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Pan Senator

Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 2 listopada 2021 r. zawierające prośbę o przedstawienie 

opinii wobec opracowanego przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP 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), uprzejmie 

przedstawiam następująca opinię:

1. w zakresie zmian ustawy z  dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), projekt przewiduje nowelizację art. 109 § 1 poprzez 

dodanie do dotychczasowej treści, po słowach „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone”, 

następującego zdania „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”.

Projektowana nowelizacja art. 109 k.r.o., w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, wydaje 

się być zbyteczna albowiem jedyną podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej jest 

„zagrożenie dobra dziecka” bez względu na to co jest przyczyną tego zagrożenia, a więc 

również brak realizacji orzeczenia dotyczącego kontaktów i przymusowego odebrania.         

W oparciu o istniejącą obecnie regulację sąd ma obowiązek dokonać wnikliwej                        

i wszechstronnej oceny sytuacji dziecka z punktu widzenia jego potrzeb – zarówno 

Podsekretarz Stanu



materialnych, jak i emocjonalnych. Sąd jest zatem zobligowany do poczynienia wszelkich 

ustaleń, m.in. również w zakresie wpływu kontaktów lub ich braku, na rozwój dziecka.

Wskazać należy, że w projekcie ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

oraz niektórych innych ustaw z 27 lutego 2019 r. opracowanym w Ministerstwie 

Sprawiedliwości  i oznaczonym nr UD 392 (druk sejmowy Nr 3254, VIII kadencja Sejmu) 

zaproponowano tożsame brzmienie przepisu. Z tej zmiany jednak zrezygnowano.                  

W uzasadnieniu autopoprawki do tego projektu z 9 kwietnia 2019 r. (druk sejmowy Nr 3254-

A, VIII kadencja Sejmu) stwierdzono m.in., że zaproponowane zmiany miałyby zasadniczo 

charakter informacyjny. Ocena taka zachowuje swoja aktualność.

Dodatkowo wskazać można, że w doktrynie wyraźnie podnosi się, że postępowanie tego 

rodzica, który utrudnia kontakty dziecka z drugim rodzicem, przybierające formy zjawiska 

alienacji, może być podstawą ograniczenia jego władzy rodzicielskiej na podstawie regulacji  

art. 109 k.r.o. Również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 sierpnia 1977 r. wywiódł, 

że uniemożliwianie utrzymania właściwego kontaktu między rodzicem a dzieckiem narusza 

interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego 

postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej (sygn. akt III CRN 204/77, 

LEX nr 7986).

W tych okolicznościach obecna regulacja nie budzi wątpliwości, że może być podstawa 

ograniczenia władzy rodzicielskiej w przypadku braku realizacji orzeczeń w sprawie 

kontaktów czy przymusowego odebrania.

2. W zakresie zmian ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.), projekt przewiduje nowelizację 

następujących art.:

a. 2161 poprzez zastąpienie w § 1 słów „wysłucha je” słowami „jest obowiązany 

je wysłuchać”, dodanie w § 2 drugiego zdania o treści „ Nieuwzględnienie 

zdania dziecka i jego życzenia wymaga uzasadnienia” oraz poprzez dodanie    

§3 o treści „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.”. Tożsame regulacje proponuje wprowadzić się 

również w art. 576.



Już na wstępie należy zauważyć, że obecna treść nowelizowanego przepisów wskazuje 

na obowiązek wysłuchania dziecka w razie spełnienia wymienionych w nim przesłanek           

i dlatego zaproponowana treść „jest obowiązany je wysłuchać” nie stanowi w zasadzie zmiany 

merytorycznej zapisu i z tego powodu nie jest uzasadniona.

Jeśli chodzi o projektowaną zmianę polegającą na obowiązku uzasadnienia nieuwzględnienia 

woli dziecka i jego życzenia, to zagadnienie to jest złożone. Po pierwsze wysłuchanie odbywa 

się bez udziału uczestników/stron i nie stanowi dowodu w rozumienia procedury cywilnej.  

