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   Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP 

 

   Szanowny Pan 

   Stanisław Gogacz 

   Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP 

 

Dotyczy: Druk 776 

         

Szanowny Panie Przewodniczący 

 

Opinia Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks 

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

 

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka pragnę przedłożyć Panom Przewodniczącym i 

Szanownym Komisjom opinię Stowarzyszenia w przedmiocie projektowanych zmian prawnych. 

 

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, iż w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Strasburgu odbyła 

się 4 Międzynarodowa Konferencja na Temat Wspólnego Rodzicielstwa1 (International Conference on 

Shared Parenting 2018). 

Konferencję otworzyła Pani Gabriella Battani-Dragoni – zastępca Sekretarza Generalnego Rady 

Europy, która w swoim wystąpieniu2 wskazała, że „upowszechnienia wspólnego rodzicielstwa jest 

realizacją art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: poszanowanie życia prywatnego i 

rodzinnego” oraz wskazała że  „wspólne rodzicielstwo powinno być wspierane w przypadku 

separacji i rozwodów”. 

Wśród głównych wniosków podsumowujących 4 Międzynarodową Konferencję na Temat Wspólnego 

Rodzicielstwa, wskazano co następuje: 

„Pozostawienie opieki wyłącznie jednemu rodzicowi prowadzi do dysfunkcji. 

                                                           
1 Raport i wniosku końcowe z 4 Międzynarodowej Konferencji na Temat Wspólnego Rodzicielstwa 
(International Conference on Shared Parenting 2018), która odbyła się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w 
Strasburgu dostępne są pod następującym adresem URL: http://petycja.eu/wp-
content/uploads/2018/12/ICSPStrasbourg2018_finalreport_En.pdf 
2 Wystąpienie dostępne na stronie internetowej Sekretarza Generalnego Rady Europy 
https://www.coe.int/en/web/deputy-secretary-general/-/4th-international-conference-on-shared-parenting-
2018 

http://petycja.eu/wp-content/uploads/2018/12/ICSPStrasbourg2018_finalreport_En.pdf
http://petycja.eu/wp-content/uploads/2018/12/ICSPStrasbourg2018_finalreport_En.pdf
http://petycja.eu/wp-content/uploads/2018/12/ICSPStrasbourg2018_finalreport_En.pdf
http://petycja.eu/wp-content/uploads/2018/12/ICSPStrasbourg2018_finalreport_En.pdf
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Wyniki badań prowadzą do konkluzji w myśl której sprawowanie nad dziećmi opieki naprzemiennej 

ma korzystny wpływ na ich dobrostan i funkcjonowanie. Ponadto badania nie wykazały istotnych 

różnic pomiędzy młodzieżą wychowywaną w modelu pieczy naprzemiennej3, a młodzieżą 

wychowywaną w strukturach rodzin „nuklearnych”4 pod względem zdrowia psychicznego, rozwoju 

emocjonalnego i psychospołecznego. 

Częste zmiany miejsca pobytu dzieci wynikające z modelu opieki naprzemiennej nie stanowią 

trudności i nie są obciążające zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Dzieci w wieku przedszkolnym 

wychowywane w modelu pieczy naprzemiennej wykazywały się równie wysokim poziomem 

dobrostanu psychicznego jak dzieci z rodzin pełnych. 

Korzyści płynące z opieki naprzemiennej zaobserwowano również w przypadku bardzo małych 

dzieci i niemowląt, w wieku poniżej trzeciego roku życia: niezależnie od stopnia skonfliktowania 

rodziców, poziomu ich wykształcenia i dochodów – zrównoważona opieka świadczona przez obojga 

rodziców koreluje dodatnio z jakością relacji dziecka z rodzicami w okresie dojrzewania. 

Konkludując, zarówno niemowlęta, dzieci jak i młodzież wychowywane wyłącznie przez jednego z 

rodziców, w odseparowaniu od drugiego rodzica są w znacznie gorszej sytuacji pod względem 

zdrowia fizycznego i wskaźników psychospołecznych od osób mających dwa miejsca zamieszkania. 

Model opieki naprzemiennej powinien być szeroko promowany, także poprzez środki masowego 

przekazu, jak również implementowany do systemów prawnych. 

