
Warszawa, 22-11-2021 r. 

 

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

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury (druk senacki nr 550) 

 

Projekt ustawy należy zaopiniować zdecydowanie krytycznie. Większość 

propozycji zmian legislacyjnych budzi istotne zastrzeżenia merytoryczne, a niektóre 

także z uwagi na naruszenie zasad prawidłowej legislacji. 

 

Poniżej przedstawiamy uwagi do poszczególnych propozycji zmian. 

 

1) Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1359) w art. 109 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, w tym wskutek niewykonania orzeczenia sądu 

albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, w szczególności w przedmiocie 

kontaktów z dzieckiem lub postanowienia o przymusowym odebraniu dziecka, sąd 

opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.”.  

 

Propozycję zmiany art. 109 § 1 kro należy ocenić zdecydowanie krytycznie. 

Przepis ten ma szeroki zakres i nadawanie mu bardziej kazuistycznego charakteru jest 

niepotrzebne. Kazuistyka w tym wypadku nie ma praktycznego znaczenia, a w 

rzeczywistości psuje przepis, który jest jasny. Należy wskazać na równie klasyczny i 

uniwersalny przepis art. 415 k.c. („Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, 

obowiązany jest do jej naprawienia”), który w niezmienionej formie obowiązuje od 

kilkudziesięciu lat, a przecież dla podkreślenia społecznej doniosłości można by 

wskazać różne przykłady szkód. 

Nie budzi wątpliwości, że w niektórych przypadkach niewykonywanie kontaktów 

może zagrażać dobru dziecka i sąd na podstawie art. 109 § 1 kro ma uprawnienie do 

wszczęcia postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicowi 



2 
 

utrudniającemu kontakty. W pewnych przypadkach dobro dziecka może jednak nie być 

przez niewykonywanie kontaktów zagrożone – i wtedy potrzeby wszczęcia 

postępowania z urzędu nie ma. Co więcej, rodzic sam może zainicjować takie 

postępowanie, a więc obligowanie sądu do jego wszczęcia (co chyba jest zamiarem 

projektodawcy) jest zbędne. Zauważyć także należy, że niewykonywanie kontaktów 

przez uprawnionego może być podstawą wszczęcia postępowania o pozbawienie 

władzy rodzicielskiej, tymczasem w opiniowanym projekcie nie zaproponowano 

analogicznego do projektowanego przepisu. 

Jeżeli projektodawca dostrzega w proponowanej zmianie walor edukacyjny dla 

sędziów rodzinnych, to pożądany efekt należałoby próbować osiągać nie poprzez 

superfluum ustawowe, a poprzez szkolenia czy zwiększenie liczby sędziów rodzinnych, 

zgodnie także z postulatem Rzecznika Praw Dziecka.
1
  

 

2) Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1805) wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 216
1 

otrzymuje brzmienie:  

„Art. 216
1
.
 

§ 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka jest 

obowiązany je wysłuchać, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień 

dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.  

§ 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia 

dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia Nieuwzględnienie zdania 

dziecka i jego życzeń wymaga uzasadnienia.  

                                                           
1 „Konieczność zwiększenia liczby sędziów orzekających w sprawach rodzinnych, jak również 

zapewnienia im wszechstronnej pomocy (asystenta, sekretarza), aby praca sędziego miała głównie 

charakter merytoryczny. Obecnie sytuacja sędziów rodzinnych jest bardzo trudna, prowadzą po 

kilkaset spraw, a jednocześnie zobowiązani są do dopełniania licznych formalności. Ponadto pomimo 

dużego zapotrzebowania w wielu sądach obsada wydziałów rodzinnych i nieletnich jest minimalna, 

zdarzają się przypadki, że przez wiele miesięcy żaden sędzia nie orzeka w sprawach rodzinnych. 

Mając powyższe na uwadze, istnieje konieczność pilnego zmniejszenia obciążenia sędziów 

rodzinnych, zarówno poprzez zwiększenie ich liczby, jak i poprzez przydanie im szerokiego wsparcia 

administracyjnego” - zob. https://brpd.gov.pl/wp-

content/uploads/2021/04/informacja_rpd_za_rok_2020.pdf] 
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§ 3. Jeżeli wysłuchanie, o którym mowa w § 1, odbywa się na terenie sądu lub 

prokuratury, przeprowadza się je w odpowiednio przystosowanych przyjaznych 

pomieszczeniach, zapewniających swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa 

dziecka.” 