Po drugie z czynności tej nie sporządza się protokołu a jedynie notatkę, która nie podlega 

ujawnieniu uczestnikom/stronom dla zachowania anonimowości woli dziecka w celu jego 

ochrony przed oddziaływaniem rodziców niezadowolonych z jego wypowiedzi i decyzji. 

Wiedza zdobyta w czasie wysłuchania ma pomóc sędziemu w podjęciu decyzji i ocenie stanu 

emocjonalnego dziecka. To sąd powinien decydować w jakim zakresie można ujawnić treść 

wysłuchania i odnieść się do niej w uzasadnieniu orzeczenia. Bez wątpienia jednak sąd 

winien wskazywać w uzasadnieniu dlaczego odstąpił od wysłuchania dziecka mimo 

obowiązkowi wynikającemu z treści art. 2161 i 576 k.p.c. 

Wątpliwości budzi projektowany § 3 art. 2161  i art. 576 k.p.c., który ogranicza proponowane 

warunki wysłuchania małoletniego tylko do wysłuchania przeprowadzanego na terenie sądu   

i prokuratury. Takie brzmienie przepisu może sugerować, że wysłuchanie poza sądem             

i prokuraturą np. w fundacjach, stowarzyszeniach czy PCPR nie musi odbywać się                 

w pomieszczeniach przyjaznych, zapewniających swobodę wypowiedzi i poczucie 

bezpieczeństwa dziecka.

Wskazać należy, że projektowane rozwiązanie zostało zaczerpnięte z projektu ustawy –         

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z 27 lutego 

2019 r. opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości i oznaczonego nr UD 392 (druk 

sejmowy Nr 3254, VIII kadencja Sejmu).

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi obecnie prace nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, w którym ujęto 

nowelizację art. 216 i 576 k.p.c. polegająca na wskazaniu, że wszelkie wysłuchania 

małoletnich przeprowadza się poza salą sądową w odpowiednio przystosowanych 

pomieszczeniach, które zapewniają dziecku swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa. 

Projekt znajduje się na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod nr UD 261 i obecnie 

skierowany został do uzgodnień zewnętrznych, konsultacji publicznych i opiniowania.



b. 4451 § 2 poprzez wskazanie, że jeżeli postępowanie w sprawie dotyczącej 

władzy rodzicielskiej lub kontaktów zostało wszczęte i niezakończone przed 

wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, sąd przekazuje sprawę 

sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, a nie jak to ma 

miejsce obecnie zawiesza postępowanie.

Projektowany art. 4451 § 2 k.p.c. słusznie zmierza do koncentracji postępowania przed 

jednym sądem i rozstrzygnięcia w jednym postępowania spraw dotyczących władzy 

rodzicielskiej lub kontaktów. Obecnie postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej lub 

kontaktów wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulegają 

zawieszeniu i oczekują na zakończenie sprawy rozwodowej mimo, że w sprawie o rozwód 

rozstrzygane są tożsame zagadnienia dotyczące władzy rodzicielskiej jak i kontaktów. 

Projektowane rozwiązanie, podobnie jak wcześniejsze, zaczerpnięte zostało z projektu ustawy 

– o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z 27 lutego 

2019 r. opracowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości  i oznaczonego nr UD 392 (druk 

sejmowy Nr 3254, VIII kadencja Sejmu).

Ministerstwo Sprawiedliwości, jak już wskazano wcześniej, prowadzi obecnie prace nad 

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

ustaw, w którym ujęto nowelizację art. 4451 k.p.c. w tożsamym zakresie. Projekt znajduje się 

na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod nr UD 261 i obecnie skierowany został do 

uzgodnień zewnętrznych, konsultacji publicznych i opiniowania.

c.  579 poprzez dodanie §2 i 3, które nakazują rozpoznawanie spraw                    

o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie               

i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie 

kontaktów z dzieckiem w terminie sześciu tygodni od dnia wniesienia 

wniosku. Nadto wprowadza się regulację zakazującą przyznawanie kontaktu    

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).