Rozwiązania w których dziecko spędza co najmniej jedną trzecią czasu z każdym z rodziców mogą być 

zatem postrzegane jako pierwszy krok w kierunku wprowadzania opieki zrównoważonej.” 

Konkludując wnioski z przedmiotowej konferencji należy zauważyć, iż wprowadzenie do polskiego 

porządku prawnego opieki naprzemiennej nad dziećmi w przypadku rozstania się rodziców jako 

priorytetowego i nadrzędnego rozwiązania, jest nie tylko wypełnieniem postanowień art. 8 EKPCz, ale 

jest przede wszystkim działaniem zgodnym z dobrem dzieci. 

 

W zakresie projektowanych zmian prawnych w brzmieniu art. 58 § 1a KRiO (oraz analogicznie art. 107 

§ 2 KRiO) Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę, iż w brzmieniu projektowanych art. posłużono się 

zwrotem „porównywalnych okresów”. Stowarzyszenie proponuje aby słowo „porównywalne” zastąpić 

słowem „równoważne”. W pierwszej kolejności należy zauważyć za Słownikiem języka polskiego, iż 

słowo porównywalne oznacza «taki, który jest podobny do innego na tyle, aby można go z nim 

porównywać», zaś słowo równoważne oznacza «mający równą wartość, równe znaczenie z czymś». 

Analizując wykładnię językową obydwu sformułowań należy stwierdzić, że wprowadzenie do 

projektowanego zapisu słowa „porównywalne” może oznaczać, że w praktyce orzeczniczej taki zapis 

będzie skutkować ustalaniem pieczy naprzemiennej w okresach 2 dni na 14 dni, bowiem co do zasady 

okresy wyrażone w tych samych jednostkach miary są ze sobą porównywalne. Analogicznie 

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że ewentualne użycie sformułowania „powtarzające się okresy” nie 

odda intencji Ustawodawcy, jeżeli intencją Ustawodawcy jest wprowadzenie do porządku prawnego 

tzw. opieki naprzemiennej. Zastąpienie zatem w projektowanych przepisach słowa „porównywalne” 

słowem „równoważne” zdaniem Stowarzyszenia odda intencję Ustawodawcy, zaś pozostawi sądom 

margines decyzyjny w zakresie kształtowania tych okresów pieczy naprzemiennej w sposób elastyczny, 

                                                           
3 „equal shared parenting” – piecza nad dzieckiem sprawowana równoważnie przez oboje rodziców żyjących 
osobno, najczęściej po rozstaniu/rozwodzie, także synonim pieczy naprzemiennej (joint custody). 
4 „nuclear family” rodzina nuklearna – in. rodzina mała – rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców 
(zwykle małżonków) i ich biologicznych dzieci. 
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odzwierciedlający konieczność ustalania tych okresów w rozmiarach które się wzajemnie równoważą. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w piśmiennictwie przyjmuje się, że opieka/piecza naprzemienna z 

korzyścią dla dzieci, ustanawiana jest już przy proporcjach 35% do 65% udziału obojga rodziców w 

wychowywaniu dzieci, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby w wielu przypadkach ta piecza 

naprzemienna była ustanawiana w proporcjach 50/50. 

 

Stowarzyszenie pragnie zauważyć, że projekcie przygotowanym przez Biuro Legislacyjne Senatu RP z 

projektowanych zapisów art. 58 i 107 KRiO w stosunku do propozycji społecznej zawartej w Petycji 

usunięto zapis „W przypadku zagrożenia dobra dziecka stosuje się odpowiednio art. 109 i 111.” Wydaje 

się, że jasne odesłanie przez Ustawodawcę do przepisów art. 109 i 111 KRiO chociaż nie jest niezbędne, 

byłoby stosownym sygnałem, iż w przypadku zagrożenia dobra dziecka sąd jest zobligowany do 

wydania rozstrzygnięć chroniących to dobro dziecka. Ponadto wydaje się zasadnym, aby dodać 

analogicznie zapis odsyłający do art. 110 KRiO, iż w przypadku przemijającej przeszkody stosuje się 

odpowiednio art. 110 KRiO. 