 

Skoro proponuje się dodanie § 3, zbędne jest pozostawianie zdania drugiego w § 

1. Zdanie to jest zbędne również w przypadku, jeśli wysłuchanie miałoby się odbywać 

w miejscu pobytu małoletniego, analogicznie do przepisu art. 263 kpc dotyczącego 

świadków. 

 

Propozycja dodania zdania drugiego do § 2 jest chybiona. Jeżeli sąd nie sporządza 

uzasadnienia orzeczenia na skutek braku wniosku stron i braku takiego obowiązku z 

urzędu, to nie wiadomo na jakim etapie, w jakiej formie i w jakim celu miałby 

sporządzać uzasadnienie co do nieuwzględnienia zdania dziecka. Jeżeli takie 

uzasadnienie miałoby czemukolwiek służyć, przepis winien przewidywać również jego 

doręczenie stronom (bo chyba nie dziecku). Literalnie odczytując propozycję 

projektodawcy, wprowadza ona nieznaną instytucję uzasadnienia etapu podejmowania 

decyzji, a nie samej decyzji procesowej. Jeżeli projektodawca chciał zaakcentować 

powinność sądu odniesienia się w uzasadnieniu orzeczenia kończącego postępowanie w 

sprawie także do zdania dziecka, które nie jest ani stanowiskiem strony, ani dowodem 

w sprawie, powinien zaproponować nowelizację przepisu art. 327
1
 kpc poprzez 

uzupełnienie § 1 pkt 1), a nie wprowadzać do kodeksu wadliwie zredagowany przepis w 

niewłaściwym miejscu. 

 

Propozycję dodania § 3 także należy poddać krytyce: 

 pojęcie „przyjaznych” pomieszczeń jako niedookreślone i zbędne, mające 

charakter potoczny, winno być w ogóle wyeliminowane; 

 w imię spójności systemu należy poddać pod rozwagę zastosowanie analogii 

do odpowiedniego przepisu Kodeksu postępowania karnego (art. 185d § 1), zgodnie z 

którym przesłuchania w trybie określonym w art. 185a-185c przeprowadza się w 

odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego 

siedzibą; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobqgqztqltqmfyc4nbuha2dcmjrge
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 regulacja ustawowa nie sprawi, że w każdym budynku sądu czy prokuratury 

(dlaczego zresztą sąd rodzinny miałby dokonać wysłuchania w budynku prokuratury – 

nie wiadomo) takie pomieszczenie powstanie, z uwagi na trudne warunki lokalowe; 

 swobodne wysłuchanie osób w wieku nastoletnim (przynajmniej powyżej 15 

lat) może bez uszczerbku dla dobra małoletniego odbyć się w pokoju sędziego. 

 

3) 2) w art. 445
1
 § 2 kpc otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Jeżeli postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej lub 

kontaktów zostało wszczęte i niezakończone przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o 

separację, sąd przekaże sprawę sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację. 

W tym przypadku nie stosuje się art. 579 § 2.” 

 

Przepis ten należy zaopiniować ogólnie pozytywnie (poza zbędnym wskazaniem 

na sprawy niezakończone – gdyby bowiem sprawy były zakończone przepis byłby w 

ogóle zbędny; nie wiadomo też czy projektodawca miał na myśli sprawy niezakończone 

orzeczeniem, czy też niezakończone prawomocnym orzeczeniem), choć uzasadnienie 

projektu jest chybione, a co najmniej niepełne. Nie budzi wątpliwości, że sąd 

rozwodowy, na podstawie art. 445
1
 kpc, przejmuje w trakcie trwania postępowania 

funkcje sądu opiekuńczego, a w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy 

rodzicielskiej i kontaktach. Należałoby jednak pozostawić w przepisie kompetencję 

orzekania przez sąd rozwodowy w toku sprawy w postępowaniu zabezpieczającym, czy 

też w innym przepisie doprecyzować kognicję sądu rozwodowego w przedmiocie 

orzekania z urzędu w postępowaniu zabezpieczającym, tak by usunąć pojawiające się w 

praktyce wątpliwości, a także nie uczynić projektowanego przepisu przeciwskutecznym 

z punktu widzenia jego celu – w uzasadnieniu bowiem czytamy o usprawnieniu 

postępowań i skutkach ich przedłużania dla destabilizacji, niepewności i poczucia 

bezpieczeństwa [stron i małoletnich]. Niewątpliwie, sąd rozwodowy winien 

dysponować np. aktami wcześniej wszczętej z urzędu sprawy o ograniczenie władzy 

rodzicielskiej stron i móc orzekać z urzędu już w postępowaniu zabezpieczającym o 

ograniczeniu tej władzy.  