Projektowany przepis wydaje się problematyczny. Wprowadzenie terminu 6 tygodni na 

rozpoznanie spraw wymienionych o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, 

pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie 



kontaktów z dzieckiem jest pozbawione podstaw aksjologicznych. Należy zwrócić uwagę, że 

rozstrzygnięcie sądu w powyższym zakresie jest głęboką ingerencją w niezwykle istotne 

prawa człowieka. Wydanie takiego rozstrzygnięcia wymaga wnikliwego przeprowadzenia 

postępowania dowodowego, w tym przeważnie zasięgnięcia opinii biegłych. Niejednokrotnie 

w sprawach tych zachodzi też konieczność podjęcia próby polubownego zakończenia 

postępowania, rozwiązania konfliktu rodzinnego, udzielenia pomocy rodzinie w wyjściu         

z kryzysu opiekuńczo-wychowawczego. Szybkość postępowania ma w tego rodzaju sprawach 

znacznie drugorzędne bowiem najistotniejsze jest zabezpieczenie interesów dziecka i jego 

dobra oraz podjęcie działań, które skutecznie będą przeciwdziałały niewłaściwemu 

wykonywaniu władzy rodzicielskiej. W toku postępowania, sąd może zabezpieczyć doraźnie 

sytuację dziecka udzielając stosownego zabezpieczenia nie koncertując się na zakończeniu 

całego postępowania w zakreślonym sześciotygodniowym terminie. Dodatkowo spełnienie 

wymogu proponowanego terminu zakończenia postępowania wydaje się nie być realne           

z uwagi na istniejące obciążenie sądów.

Odnośnie projektowanego zakazu przyznawanie kontaktu z dzieckiem osobie, która 

stosowała przemoc należy zauważyć, że regulacja ta ma raczej charakter materialnoprawny    

i winna znaleźć się ewentualnie w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny             

i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), która określa zasady ustalania kontaktów, ich 

ograniczenia i zakazu.

Abstrahując od umiejscowienia proponowanej regulacji niezrozumiała jest celowość 

wprowadzenia obligatoryjne pozbawienie prawa do kontaktów z dzieckiem osobie, która 

stosowała przemoc w rodzinie i to bez względu na podjęte przez nią działania (np. udział       

w odpowiednich terapiach czy programach psychologiczno-terapeutycznych), tym bardziej, 

że projektowana regulacja nie odnosi faktu stosowania przemocy do osoby dziecka. W ocenie 

Ministerstwa Sprawiedliwości każdorazowo decyzja o ustaleniu kontaktów powinna być 

oparta o wnikliwą analizę materiału dowodowego zgromadzonego w konkretnej sprawie        

z uwzględnieniem szczególnej ochronę dobra dziecka. Pamiętać należy, że zgodnie z treścią 

art. 113§ 2 k.r.o. kontakty z dzieckiem mogą obejmować nie tylko kontakt osobisty ale 

również kontakty poprzez utrzymywanie korespondencji czy korzystanie ze środków 

porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Nadto sam 

kontakt osobisty może być ograniczony poprzez obecność w czasie spotkań drugiego rodzica, 

kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd (art. 1132 k.r.o.). Widać więc, że 



obowiązujące regulacje przewidują szereg rozwiązań pozwalających na zabezpieczeniu 

interesu dziecka przy zachowaniu prawa do utrzymywania z nim kontaktów.

d. 5821 poprzez zmianę treści § 3 i wskazanie, że zagrożenie zapłatą oznaczonej 

sumy pieniężnej za nierealizowanie postanowienia sądu ustalającego będzie 

następowało 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), a nie jak dotychczas na rzecz uczestników 

postępowania tj. uprawnionemu do kontaktów lub osobie pod pieczą której 

pozostaje dziecko.

W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości projektowane regulacje nie będą miały 

wpływu na niewykonywanie kontaktów ustalonych przez sąd lub w ugodzie zawartej przed 

mediatorem i nie poprawią skuteczności ich „egzekwowania”. Projektowane regulacje należy 

zatem ocenić negatywnie. Wskazać należy, że propozycja zasądzania kwot za 

niewykonywanie kontaktów na rzecz funduszu alimentacyjnego jest niezrozumiała, nie 

została dostatecznie wyjaśniona i wydaje się być sprzeczna systemowo. 