 

W zakresie projektowanych zmian w ustawie Kodeks karny Stowarzyszenie pragnie zauważyć, że 

umiejscowienie projektowanego przepisu karnego w Rozdziale XXX Kodeksu karnego – Przestępstwa 

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - wydaje się być chybione  Takie umiejscowienie 

projektowanego przepisu pod jednostką redakcyjną art. 244c skutkować będzie tym, że ani rodzic, ani 

dziecko pokrzywdzone przemocą alienacji rodzicielskiej nie będą otrzymywać statusu pokrzywdzonych 

w postępowaniu karnym, bowiem pokrzywdzonym przestępstwami stypizowanymi w Rozdziale XXX KK 

jest Wymiar Sprawiedliwości. Brak statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym skutkować 

będzie tym, że ani dziecko, ani rodzic w takim postępowaniu karnym nie będą mogli brać czynnego 

udziału, w tym przykładowo zostaną pozbawieni inicjatywy dowodowej, jak i również możliwości 

wnoszenia środków odwoławczych. Zasadnym wydaje się umiejscowienie projektowanego przepisu w 

Rozdziale XXVI – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – bowiem przemoc alienacji rodzicielskiej 

uderza w rodzinę, a w szczególności w dzieci, zaś jednocześnie osoby de facto pokrzywdzone 

uzyskałyby status pokrzywdzonych w przypadku spenalizowania przez Ustawodawcę przemocy 

alienacji rodzicielskiej. 

 

Stowarzyszenie popiera w dalszym ciągu tak jak zawarto w Petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” 

postulat, aby wprowadzić zapisy do ustawy Kodeks wykroczeń: 

 

W Ustawie Kodeks wykroczeń tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094) dodaje się art. 1061 § 

1 i 2: 

 

„Art. 1061 § 1. Kto incydentalnie utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowania 

opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 

wynikających z wykonalnego orzeczenia albo z wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed 

mediatorem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 200 zł. 

§ 2. Usiłowanie jest karalne.” 

 

Należy zauważyć, że umiejscowienie czynu „przemocy alienacji rodzicielskiej” w dwóch Kodeksach – tj. 

w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń nie stoi w sprzeczności z polskim porządkiem prawnym, 

bowiem przykładowo „kradzież” jest określona jako czyn zabroniony w tych obydwu kodeksach w 

zależności od kwoty mienia. Intencją strony społecznej było umiejscowienie jako czynu zabronionego 

„przemocy alienacji rodzicielskiej” w dwóch kodeksach w zależności od czasu i częstotliwości trwania 

tego czynu, zaś dokładniej w przypadku występowania incydentalnie przemocy alienacji rodzicielskiej, 
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czyn taki byłby kwalifikowany jako wykroczenie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że postępowanie w 

sprawach o wykroczenia jest szybsze, ponadto może się nawet zakończyć na przyjęciu mandatu 

karnego przez osobę, która naruszyła dobro dziecka.  

 

 

Stowarzyszenie pragnie przedłożyć Szanownym Komisjom dane statystyczne za pierwsze półrocze 

2016 roku, oraz za cały rok 2016 uzyskane z Sądów Okręgowych w trybie Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), a dotyczące 

rozstrzygnięć w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i miejsca zamieszkania dzieci w 

sprawach o rozwód i o separację. Szczegółowe dane w załączeniu. 

 

Analizując dane uzyskane z Sądów Okręgowych należy zauważyć, iż zachodzi drastyczna dysproporcja 

w zakresie liczby rodziców, którym sąd ograniczył władzę bądź pozbawił ich tej władzy w wyniku jej 

zaniedbywania czy też nadużywania (z mocy art. 109, 111 KRiO), w stosunku do rodziców którym 

ograniczono władzę rodzicielską beż żadnych realnych przesłanek, a tylko w wyniku braku 

porozumienia między rodzicami, tudzież w wyniku ewentualnego konfliktu generowanego przez 

jednego z rodziców w celu uzyskania postanowienia przyznającego temu rodzicowi wyłączną opiekę 

nad dzieckiem z pominięciem drugiego rodzica. 

