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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 14 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

(druk nr 685) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu zmianę przepisów dotyczących postępowania w sprawach 

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 

prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia 

dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. 

poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej „konwencją haską”, polegającą 

na wprowadzeniu obligatoryjnego wstrzymania wykonania prawomocnego postanowienia 

sądu nakazującego w określonym terminie zapewnienie powrotu dziecka do państwa, 

w którym bezpośrednio przed naruszeniem prawa wynikającego z władzy rodzicielskiej 

lub opieki miało miejsce stałego pobytu. 

W związku z powyższym ustawa wprowadza regulację, która przewiduje, że 

w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 

pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej, na żądanie Prokuratora 

Generalnego, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Praw Obywatelskich, zgłoszone sądowi 

II instancji (Sąd Apelacyjny w Warszawie), w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni 

od dnia uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wstrzymuje się z mocy prawa wykonanie 

tego postanowienia. 

Ustawa przewiduje, że wstrzymanie wykonania wyżej wymienionego postanowienia 

ustanie, jeżeli żaden z uprawnionych podmiotów (Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 
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Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich) nie wniesie skargi kasacyjnej w terminie dwóch 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia. W przypadku wniesienia skargi 

kasacyjnej w tym terminie wstrzymanie wykonania tego postanowienia zostanie przedłużone 

z mocy prawa do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego. Podmiot, który zgłosił 

żądanie wstrzymania wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, będzie mógł je wycofać w terminie dwóch 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia. Wskutek cofnięcia żądania 

wstrzymania wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką – postanowienie to stanie się wykonalne. 

Ustawa wprowadza także regulację, która przewiduje, że wniesienie skargi 

nadzwyczajnej, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie 

Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904) – w sprawie o odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonej na podstawie konwencji 

haskiej – będzie wstrzymywało z mocy prawa wykonanie postanowienia w przedmiocie 

odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do czasu 

zakończenia postępowania z tej skargi. 

Jednocześnie ustawa przesądza, że do spraw prowadzonych na postawie konwencji haskiej 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy prawomocnym 

postanowieniem w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką będą miały zastosowanie wprowadzane regulacje. 

Ponadto przewiduje, że w sprawach prowadzonych na postawie tej konwencji, 

w których została wniesiona i nie została rozpoznana przed dniem wejścia w życie ustawy 

skarga nadzwyczajna, wstrzymane zostanie z mocy prawa wykonanie postanowienia 

w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 

pod opieką do czasu zakończenia postępowania z tej skargi. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

został wniesiony przez Radę Ministrów (druk sejmowy nr 2027). 
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Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 8 marca 

2022 r. Następnie projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja po rozpatrzeniu projektu ustawy wniosła o jego 

uchwalenie w brzmieniu przyjętego przez nią sprawozdania (druk nr 2098). W odniesieniu 

do przedłożenia rządowego został wprowadzony przepis dotyczący wstrzymania z mocy 

prawa wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką w przypadku gdy, przed dniem wejścia w życie 

ustawy, w tej sprawie została wniesiona i nie rozpoznana skarga nadzwyczajna. Ponadto 

zostały wprowadzone zmiany o charakterze legislacyjnym i porządkowym. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 6 kwietnia 2022 r. zostały 

zgłoszone 2 poprawki. Miały one na celu usunięcie regulacji, zgodnie z którą wniesienie 

skargi nadzwyczajnej w sprawie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

lub pozostającej pod opieką prowadzonej na podstawie konwencji haskiej wstrzymuje z mocy 

prawa wykonanie postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do czasu zakończenia postępowania z tej skargi. 

Poprawki nie uzyskały poparcia. 

Sejm uchwalił ustawę na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. w brzmieniu 

przedłożenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

Za przyjęciem projektu ustawy opowiedziało się 311 posłów, 11 było przeciw, 

135 wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