Przypomnieć należy, że do roku 2012 egzekucja kontaktów odbywała się w oparciu o art. 

1050 i 1051 k.p.c.. Zgodnie z treścią tych przepisów sąd mógł nałożyć na uczestników 

grzywnę, która w przypadku jej nieuiszczenia zamieniana była na areszt. Stosowano więc 

jednolite sankcje dla całości postępowań egzekucyjnych. Zmiana nastąpiła nowelizacją k.p.c. 

z roku 2011 (Dz.U. z 2011 r., nr 144, poz. 854). W toku prac parlamentarnych uznano, że 

zasądzanie kar za nierealizowanie kontaktów na rzecz uczestników będzie z jednej strony 

formą rekompensaty, a z drugiej da możliwość wywierania nacisku w celu wykonania 

orzeczenia np. uprawniony może zdecydować o niekierowaniu zasądzonej kwoty do 

egzekucji pod warunkiem wykonywania orzeczenia. Propozycja zasądzania kwot na rzecz 

funduszu alimentacyjnego przypomina powrót do egzekucji należności przez państwo,           

a jednocześnie prowadzić ma do zasądzania kwot na rzecz podmiotu, który nie jest stroną 

postępowania i podmiotu, który w żaden sposób nie ma nic wspólnego z realizacją orzeczeń 

dotyczących kontaktów. Wydaje się że bardziej spójne systemowo byłoby ewentualne 

orzekanie grzywny.



Zauważyć jednocześnie można, że zjawisko występujących problemów z realizacja 

kontaktów nie jest powszechne i nie wynika ze słabości rozwiązań systemowych. 

Potwierdzają to między innymi ustalenia monitoringu prowadzonego w związku z przyjęciem 

przez Radę Ministrów w dniu 17 maja 2007 r. Programu Działań Rządu w sprawie 

wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej 

Polskiej. Działania te realizują obowiązek nałożony w punkcie 13.1.3 Programu, który 

przewiduje właśnie monitorowanie skali problemu dotyczącego nieskuteczności egzekucji 

postanowień sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem bądź nakazujących wydanie 

dziecka. Ustalenia wskazują, iż główną przyczyną nieskuteczności w wykonaniu orzeczeń 

sądów w zakresie realizacji kontaktów z dzieckiem, leżą nie po stronie sądów, lecz po stronie 

rodziców bądź samego dziecka odmawiającego kontaktu. Do podobnych wniosków doszedł 

również Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (raport z badań z 2015 r.), gdzie autorzy raportu 

stawiają tezę, że główną przyczyną niskiej skuteczności postępowań dotyczących 

wykonywania kontaktów z dziećmi jest bardzo wysoki poziom konfliktu pomiędzy osobą 

uprawnioną do kontaktów, nie mieszkającą z dzieckiem, a osobą zobowiązaną do ich 

umożliwienia, sprawującą bezpośrednią pieczę nad dzieckiem.

Tożsame wnioski, w obszarze wskazania przyczyn alienacji dziecka od rodzica, zawiera 

uzasadnienie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące naruszenia 

prawa do poszanowania życia rodzinnego uregulowanego w przepisie art. 8 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka (sprawa Wdowiak przeciwko Polsce - wyrok z 7 lutego 2017 r., 

skarga nr 28768/12). Trybunał wskazał, że w postępowaniu o ustalenie kontaktów Sądy 

podejmowały liczne próby mediacji pomiędzy rodzicami dziecka, dostosowywały kształt 

kontaktów do zmieniających się okoliczności, a także nakładały odpowiednie sankcje 

pieniężne na matkę dziecka w sytuacjach, w których nie chciała ona respektować ustaleń 

wypracowanych ze skarżącym przed sądem. Trybunał przypomniał, że pozytywne obowiązki 

władz krajowych w analogicznych sytuacjach mają charakter obowiązku staranności, a nie 

obowiązku osiągnięcia konkretnego rezultatu. Pogarszające się relacje skarżącego                   

z dzieckiem wynikały z okoliczności, które znajdowały się poza kontrolą sądu.                      

