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Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

w nawiązaniu do pisma o znaku: BPS.DKS.KU.0401.36.2021, przekazującego prośbę  

o sporządzenie opinii w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 550), pragnę przedstawić 

poniższe wątpliwości: 

1) odnosząc się do propozycji zawartej w art. 2 pkt 4, dotyczącej dodania do art. 579 ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1805) nowego § 3, zgodnie z którym „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).”. 

Wydaje się, że sąd opiekuńczy nie powinien być związany ustawą w zakresie możliwości 

ustanowienia kontaktów z dzieckiem. Bowiem, to do oceny sądu opiekuńczego powinno 

należeć, czy dana osoba (stosująca wcześniej przemoc) stwarzać będzie nadal zagrożenie 

dla dziecka i czy zasadne będzie uniemożliwienie jej kontaktowania się z dzieckiem. 

Należy wskazać, iż w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) zwraca się uwagę zarówno na ochronę ofiar 

przemocy, jak również na oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców 

stosujących przemoc w rodzinie (np. art. 4; art. 5 pkt 3; art. 6 ust. 4 pkt 2). Krajowy 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 również zakłada realizację 

form pomocy programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, 

prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym w 

uzasadnionych przypadkach działania na rzecz reintegracji rodzin.  
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W Sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy za rok 

2020 wskazano, że po działaniach psychologiczno -terapeutycznych 97% uczestników 

nie powróciło do starych zachowań. Świadczy to o dużej skuteczności programów 

prowadzonych w tym zakresie.  

Tym samym wydaje się, iż zaproponowane przez projektodawców rozwiązania powinny 

równoważyć potrzebę szybkiej interwencji w celu ochrony ofiary i odseparowania 

agresora, z potrzebą budowania relacji rodzinnych. Wstępna decyzja o odseparowaniu 

powinna być rewidowana po jakimś czasie na podstawie zachowań rodzica. Sprawca 

przemocy po przejściu oddziaływań korekcyjnych może zaprzestać stosowania przemocy 

i nie stanowić już zagrożenia dla osób, które były ofiarami tych zachowań w przeszłości.  

Dodatkowo należy wskazać, iż w dodawanym do art. 579 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego § 3 nie określono, o jaką osobę stosującą 

przemoc chodzi - czy jest to ktoś, kto dopuszczał się przemocy wobec kogokolwiek, czy 

też względem dziecka. Ta kwestia jak się wydaje, powinna zostać doprecyzowana. 

Projektowana regulacja odsyła do art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który reguluje sposób postępowania w sytuacji, 

gdy osoba stosująca przemoc stwarza zagrożenie dla osób współzamieszkujących. 

Rozważenia też wymaga czy przepis powinien mieć zastosowanie wyłącznie do osób 

stosujących przemoc, czy może również wobec sprawców czynu zabronionego 

określonego w art. 207 kk.: 

2) w art. 2 pkt 1 i 3 wprowadzającym zmiany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego zawarto regulację, zgodnie z którą „nieuwzględnienie 

zdania dziecka i jego życzeń wymaga uzasadnienia”. Należy rozważyć, czy wbrew 

intencjom projektodawców nie doprowadzi to w niektórych przypadkach do powstania 

niekorzystnej sytuacji dla dziecka, które może być poddawane presji stron postępowania 

do wyrażenia życzenia, które jest bardziej korzystne dla danej strony. W ten sposób 

zamiast chronić dziecko, jeszcze bardziej może ono zostać zaangażowane w przebieg 

procesu.  

     Z poważaniem, 

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Sekretarz Stanu 

Anna Schmidt 

                (- podpisano elektronicznie) 