Ponadto ustawodawca - jeśli zależy mu na przyspieszeniu postępowań i 

oszczędzeniu ich mnożenia - winien wraz z nowelizacją art. 445
1
 § 2 kpc zmienić treść 
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przepisu § 1 poprzez dodanie po słowie „ustalenie” słowa „wykonanie”. Obecna 

redakcja przepisu powoduje, że w praktyce przeważa pogląd, iż w sprawie o wykonanie 

kontaktów z postanowienia zabezpieczającego sądu rozwodowego właściwy jest sąd 

rejonowy. Strony toczą zatem równolegle spór w tym samym przedmiocie przed 

dwoma sądami i powstają problemy związane z koniecznością sprowadzania wzajemnie 

akt celem przeprowadzenia z nich dowodu, a nadto dwa sądy jednocześnie oceniają w 

zasadzie ten sam stan faktyczny, co powoduje ryzyko odmiennych ustaleń i wniosków. 

 

4) 3) w art. 576:  

a. § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka jest obowiązany je 

wysłuchać, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to 

pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. 

Nieuwzględnienie zdania dziecka i jego życzeń wymaga uzasadnienia.  

Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.”,  

b. dodaje się § 3 w brzmieniu:  

„§ 3. Jeżeli wysłuchanie, o którym mowa w § 2, odbywa się na terenie sądu lub 

prokuratury, stosuje się odpowiednio przepis art. 216
1
 § 3.” 

 

Patrz uwagi jak w pkt 2). 

 

5)  4) w art. 579 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:  

„§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy orzeka w terminie sześciu 

tygodni od dnia wniesienia wniosku.  

§ 3. Sąd opiekuńczy nie przyznaje prawa do kontaktów z dzieckiem osobie, która 

stosowała przemoc, o której mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).” 

 

A. Odnośnie do propozycji wprowadzenia art. 579 § 2 kpc: 

Przytoczyć w tym miejscu należy dotychczasową treść przepisu art. 579, która ma 

uzyskać oznaczenie jako § 1: Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, 
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ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, 

ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogą być wydane tylko po 

przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to także zmiany rozstrzygnięć w tym przedmiocie, 

zawartych w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo 

ustalającym pochodzenie dziecka. Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne 

po uprawomocnieniu się. 

Propozycja zmiany, która mniej uważnemu czy zorientowanemu czytelnikowi 

mogłaby umknąć, podczas gdy jest niezmiernie istotna, jawi się jako kuriozalna, 

świadcząca o nieznajomości procedur i stanowiąca jedynie przejaw życzeniowego 

myślenia. Świadczy także o nieznajomości realiów pracy sądów. Wpłynąć może na 

dalszą deprecjację ustawowych terminów instrukcyjnych – skoro będą niemożliwe do 

realizacji, to nikt się nimi nie będzie przejmował i staną się fikcją. Przypomnieć należy, 

że sądy rodzinne rozpoznają już liczne kategorie spraw pilnych czy z terminami 

instrukcyjnymi. Ustawodawca dokładając kolejne kategorie o znacznym ilościowym 

wpływie pozbawiłby wszystkie sądy możliwości dochowania terminów. W zasadzie z 

uwagi na żywotne interesy stron wszystkie sprawy rodzinne, opiekuńcze i nieletnich są 

pilne. Przy przyjęciu powyższej zmiany mniej pilnymi sprawami byłyby sprawy o 

alimenty, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, zezwolenie na dokonanie 

czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego 

(akurat te sprawy, o ile dotyczą odrzucenia spadku, też są pilne z uwagi na terminy 

prawa cywilnego) oraz sprawy nieletnich. Nie wiadomo, czy taka jest rzeczywista 

intencja projektodawcy, a jeżeli tak, powinien w uzasadnieniu wymienić te sprawy 

rodzinne, które są mniej pilne od wyróżnionych projektowanym przepisem art. 579 § 2 

kpc. Przypomnieć należy, że sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z 

dzieckiem są sprawami toczącymi się według Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie 

strony mają prawo do złożenia odpowiedzi na wniosek oraz wniosków dowodowych; 

sprawy te często wymagają przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego (względnie 