W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku stwierdzono, że wrogi stosunek matki dziecka,       

a potem samego dziecka względem skarżącego miał jednoznacznie negatywne przełożenie na 

relacje skarżącego z jego synem, zatem w tych okolicznościach, zważywszy na delikatny 

charakter sporu i nadrzędność dobra dziecka i interesów dziecka we wszystkich sprawach 

rodzinnych, władze krajowe miały ograniczone możliwości wpływu na sytuację skarżącego. 



Podsumowując Trybunał uznał, że sądy polskie podjęły wszystkie możliwe i rozsądne kroki 

właściwe dla wyegzekwowania kontaktów skarżącego z jego synem.

Wskazać należy, że obecnie do sądów wpływa blisko 4669 wniosków o wykonanie 

kontaktów (rok 2020 – dane z formularzy statystycznych MS-S 16/18). W całości lub             

w części sąd uwzględnił wnioski w 309 sprawach. W roku 2020 do sądów wpłynęło łącznie 

13589 spraw o ustalenie kontaktów (bez spraw rozwodowych) i 4394 spraw o zmianę 

kontaktów. Tym samym tylko w części ustalonych przez sąd kontaktów nie dochodzi do ich 

wykonania i wnoszone są wnioski na podstawie art. 59815 k.p.c. Jeszcze mniejszą liczbę 

stanowią te sprawy, w których mimo zobowiązania, a następnie nałożenia sumy pieniężnej do 

realizacji orzeczenia nadal nie dochodzi.

Poniższa tabela obrazuje zakres orzeczeń dotyczących zagrożenia i nałożenia kary pieniężnej 

w roku 2020.

Wyszczególnienie Liczba

rodziców orzeczeń

0 1 2

Razem (w. 02, 05, 08,11) 01 808

Orzeczenie, w którym zagrożono osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje, niewykonującej (albo 

niewłaściwie wykonującej) obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub 

przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (art. 59815 § 1 k.p.c.) nakazaniem zapłaty 

oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem

02 520

Liczba ojców, którym zagrożono nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby 

uprawnionej do kontaktu z dzieckiem w sytuacjach wskazanych w w. 02

03 79

Liczba matek, którym zagrożono nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby 

uprawnionej do kontaktu z dzieckiem w sytuacjach wskazanych w w. 02

04 427

Orzeczenie, w którym zagrożono osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego 

kontaktu zakazano, naruszających obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem 

lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (art. 59815 § 2 k.p.c.) nakazaniem zapłaty 

oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje

05 114

Liczba ojców, którym zagrożono nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod 

której pieczą dziecko pozostaje w sytuacjach wskazanych w w. 05
06 54

Liczba matek, którym zagrożono nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod 

której pieczą dziecko pozostaje w sytuacjach wskazanych w w. 05

07 54

Orzeczenie, którym nakazano osobom wymienionym w w. 02 lub 05 zapłatę oznaczonej sumy pieniężnej 

również z poprzednich okresów statystycznych

08 142

Liczba ojców, w sytuacjach wymienionych w w. 02 lub 05, którym nakazano zapłatę oznaczonej sumy 

pieniężnej również z poprzednich okresów statystycznych

09 25

Liczba matek, w sytuacjach wymienionych w w. 02 lub 05, którym nakazano zapłatę oznaczonej sumy 

pieniężnej również z poprzednich okresów statystycznych

10 114

Orzeczenie, którym przyznano zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktów, 

jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której 

pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub 

przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (art. 59817 § 1 k.p.c.) oraz naruszenia przez 

uprawnionego do kontaktu z dzieckiem obowiązków dotyczących kontaktu, wynikających z orzeczenia albo 

z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem (art. 59817 § 2 k.p.c.)

11 32

Liczba ojców, którym przyznano zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktów, 

w sytuacjach wymienionych w w.11

12 1

3

Liczba matek, którym przyznano zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktów, 

w sytuacjach wymienionych w w.11

13 1

8



Z powyższych danych statystycznych wynika, że większość spraw dotyczących 

wykonywania kontaktów z dzieckiem rozwiązywana jest skutecznie w oparciu o powyższe 

regulacje. Niewątpliwie jest jednak grupa rodziców, pod których codzienną pieczą pozostaje 

dziecko, blokująca wykonanie orzeczenia w przedmiocie kontaktów.