 

Przykładowo w roku 2016 w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu 892 rodzicom ograniczono władzę 

rodzicielską tylko w wyniku braku porozumienia pomiędzy rodzicami (art. 58 § 1a KRiO), zaś faktyczne 

nadużycia tej władzy skutkujące jej ograniczeniem (art. 109 KRiO), bądź pozbawieniem (art. 111 KRiO) 

wystąpiły w sumarycznie w 33 przypadkach. Niepokojącym jest zatem fakt, że 33 rodziców krzywdziło 

bądź zaniedbywało dzieci, co skutkowało słuszną interwencją sądu na podstawie art. 109 bądź art. 111 

KRiO, jednakże bardziej niepokojącym jest fakt, że w 892 przypadkach ograniczono władzę rodzicielską 

rodzica bez żadnej realnej przesłanki niewłaściwego wykonywania władzy (nadużywania bądź 

zaniedbywania władzy), a jedynie na podstawie art. 58 § 1a KRiO. Analizując dalej szczegółowo dane 

uzyskane z Sądu Okręgowego we Wrocławiu należy zauważyć, że wśród tych 33 rodziców 

nadużywających władzy rodzicielskiej było 19 ojców i 14 matek. Dokonując dalej analizy przypadków 

ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 58 § 1a KRiO, czyli de facto bez żadnej przesłanki 

jej faktycznego nadużywania czy też zaniedbywania, stwierdzić należy, że w 33 przypadkach to 

ograniczenie dotyczyło matek, zaś w 859 przypadkach ojców. Zastanawiającym jest zatem fakt, że 

faktyczne nadużywanie władzy rodzicielskiej rozkłada się w miarę proporcjonalnie pomiędzy rodziców 

(14 do 19), zaś w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami, bez żadnych przesłanek 

wskazujących na nadużywanie lub zaniedbywanie tej władzy przez rodzica, Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu ograniczył władzę ojcom i matkom w proporcjach 859:33 (upraszczając 26:1) 

 

Nie można również przejść obojętnie wobec danych udostępnionych przez Sąd Okręgowy w Koszalinie 

za rok 2016, bowiem w tym Sądzie Okręgowym nie pozostawiono ani razu pełnej władzy rodzicielskiej 

obojgu rodzicom przy braku pisemnego porozumienia (art. 58 § 1 KRiO). 

Na podstawie uzyskanych przez Stowarzyszenie danych z Sądów Okręgowych należy dojść do wniosku, 

że pomimo wpisania w roku 2015 (Dz.U. 2015r. poz. 1062) do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 

„prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców” w przypadku rozstania się rodziców (art. 58 § 

1a, oraz 107 § 2 KRiO), sądy orzekające w sprawach opiekuńczych w dalszym ciągu ograniczają władzę 

rodzicielską jednego z rodziców bez żadnych przesłanek do jej ograniczenia - typu stosowanie 

przemocy wobec dziecka, czy też innego faktycznego nadużywania bądź zaniedbywania tej władzy 

rodzicielskiej, a tylko na podstawie braku porozumienia pomiędzy rodzicami w zakresie wykonywania 

tej władzy rodzicielskiej. 



5 | S t r o n a  
Druk 776: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357 

 

Pragnę zauważyć, że Rzecznik Praw Dziecka wystąpieniem z dnia 21 kwietnia 2017 roku „Prawo dziecka 

do obojga rodziców - przepisy a rzeczywistość” – znak GAB.422.5.2017.BS5, skierowanym do Ministra 

Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał:  

Pomimo wprowadzenia na wniosek Rzecznika Praw Dziecka do polskiego porządku prawnego 

przepisów jednoznacznie podkreślających konieczność priorytetowego uwzględniania przez sądy prawa 

dziecka do obojga rodziców, nadal obserwuje się problemy z pełną realizacją praw dziecka w tym 

obszarze. Przyjęte rozwiązania prawne oraz szeroko prowadzone przez Rzecznika kampanie społeczne 

na rzecz przeciwdziałania zjawisku izolowania dziecka od jednego z rodziców doprowadziły do 

zwiększenia świadomości problemu i poprawy sytuacji na gruncie orzeczniczym, jednak zjawisko to 

nadal jest zbyt powszechne aby mówić o realnym zabezpieczeniu prawa dziecka do wychowania w 

rodzinie 

„alienacja dziecka od jednego z rodziców jest formą przemocy emocjonalnej i wszelkie zachowania 

alienacyjne, świadome bądź nieświadome doprowadzają do zaburzeń osobowościowych, 

społecznych i rozwojowych dziecka” 

oraz dalej: 

„Rzecznik Praw Dziecka podkreślając fundamentalizm prawa dziecka do wychowania przez oboje 

rodziców dostrzega potrzebę rozbudowania przyjętych rozwiązań prawnych, w szczególności w 

zakresie skuteczniejszej realizacji postanowień sądowych oraz wzbogacenia mechanizmów 

pojednawczego rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami.” 