OZSS), a strony mają prawo do żądania jej wyjaśnienia. W zdecydowanej większości 

spraw w żaden sposób nie jest możliwe zebranie materiału w sprawie pozwalającego na 

wydanie orzeczenia w sześć tygodni. Przepis ten w praktyce służyć może jedynie jako 

doskonały - aczkolwiek pozorny, gdyż w istocie służący innym celom - powód 

wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. W tym miejscu jeszcze raz 

należy zacytować przytoczony już wyżej fragment informacji Rzecznika Praw Dziecka 
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za rok 2020: „Konieczność zwiększenia liczby sędziów orzekających w sprawach 

rodzinnych, jak również zapewnienia im wszechstronnej pomocy (asystenta, sekretarza), 

aby praca sędziego miała głównie charakter merytoryczny. Obecnie sytuacja sędziów 

rodzinnych jest bardzo trudna, prowadzą po kilkaset spraw, a jednocześnie zobowiązani 

są do dopełniania licznych formalności. Ponadto pomimo dużego zapotrzebowania w 

wielu sądach obsada wydziałów rodzinnych i nieletnich jest minimalna, zdarzają się 

przypadki, że przez wiele miesięcy żaden sędzia nie orzeka w sprawach rodzinnych. 

Mając powyższe na uwadze, istnieje konieczność pilnego zmniejszenia obciążenia 

sędziów rodzinnych, zarówno poprzez zwiększenie ich liczby, jak i poprzez przydanie im 

szerokiego wsparcia administracyjnego”. 

 

B. Odnośnie do propozycji wprowadzenia art. 579 § 3 kpc: 

Propozycja ta jest zupełnie chybiona z trzech powodów: 

1) Wadliwe jest umiejscowienie tego przepisu w art. 579 kpc, który ma zupełnie inny 

charakter i dotyczy jawności postępowania, skuteczności, i wykonalności 

postanowień. Nie wiadomo dlaczego w przepisie miałaby zostać umieszczona 

norma dotycząca przesłanek orzekania o kontaktach z dzieckiem. Jeżeli już taki 

przepis powinien znaleźć się w Kodeksie postępowania cywilnego, to w art. 582
1
 

kpc. 

2) Przepis ten jest przepisem w istocie dotyczącym prawa materialnego i jeżeli uznać 

propozycję za zasadną, to powinien się znaleźć w Kodeksie rodzinnym i 

opiekuńczym (Tytuł II, Dział IA, Rozdział II, Oddział 3). 

3) Uzasadnienie projektu odwołuje się do Konwencji stambulskiej oraz uwagi 10 

Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie 

wpływu, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo 

pieczy nad dzieckiem (2019/2166(INI)). Marginalnie należy zauważyć, że oba te 

akty mają na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, jednak zakładając 

możliwość stosowania Konwencji stambulskiej do wszystkich ofiar przemocy 

domowej, zamiar projektodawcy nie budzi wątpliwości. Chybione jest jednak w tej 

sytuacji odwołanie się do art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

- po pierwsze, definicja przemocy w rodzinie w ww. ustawie jest odmienna niż w 

Konwencji; 



8 
 

- po drugie, art. 11a ww. ustawy nie zawiera definicji przemocy; definicję 

przemocy dla potrzeb ww. ustawy zawiera przepis art. 2 pkt 2) ustawy; jeśli 

projektodawcy chodzi o przemoc z art. 2 pkt 2), lecz tylko taką, która czyni szczególnie 

uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, to zauważyć należy, że proponowany przepis ma 

wobec tego niejasne brzmienie, gdyż trzeba się domyślać jak zdefiniowanej przemocy 

dotyczy, tymczasem norma o takiej praktycznej doniosłości winna być jasna dla 

przeciętnego odbiorcy, nie tylko dla prawnika; nadto, co najistotniejsze, Konwencja 

stambulska dotyczy przemocy domowej niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą 

lub dzielili miejsce zamieszkania, tak więc projekt wbrew deklarowanemu zamiarowi 

nie zmierza do uwzględnienia postanowień Konwencji; 

