio. 

 

 

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 

912, 1655 i 1802) 

Art. 197. 

[1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym orzeczenia zapadają w formie postanowień.] 

<1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym orzeczenia zapadają w formie postanowień. 

Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, na które przysługuje zażalenie, z 
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urzędu uzasadnia się na piśmie w terminie tygodnia od dnia wydania postanowienia. 

Postanowienia te doręcza się wraz z uzasadnieniem. To samo dotyczy zarządzeń.> 

2. W postanowieniu oraz dokumencie, który dotyczy składnika masy układowej lub 

sanacyjnej, podaje się numer danego składnika masy ujawniony w spisie inwentarza lub w 

spisie należności lub w innych spisach. 

3. Postanowienia oraz zarządzenia wydane w postępowaniu restrukturyzacyjnym zamieszcza 

się w Rejestrze wraz z informacją o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia. 

4. Uczestnicy postępowania mają dostęp do danych zawartych w zamieszczanych w Rejestrze 

postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach. 

5. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

USTAWA z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1460) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   po art. 4 dodaje się art. 4
1
 w brzmieniu: 

"Art. 4
1
. Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom 

postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono 

(nadużycie prawa procesowego)."; 

2)   art. 5 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 5. § 1. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom 

postępowania niezastępowanym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego 

lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do 

czynności procesowych. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pouczeń, których 

udzielania na piśmie wymaga kodeks, mając na względzie konieczność zapewnienia 

komunikatywności przekazu. 
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§ 3. Wzory pouczeń, o których mowa w § 2, wraz z ich tłumaczeniami na języki obce 

najczęściej wykorzystywane w obrocie z zagranicą Minister Sprawiedliwości udostępnia 

na stronie internetowej urzędu go obsługującego."; 

3)   w art. 6 w § 2 wyrazy "okoliczności faktyczne" zastępuje się wyrazem "fakty"; 

4)   po art. 9 dodaje się art. 9
1
 w brzmieniu: 

"Art. 9
1
. § 1. Nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników 

postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, 

za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. 

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania uprzedzają sąd o zamiarze utrwalenia przebiegu 

posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. 

§ 3. Sąd zakazuje stronie lub uczestnikowi postępowania utrwalenia przebiegu posiedzenia 

lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli 

posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się 

temu wzgląd na prawidłowość postępowania."; 

5)   w art. 17 pkt 4
2
 otrzymuje brzmienie: 

"4
2
)  o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał 

organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną;"; 

Zmienia z dniem: 2019.08.21 zobacz 

Art. 1 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r. zgodnie z art. 17 pkt 1 nin. ustawy. 

6)   w art. 18 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę sąd okręgowy może 

odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić ją sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, 

że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada w składzie trzech sędziów i 

wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest 

dopuszczalne."; 

Zmienia z dniem: 2019.08.21 zobacz 

Art. 1 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r. zgodnie z art. 17 pkt 1 nin. ustawy. 

7)   w art. 25 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w 

tym celu dochodzenie."; 

8)   w art. 31 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 

"§ 2. Przepisów niniejszego oddziału nie stosuje się w sprawach przeciwko konsumentom."; 
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9)   art. 34 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 34. § 1. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o 

ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o 

odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można 

wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. 

§ 2. Za miejsce wykonania umowy uważa się miejsce spełnienia świadczenia 

charakterystycznego dla umów danego rodzaju, w szczególności w przypadku: 

1)   sprzedaży rzeczy ruchomych - miejsce, do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub 

miały zostać dostarczone; 

2)   świadczenia usług - miejsce, w którym usługi zgodnie z umową były lub miały być 

świadczone. 

§ 3. W przypadku wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone 

dokumentem."; 

10)  po art. 35 dodaje się art. 35
1
 w brzmieniu: 

"Art. 35
1
. Powództwo o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków 

masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo 

siedziby powoda."; 

11)  po art. 37
1
 dodaje się art. 37

2
 w brzmieniu: 

"Art. 37
2
. § 1. Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko 

bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności 

bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca 

zamieszkania albo siedziby powoda. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego 

następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego."; 

12)  w art. 38: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Powództwo o: 

1)   własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, 

2)   posiadanie nieruchomości, 

3)   roszczenia wynikające z art. 231 Kodeksu cywilnego, 

4)   roszczenia wynikające z art. 224-228 i art. 230 Kodeksu cywilnego, o ile są związane z 

nieruchomością 
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- wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca położenia nieruchomości, przy czym jeżeli 

przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia 

nieruchomości obciążonej.", 

b)  dodaje się § 3 w brzmieniu: 

"§ 3. Sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę innemu sądowi 

równorzędnemu, jeżeli przemawiają za tym względy celowości."; 

13)  art. 44 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 44. § 1. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub 

podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy inny sąd równorzędny. 

§ 2. O wyznaczenie innego sądu równorzędnego występuje sąd właściwy."; 

14)  po art. 44 dodaje się art. 44
1
 i art. 44

2
 w brzmieniu: 

"Art. 44
1
. § 1. Sąd Najwyższy może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi 

równorzędnemu z sądem występującym, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru 

sprawiedliwości, w szczególności wzgląd na społeczne postrzeganie sądu jako organu 

bezstronnego. 

§ 2. O przekazanie sprawy może wystąpić sąd właściwy. 

Art. 44
2
. Jeżeli stroną jest Skarb Państwa, a państwową jednostką organizacyjną, z której 

działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, jest sąd: 

1)   właściwy do rozpoznania sprawy - sąd ten z urzędu przedstawia akta sprawy sądowi nad 

nim przełożonemu, który przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu z sądem 

przedstawiającym; 

2)   przełożony nad sądem właściwym do rozpoznania sprawy - sąd właściwy do rozpoznania 

sprawy z urzędu przedstawia akta sprawy temu sądowi przełożonemu, który przekazuje 

sprawę innemu sądowi równorzędnemu z sądem [przekazującym ] <przedstawiającym>, 

mającemu siedzibę poza obszarem właściwości sądu przekazującego."; 

UWAGA: 

pominięto pkt. 15 – 234 

 

Art. 10. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

które na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 3, [w brzmieniu dotychczasowym] 

podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach gospodarczych, nie stosuje się 
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przepisów o tym postępowaniu. Właściwy do rozpoznania takich spraw pozostaje sąd 

właściwy według przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 15. 

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

wyłącznie do: 

1)   pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy; 

2)   wydatków powstałych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

<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.> 

 