Warto zauważyć, że także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) – zwanej dalej „k.c.”, stoją na straży 

prawidłowego wykonywania orzeczeń sądów w przedmiocie kontaktów. Rodzic, któremu 

bezprawnie ogranicza się kontakt z dzieckiem, może dochodzić zadośćuczynienia

na podstawie art. 448 k.c. Stanowisko takie zajął np. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku

z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 202/15, uznając, że ograniczanie 

osobistych kontaktów rodzica z dzieckiem godzi w dobro osobiste uprawnionego do kontaktu 

w postaci więzi rodzicielskiej, a jest to więź szczególna, której naruszenie wiąże się

ze znacznym cierpieniem psychicznym, co uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia.

e. 59815 §1 i 2 poprzez wprowadzenie zasady, jak w projektowanym art. 5821, że 

zagrożenia zapłatą sumy pieniężnej za nierealizowanie postanowienia sądu 

ustalającego będzie następowało 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), a nie jak dotychczas na rzecz 

uczestników postępowania tj. uprawnionemu do kontaktów lub osobie pod 

pieczą której pozostaje dziecko.

Uwagi jak do pkt „d”.

f. 59818 poprzez wskazanie, że w sprawach o wykonanie kontaktów (zagrożenia 

zapłatą i zobowiązania do zapłaty za brak realizacji orzeczenia sądu), przed 

wydanie postanowienia, sąd wysłuchuje nie tylko uczestników postępowania 

ale również dziecko – przy zachowaniu regulacji z projektowanego art. 216 i 

576.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości projektowany przepis jest powieleniem generalnej 

zasady dotyczącej wysłuchania dziecka określonej w art. 2161 k.p.c. Dodatkowo należy 

pamiętać, że częstotliwość ustalonych kontaktów przekłada się na liczbę postępowań o ich 



ewentualną egzekucję. Tak zredagowany przepis zmuszałby sąd do wielokrotnego wzywania 

dziecka do sądu, co bez wątpienia jest dla niego przeżyciem trudnym i stygmatyzujący. Sąd   

w oparciu o art. 2161 k.p.c może skorzystać z możliwości wezwania dziecka jeżeli spełnione 

zostaną określone w nim przesłanki i jest to konieczne dla ustalenia stanu faktycznego           

w sytuacji braku innych dowodów. Nadto nie wydaje się koniecznym wysłuchiwanie dziecka 

w sprawie o zagrożenie zapłatą i następnie o nakazanie zapłaty. Jeżeli bowiem sąd dojdzie do 

przekonania, że należy wydać postanowienie o zagrożeniu zapłatą to brak jest powodów aby 

na kolejnym etapie, ponownie wysłuchiwać dziecko. 

g. 7562 poprzez wskazanie, że zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej 

może nastąpić, jak dotychczas, w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia 

w sprawie kontaktów lub miejsca zamieszkania dziecka, jednak nie na rzecz 

uprawnionego ale na rzecz funduszu alimentacyjnego.

Uwagi jak do pkt „d”.

3. W zakresie zmian 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), projekt przewiduje 

nowelizację w art. 2 w ust. 1 pkt 2 poprzez wskazanie, że do już ujętych obecnie zadań 

Krajowej Szkoły dotyczących szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, 

asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich 

specjalistycznej wiedzy, a także umiejętności zawodowych należy dodać, że 

specjalistyczna wiedza ma obejmować w tym zakresie również zachowania polegające 

na stosowaniu przemocy w rodzinie.

W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości „doprecyzowywanie” zakresu zadań szkoleniowych 

KSSiP przez wskazywanie konkretnego tematu czy grupy zagadnień szkoleń w przepisie 

rangi ustawowej określającym ogólne kompetencje Krajowej Szkoły jest nie tylko niecelowe, 

ale przede wszystkim nieuzasadnione systemowo.