- po trzecie, jeśli projektodawca chce wykluczyć kontakty z dziećmi jedynie 

wobec osób względem których zapadło orzeczenie w trybie art. 11a ww. ustawy, winien 

to wyraźnie wskazać; 

- po czwarte, jeśli projektodawca chce wykluczyć wszystkie osoby stosujące 

przemoc z art. 2 pkt 2) ustawy, to należy zauważyć, że przepis ten mówi także o 

zachowaniach jednorazowych; a ponadto w sytuacjach gdy oboje rodzice stosowaliby 

przemoc w rodzinie (wobec siebie nawzajem, nie wobec dziecka) to obojgu nie 

przysługiwałoby zgodnie z proponowanym przepisem prawo do kontaktów z 

dzieckiem, co skutkowałoby koniecznością umieszczania małoletnich w pieczy 

zastępczej bez szans na powrót do rodziny; 

- po piąte, przepis ma brzmienie bezwzględne (stanowcze), nie pozostawiając 

sądowi żadnej swobody, nakazując obligatoryjne „nieprzyznanie” prawa do kontaktów, 

co jawi się jako nieuwzględniające możliwych stanów faktycznych, w szczególności 

sytuacji, gdy dziecko nie było ani ofiarą ani świadkiem przemocy domowej, 

nieuwzględniające także możliwej zmiany okoliczności faktycznych (np. odbycie 

terapii i eliminacja negatywnych skutków choroby alkoholowej); 

- po szóste, przepis nie odnosi się do kontaktów wcześniej uregulowanych – czy i 

w jakikolwiek sposób miałby stać się podstawą do zmiany orzeczenia w przedmiocie 

kontaktów i ich zakazania?; 

- po siódme, prawo i obowiązek kontaktów rodziców i dzieci wynika z ustawy 

(art. 113 § 1 k.r.o.) i sąd ich nie przyznaje, a jedynie reguluje sposób ich wykonywania, 

względnie ogranicza czy zakazuje; projektodawca zatem posłużył się pojęciem 

nieznanym ustawie. 
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Reasumując, projektowany przepis w proponowanej postaci ostać się nie może, a 

recypowanie zaleceń Konwencji stambulskiej i rezolucji Parlamentu Europejskiego 

wymaga poważniejszych prac koncepcyjnych. 

 

6)  5)  w art. 582
1 
§ 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z 

postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę 

uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd 

opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do 

zasad określonych w art. 598
15

, na rzecz funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 877), zwanego dalej „funduszem alimentacyjnym”. 

 

Przyznać należy, że egzekucja kontaktów z małoletnim bywa w praktyce 

nieefektywna, a nakazywanie zapłaty sumy pieniężnej na rzecz rodzica uprawnionego 

do kontaktów jest dyskusyjne. Jednak propozycja zapłaty sumy na rzecz funduszu 

alimentacyjnego wydaje się mocno kontrowersyjna z uwagi na fakt, że przedmiotowy 

projekt ustawy nie nowelizuje ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877). „Fundusz alimentacyjny” jest 

aktualnie systemem (mechanizmem) realizowanym przez gminy jako zadanie zlecone z 

zakresu administracji rządowej, finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa i nie stanowi funduszu, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (art. 

1 ust. 3 ww. ustawy). W świetle przepisów ww. ustawy trudno dostrzec możliwość 

wpłat na taki fundusz należności innych niż zwrot przez dłużnika alimentacyjnego 

organowi właściwemu dla wierzyciela kwot odpowiadających świadczeniom 

wypłaconym z funduszu alimentacyjnego. Powyższy pomysł projektodawcy rodzi 

obawę, że w trakcie prac parlamentarnych nad ustawą rodzaj funduszu mógłby ulec 

zmianie na państwowy fundusz celowy, np. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej  - nie wiadomo, czy projektodawca taką możliwość 

przewidział. 

 

7)  6) w art. 598
15

 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
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„§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo 

niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej 

przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd 

opiekuńczy, uwzględniając dobro dziecka, rodzaj i zakres naruszonych albo 

niewłaściwie wykonanych obowiązków oraz sytuację majątkową tej osoby, zagrozi 

jej nakazaniem zapłaty na rzecz funduszu alimentacyjnego oznaczonej sumy 

pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Oznaczona suma pieniężna za jedno 

naruszenie obowiązku nie może być wyższa niż 500 zł.  

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego 

kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody 

zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, 

sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej 

na rzecz funduszu alimentacyjnego, stosując odpowiednio przepis § 1.” 