„Izolacja dziecka od jednego z rodziców w sytuacji, gdy jedyną przesłanką takiego postępowania jest 

silny konflikt z drugim rodzicem, powinna spotykać się z szybką i stanowczą reakcją sądu. Jest to 

bowiem naruszenie odpowiedzialności rodzicielskiej, zapisanej w obecnie funkcjonujących przepisach 

jako władza rodzicielska.” 

Nie bez znaczenia pozostaje stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, bowiem Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak w piśmie z dnia 15 lipca 2016 roku – znak DSRiN-II-

071-1/16, skierowanym do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wskazał co następuje: 

 

„Konstrukcja znowelizowanych art. 58 i 107 k.r.o. wskazuje, że w pierwszej kolejności to sami rodzice 

powinni decydować o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z 

dzieckiem po rozwodzie (separacji) lub na wypadek rozstania. Z kolei, nawet w przy braku 

porozumienia, mając na względzie naturalne prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd 

rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania przez nich tej władzy. W obecnym brzmieniu 

wymienionych przepisów prawo to góruje zatem nad ewentualnym konfliktem miedzy rodzicami. W 

przypadku gdyby na skutek konfliktu do takiego porozumienia nie doszło, to jego brak ma mniejsze 

znaczenie niż prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. W konsekwencji takich 

rozstrzygnięć, dziecko będzie mieszkać (naprzemiennie) u każdego z rodziców w okresach wskazanych 

w orzeczeniu. Widoczne jest zatem, że zasada wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej (m.in. 

sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem), została do systemu 

polskiego prawa rodzinnego wprowadzona i ugruntowana. 

 

 

                                                           
5 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/prawo-dziecka-do-obojga-rodzicow-przepisy-
rzeczywistosc 
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Analizując stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, oraz Ministerstwa Sprawiedliwości nie trudno 

zauważyć, że ewentualny konflikt pomiędzy rodzicami nie powinien stać na przeszkodzie w orzeczeniu 

przez sąd pieczy naprzemiennej nad dzieckiem, zaś sąd zgodnie z brzmieniem art. 109 KRiO w 

przypadku istnienia takiego konfliktu powinien podjąć stosowne działania zaradcze, w tym 

przykładowo z szerokiego katalogu środków, sąd mógłby skierować rodziców, bądź rodzica na terapię. 

Stowarzyszenie stoi zatem na stanowisku, że proponowane w petycji zmiany legislacyjne zasługują na 

uwzględnienie, bowiem tak jak wynika z załączonych danych statystycznych, nowelizacja Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego z roku 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1062), mimo upływu 2,5 lat, nie przyniosła 

zamierzonych przez Ustawodawcę efektów, bowiem sądy nie respektują prawa dziecka do 

wychowania przez oboje rodziców i w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w dalszym 

ciągu ograniczają władzę rodzicielską jednego z nich, tak jak to miało miejsce przed nowelizacją. 

 

 

Sąd Najwyższy wskazał na konieczność podjęcia stosownych działań w przypadku ewentualnego 

konfliktu pomiędzy rodzicami dziecka, niezależnie od tego czy jest to konflikt rzeczywisty, czy też jest 

to strategia procesowa jednego z rodziców, który nie zgadzając się na żadne koncyliacyjne rozwiązanie 

generuje ten konflikt i powołuje się na niego w postępowaniu przed sądem. 

 

„Określenie przez sąd opiekuńczy sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej powinno być 

poprzedzone szczegółowym zbadaniem dotychczasowej sytuacji dziecka, związku emocjonalnego 

dziecka z rodzicami, ich predyspozycji wychowawczych, a w przypadku widocznego konfliktu między 

rodzicami sąd powinien ustalić przyczynę konfliktu, jego wpływ na sytuację dziecka i wolę każdego z 

rodziców rozwiązania tego konfliktu” (postanowienie SN z 1 lutego 2000 r., III CKN 1148/99, SIP nr 

306669, orzeczenie SN z 2 grudnia 1957 r., 1 CR 1045/56, LexisNexis nr 387430, OSNCK 1959, nr 3, poz. 

76). 