Przede wszystkim brak jest jakichkolwiek podstaw i metod oceny, aby w projektowanym 

przepisie dokonywać „odgórnej” priorytetyzacji dziedzin szkolenia, którym nada się 

znaczenie kluczowe, a którym poboczne (problematyka realizowanych szkoleń jest 

wypadkową nie tylko szkoleń zaplanowanych, ale także tych, które są wynikiem 



monitorowania i uwzględnienia potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez określone 

podmioty). Powyższe dotyczy w szczególności kategorii przestępstw podlegających 

szczególnej uwadze w toku kształcenia ustawicznego. W kontekście projektowanej zmiany, 

za uzasadnione można uznać pytanie, dlaczego w katalogu zadań KSSiP z zakresu szkolenia 

miałoby zostać uwzględnione zjawisko przemocy w rodzinie, a nie np. nadużyć seksualnych 

wobec małoletnich? Wprowadzenie takiej regulacji niewątpliwie będzie w przyszłości rodzić 

pokusę rozbudowywania katalogu dziedzin, w których Krajowa Szkoła będzie miała 

szczególny obowiązek poszerzania wiedzy kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,        

o nowe kategorie, co w konsekwencji zmarginalizuje zasadę diagnozowania potrzeb 

szkoleniowych w oparciu o ich bieżące monitorowanie (analizy i ewaluacje) oraz zgłaszanie 

przez podmioty wymienione w ustawie o KSSiP.

Zgodnie z założeniami ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zadania 

Krajowej Szkoły w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego są realizowane przez jej 

organy, tj. Dyrektora Krajowej Szkoły oraz Radę Programową. Do kompetencji powołanych 

organów należy uchwalanie założeń do rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej 

Krajowej Szkoły (Rada Programowa – art. 10 ust. 1 pkt 2 u.k.s.s.p.) oraz ustalanie                   

i realizowanie tych harmonogramów (Dyrektor Krajowej Szkoły – art. 15 ust. 2 pkt 6 

u.k.s.s.p.). Dla opracowania harmonogramu szkoleń kluczowe znaczenie ma badanie potrzeb 

szkoleniowych oraz ich identyfikacja. Stąd wśród zadań Krajowej Szkoły w art. 2 ust. 1 pkt 4 

i 5 u.k.s.s.p. przewidziano kompetencje polegające na prowadzeniu analiz i badań służących 

ustaleniu potrzeb szkoleniowych adresatów szkoleń, a także służących ustaleniu kompetencji  

i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich 

wykorzystania w działalności szkoleniowej.

Sposób realizacji powyżej wskazanych zadań został zawarty w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego 

harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2431). Należy podkreślić, że ustalona procedura opracowania 

harmonogramu szkoleń zakłada szerokie konsultacje z przedstawicielami kadr sądów 

powszechnych i prokuratury. Zasadniczym źródłem informacji o potrzebach szkoleniowych 

są zgłoszenia przekazane przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, 

Prokuratora Krajowego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów przy 

Prokuratorze Generalnym, prezesów sądów apelacyjnych oraz prokuratorów regionalnych. 

Powyższe zgłoszenia są dodatkowo uzupełniane przez propozycje wskazywane przez 

uczestników szkoleń w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po zakończeniu każdego 



szkolenia. Wszystkie powyższe propozycje poddawane są analizie ilościowej, a następnie 

weryfikowane w toku zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. grup fokusowych)          

z przedstawicielami każdej grupy zawodowej adresatów szkoleń Krajowej Szkoły. Efekty 

przedmiotowych analiz zawiera raport końcowy, stanowiący podstawę sporządzenia założeń 

do rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej.

W art. 15a pkt 2-6 u.k.s.s.p. wprowadzono rozwiązania mające na celu umożliwienie 

bieżącego reagowania na pojawiające się potrzeby szkoleniowe, które nie zostały 

przewidziane w rocznym harmonogramie. W pierwszej kolejności Krajowa Szkoła, 

uwzględniając uzasadnione potrzeby, może, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej,           

z własnej inicjatywy lub na wniosek Prokuratora Krajowego organizować dodatkowe 

szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego. Także Minister Sprawiedliwości może 

zlecić Krajowej Szkole – z własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa sądu apelacyjnego – 

przeprowadzenie dodatkowych szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego 

nieuwzględnionych w harmonogramie.