 

Odnośnie do koncepcji nakazania zapłaty na rzecz funduszu alimentacyjnego – 

patrz wyżej. 

Odnośnie do ograniczenia wysokości sumy do kwoty 500 zł, należy ocenić taką 

regulację jednoznacznie negatywnie.  

Po pierwsze, ustalanie nominalnej kwoty pieniężnej rodzi ryzyko jej dewaluacji w 

krótkim czasie, co spowoduje potrzebę kolejnej nowelizacji ustawy i zwłaszcza w dobie 

wysokiej inflacji jest pozbawione sensu.  

Po drugie, ustalenie jej na tak niskim pułapie drastycznie ogranicza zakres 

swobody orzeczniczej sądu.  

Po trzecie, w praktyce ustalenie jej na tak niskim poziomie w wielu wypadkach 

może doprowadzić do nieskuteczności postępowania o wykonanie kontaktów. 

Przykładowo, jeżeli kontakty są uregulowane dwa razy w miesiącu, a osoba 

niewykonująca (naruszająca) obowiązki uzyskuje dochód np. minimum 5 tys. złotych 

netto – to 1000 zł miesięcznie, choć byłoby kwotą dotkliwą, mogłoby przy dużym 

natężeniu złej woli zobowiązanego nie mieć roli motywującej do wykonania kontaktów. 

Tak więc nie należy ograniczać kwotowo górnej granicy zagrożenia, pozostawiając 

miarkowanie kwoty zagrożenia do oceny sądu w oparciu o wskazane ustawowe 
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kryteria. Ubocznie wskazać należy, że w opinii publicznej pojawiają się głosy 

postulujące dookreślenie dolnej, a nie górnej granicy sumy pieniężnej. 

 

8) 7) w art. 598
18

:  

a. § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Przed wydaniem postanowień, o których mowa w oddziale niniejszym, sąd 

wysłucha uczestników postępowania, a także dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, 

stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka odbywa się 

poza salą posiedzeń sądowych.”,  

b. dodaje się § 3 w brzmieniu:  

„§ 3. Jeżeli wysłuchanie, o którym mowa w § 2, odbywa się na terenie sądu 

lub prokuratury, stosuje się odpowiednio przepis art. 216
1
 § 3.”;  

 

Pomysł obligatoryjnego wysłuchania małoletniego w sprawie o wykonanie 

kontaktów należy ocenić krytycznie. Uzasadnienie projektu jest lakoniczne i świadczy o 

nieznajomości istoty oraz specyfiki spraw o wykonanie kontaktów, w tym zagadnień 

praktycznych. 

Przede wszystkim postępowanie w sprawach dotyczących wykonania kontaktów 

jest postępowaniem wykonawczym, a nie rozpoznawczym. Sąd nie bada w tym 

postępowaniu prawidłowości uregulowania kontaktów, ani też aktualnych potrzeb 

dziecka w zakresie uregulowania kontaktów i nie może tego badać. Postępowanie 

dowodowe jest mocno ograniczone i sąd nie może dopuszczać dowodu z opinii 

biegłych. 

Projektodawca wskazuje w uzasadnieniu, że „nie uwzględnia się, iż nierealizacja 

kontaktów może wystąpić wskutek oporu samego małoletniego”.  Takie spostrzeżenie, 

co do werbalizowanego oporu dziecka jest na gruncie praktycznych doświadczeń 

słuszne, tyle, że fakt oporu dziecka jest z reguły bezsporny pomiędzy stronami 

postępowania, sporna zaś jest przyczyna oporu – czy jest nią autentyczna wola dziecka, 

czy też wynika ona z postawy i działań (świadomych lub nieświadomych) rodzica 

zobowiązanego do wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach; 

inaczej mówiąc, czy dziecko tylko mówi, że nie chce kontaktów, czy rzeczywiście 
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kontaktów nie chce, a jeżeli nie chce, to czy przyczynia się do tego postawa rodzica 

tzw. pierwszoplanowego. 

