
 

Druk nr 2098                 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja  

 

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW  ZMIAN W KODYFIKACJACH 
 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2027)  
 

 

 

 

Marszałek Sejmu na 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 marca 2022 r. – na podstawie art. 87 

ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  

  

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 23 marca 2022 r. 

 

 

 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

   

 (-)Grzegorz Lorek (-)Piotr Sak 

 

 

 Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 388 dodaje się art. 3881–3883 w brzmieniu: 

„Art. 3881. § 1. 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 z 1980 r.”, na żądanie 

podmiotu wymienionego w art. 5191 § 22 zgłoszone sądowi, o którym mowa w 

art. 5182 § 1, 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. 

§ 2. Wstrzymanie wykonania postanowienia, o którym mowa w § 1, ustaje, 

jeżeli podmiot wymieniony w art. 5191 § 22 nie wniesie skargi kasacyjnej w 

terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 

§ 3. W przypadku wniesienia przez podmiot wymieniony w art. 5191 § 22 

skargi kasacyjnej w terminie dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia, o którym mowa w § 1, wstrzymanie wykonania tego 

postanowienia przedłuża się z mocy prawa do czasu ukończenia postępowania 

kasacyjnego. 

§ 4. Podmiot, który zgłosił żądanie wstrzymania wykonania postanowienia, 

o którym mowa w § 1, może je cofnąć w terminie dwóch miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia, chyba że podmiot wymieniony w art. 5191 

§ 22 wniósł skargę kasacyjną. 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 

2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1. 
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§ 5. Wskutek cofnięcia żądania wstrzymania wykonania postanowienia, o 

którym mowa w § 1, postanowienie to staje się wykonalne. 

Art. 3882. Niezgłoszenie żądania zgodnie z art. 3881 § 1 nie wyłącza 

możliwości wstrzymania wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką na wniosek 

strony złożony na podstawie art. 388 § 1. 

Art. 3883. 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 z 1980 r. wstrzymuje z 

mocy prawa wykonanie postanowienia w przedmiocie odebrania osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do czasu 

zakończenia postępowania z tej skargi.”; 

2) w art. 5182 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sądem drugiej instancji w sprawach o odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie 

konwencji haskiej z 1980 r. jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.”; 

3) w art. 5985 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 2, staje się skuteczne i wykonalne 

po uprawomocnieniu się, z zastrzeżeniem art. 3881 i art. 3883, o czym sąd poucza 

strony.”; 

4) po art. 5985 dodaje się art. 5985a w brzmieniu: 

„Art. 5985a. Sąd, o którym mowa w art. 5182 § 1, zawiadamia uczestników 

postępowania, prokuratora, podmioty wymienione w art. 5191 § 22 oraz sąd 

okręgowy, który wydał orzeczenie w sprawie w pierwszej instancji, o 

wstrzymaniu wykonania postanowienia w przedmiocie odebrania osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką oraz uzyskaniu 

wykonalności tego postanowienia.”. 

Art. 2. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy prawomocnym postanowieniem w przedmiocie odebrania osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką w sprawie 

prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia 

dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 
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r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. 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., w których została wniesiona i nie została rozpoznana przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy skarga nadzwyczajna, o której mowa w art. 

89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904), 

wstrzymuje się z mocy prawa wykonanie postanowienia w przedmiocie odebrania 

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką do czasu 

zakończenia postępowania z tej skargi. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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