Opisany mechanizm opracowywania harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej 

Szkoły gwarantuje należytą organizację szkoleń dla kadr sądów i prokuratury przy 

jednoczesnym zapewnieniu adekwatności przedmiotu i poziomu tych szkoleń do bieżących 

potrzeb poszczególnych grup zawodowych.

Możliwość organizowania dodatkowych szkoleń czy innych form doskonalenia zawodowego 

poza ustalonym harmonogramem pozwala także na przeprowadzenie konkretnych zajęć ad 

hoc, jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba. Tym samym nie jest konieczna zmiana ustawy 

poprzez określenie danego zagadnienia jako przedmiotu kształcenia ustawicznego.

Należy również zauważyć, że - jak wynika z informacji uzyskanej z Krajowej Szkoły - 

tożsame stanowisko w przedmiotowej kwestii przedstawił Dyrektor Krajowej Szkoły            

w piśmie z 12 listopada 2021 r., nr BD-I.022.33.2021, przesłanym bezpośrednio do Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. 

W korespondencji tej wskazał również, że szkolenia, których przedmiotem jest problem 

przemocy w rodzinie odbywają się cyklicznie w Krajowej Szkole od lat, co dowodzi, że 

mechanizm identyfikacji potrzeb szkoleniowych spełnia należycie swoją rolę.

Trzeba wskazać, że w latach 2016-2021 Krajowa Szkoła zorganizowała następujące szkolenia 

dla sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury obejmujące swoim 

zakresem tematykę przemocy w rodzinie.



1. w 2016 r. szkolenie K11/16 pt. „Problematyka zwalczania przemocy w rodzinie, przemocy 

wobec kobiet, przestępstw przeciwko wolności seksualnej”;

2. w 2017 r. szkolenie K17/17 pt. „Problematyka wykorzystywania seksualnego małoletnich – 

wybrane zagadnienia”;

3. w 2018 r. szkolenie K4/18 pt. „Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach                 

o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, ze szczególnym uwzględnieniem 

dowodu z przesłuchania małoletniego”;

4. w 2019 r. szkolenie C30/19 pt. „Standardy ochrony dziecka”;

5. w 2020 r.

- szkolenie K9/20 pt. „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - wybrane 

zagadnienia”,

- szkolenie K24/20 pt.: „Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej.”;

6. w 2021 r. 

- szkolenie K23/21 pt. „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece popełniane na szkodę 

małoletniego pokrzywdzonego - wybrane zagadnienia”, 

- szkolenie K32/21 pt.: „Sytuacja dziecka w konflikcie okołorozwodowym rodziców - aspekty 

cywilne i karne.”

Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zaplanowana również                

w przedstawionym Ministrowi Sprawiedliwości do zatwierdzenia projekcie Harmonogramu 

działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2022.

Planowane szkolenia obejmują:

1. szkolenie K7/22 pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”;

2. szkolenie C37/22 pt. „Kompetencje sądu cywilnego w świetle ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie”;

3. szkolenie W7/22 pt. „Kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży jako konsekwencja 

doświadczenia przemocy”.

4. szkolenie W8/22 pt. „Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych w ramach 

Europejskiej Sieci Sądowej (EJN), Eurojust, OLAF.” 

Podsumowując należy wskazać, że część projektowanych rozwiązań jest zbieżna         

z projektem UD 261 opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i poddanym obecnie 

uzgodnieniom zewnętrznym, jednak budzi zastrzeżenia wskazane w niniejsze opinii. 

Podkreślić należy, że projekt UD 261 zawiera bardziej kompleksowe i trafniejsze rozwiązania 

dotyczące kontaktów z dzieckiem czy wysłuchania dziecka.



        Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości

Marcin Romanowski

/podpisano elektronicznie/
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