Wysłuchiwanie małoletniego przez sędziego, by dociec przyczyny niechęci do 

kontaktów, w większości przypadków byłoby bezcelowe, może z wyjątkiem starszych 

nastolatków. Sędzia, nawet dysponujący wieloletnim doświadczeniem i 

umiejętnościami, nie dysponuje narzędziami badawczymi takimi jak biegli z zakresu 

pedagogiki i psychologii dziecięcej. Tymczasem, jak pokazuje doświadczenie, w 

sprawach o kontakty i w których pojawia się problem niechęci dziecka do kontaktów z 

jednym z rodziców – niekiedy nawet biegli po wielogodzinnym badaniu nie są w stanie 

dociec przyczyny niechęci, zwłaszcza gdy dziecko nie chce uczestniczyć w badaniu, nie 

współpracuje z biegłymi. Wysłuchiwanie małoletniego przez sędziego nie 

prowadziłoby zatem do wyjaśnienia stanu sprawy zgodnie z rzeczywistym stanem 

rzeczy, nie jest zresztą środkiem dowodowym, a sama werbalna deklaracja dziecka 

pozostającego pod pieczą jednego z dwojga silnie skonfliktowanych rodziców jest 

nieprzydatna i mogłaby wręcz prowadzić do niewłaściwych orzeczeń; wysłuchanie 

przez sędziego może być traumatyzujące dla dziecka, i nie ma tu znaczenia, że 

odbywałoby się w pokoju o kolorowych ścianach z maskotkami na miękkiej kanapie. 

Podążając za myślą projektodawcy wyrażoną w zdaniu: „Normy prawne winny 

nakazywać rzetelne (całościowe) badanie przyczyn, wobec których nie doszło do 

zrealizowania kontaktów, bowiem tylko pełne zbadanie sytuacji rodzinnej może 

wykazać zawinienia w naruszeniu obowiązków” ustawodawca winien zatem być może 

rozważyć takie zmiany postępowania w sprawach o wykonanie kontaktów, które 

pozwoliłyby: 

 korzystać z opinii biegłych w tych sprawach celem zdiagnozowania przyczyn 

niechęci małoletniego do kontaktów,  

 wszczynać z urzędu postępowanie o zmianę uregulowania kontaktów i 

prowadzić równolegle oba postępowania, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że 

dotychczasowe uregulowanie kontaktów zagraża dobru dziecka. 

Zmiany takie oczywiście skutkowałyby wydłużeniem konkretnych postępowań o 

wykonanie kontaktów, ale być może przyczyniłyby do szybszej a niezbędnej ingerencji 

sądu na innym polu – ograniczenia władzy rodzicielskiej czy zmiany uregulowania 

kontaktów i byłyby per saldo korzystne z punktu widzenia dobra dziecka. 
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9) 9) w art. 756
2
 w § 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:  

„– sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia 

zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz 

funduszu alimentacyjnego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym 

postanowieniu.”  

 

Patrz uwagi w pkt 6). 

 

Nie zgłaszamy uwag do propozycji zmiany przepisu 665
5
 § 2 kpc, wynikłej ze 

zmiany oznaczenia innego przepisu, do propozycji przepisów przejściowych i 

końcowego, jak również do przepisu ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2020 r. poz. 1366 oraz z 2021 r. poz. 21), 

choć w tym przypadku można mieć zastrzeżenia co do rzeczywistej potrzeby zmiany, 

jednak tłumaczyć ją można zaakcentowaniem nadrzędnego istotnego celu - 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaś przepis nie ma rangi kodeksowej i jego 

redakcja z uwzględnieniem proponowanej nowelizacji nie razi. 

 

Reasumując, wymienione w punktach 1) – 9) istotne mankamenty projektu 

całkowicie go dyskwalifikują. Należy także zauważyć, że nie rozwiązuje on 

wskazywanego w Ocenie Skutków Regulacji, sygnalizowanego przez Rzecznika Praw 

Dziecka w piśmie z dnia 21 kwietnia 2021 r. (ZSR.422.1.2021.ER) problemu („Z 

analizy spraw wpływających do RPD wynika, że znacząca różnica między liczbą 

orzeczeń wydanych na poszczególnych etapach postępowania wynika z jednej strony z 

tego, że w części spraw skuteczne okazało się przeprowadzenie tylko pierwszego etapu i 

do kontaktów zaczęło dochodzić, zaś z drugiej strony powodem tego stanu rzeczy jest 

wydanie nowego postanowienia zmieniającego formę dotychczasowych kontaktów, co 

skutkowało „upadkiem” wcześniej wydanego zabezpieczenia, a tym samym wydanego 

poprzednio tytułu wykonawczego”). 