 

 

Należy zatem zauważyć uwzględniając stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, stanowisko Ministerstwa 

Sprawiedliwości, oraz stanowisko Sądu Najwyższego, że ewentualny konflikt między rodzicami po 

pierwsze jak już wcześniej wspomniano, nie powinien automatycznie wykluczać możliwości orzeczenia 

opieki naprzemiennej nad dziećmi, oraz ponadto sądy powinny badać gotowość rodziców do 

rozwiązania tego konfliktu, czego jednak nie czynią. Zakładając że ewentualny konflikt między 

rodzicami stanowi zagrożenie dla dobra dziecka, zgodnie z treścią art. 109 KRiO sądy zobligowane są 

do podjęcia stosownych działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, jednakże jak wynika z 

danych statystycznych uzyskanych z sądów, takie działania zaradcze nie są podejmowane, zaś sądy 

jedynie z automatu pozbawiają dzieci prawa do wychowania przez oboje rodziców. 

 

 

Wskazać również należy wyniki badań przeprowadzone na grupie badawczej ponad 100 000 

przypadków z krajów w których opieka naprzemienna została wprowadzona do porządku prawnego i 

jest stosowana od prawie 30 lat. 
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Linda Nielsen z Katedry Edukacji na Uniwersytecie Wake Forest (USA) w czasopiśmie „Journal of 

Divorce & Remarriage” 6 7 z 2011 r. w pracy pt. „Shared Parenting After Divorce: A Review of Shared 

Residential Parenting Research” przedstawia wyniki 40 badań z lat 1989-2011 prowadzonych w 

Szwecji, Norwegii, Holandii, Kanadzie, Danii, Australii, Wielkiej Brytanii i USA, które porównywały 

sytuację dzieci które mieszkają z każdym z rodziców co najmniej 35% czasu w porównaniu do dzieci, 

które mieszkają przede wszystkim z matką i spędzają mniej niż 35% czasu ze swoim ojcem. 

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że dzieci w rodzinach stosujących pieczę naprzemienną (shared 

physical custody) wykazywały lepsze wyniki w pomiarach ich samopoczucia emocjonalnego, 

behawioralnego i psychologicznego (emotional, behavioral, and psychological well-being), a także były 

zdrowsze fizycznie i miały lepsze relacje ze swoimi matkami i ojcami. Według Lindy Nielsen korzyści te 

występowały także w przypadku wysokiego poziomu konfliktu pomiędzy ich rodzicami. 

Art. 18 Konstytucji RP stanowi: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 

i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.  

„Konsekwencją istnienia omawianego artykułu jest stworzenie w ustawodawstwie zwykłym gwarancji 

instytucjonalnej dla określonych w tym przepisie wartości. Istnieje więc prawny obowiązek państwa 

ustanowienia odpowiednich instytucji prawnych zapewniających trwałe miejsce małżeństwu, rodzinie, 

macierzyństwu i rodzicielstwu w polskim systemie prawnym. Przepis ten nakazuje więc "podejmowanie 

przez państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a 

zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami" (wyr. TK z: 18.5.2005 

r., K 16/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 51; 4.9.2007 r., P 19/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 94 oraz 25.7.2013 

r., P 56/11, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 85; w doktrynie tak Banaszak, Konstytucja, 2012, art. 18, Nb 7).” – 

tak komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

 

„W orzecznictwie TK zauważono, że realizacja prawa do ochrony życia rodzinnego zakłada 

harmonijne ukształtowanie stosunków rodzinnych dla dobra wszystkich jej członków, przy 

szczególnym uwzględnieniu dobra dziecka jako wartości o podstawowym znaczeniu konstytucyjnym. 

Prawna ochrona życia rodzinnego powinna więc "stwarzać optymalne warunki dla rozwoju dziecka 

pod pieczą rodziców" (zob. wyr. TK z 16.7.2007 r., SK 61/06, OTK-A 2007, Nr 7, poz. 77).” – tak 

komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

oraz: 

„z wyrażonej w art. 18 zasady ochrony i opieki rodziny i rodzicielstwa oraz zasad wyrażonych w 

Preambule wynika zakaz nieuzasadnionej ingerencji państwa w prawa rodzicielskie.” - tak komentarz 

Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

 

„Rodzina w świetle przepisów konstytucyjnych według TK to "każdy trwały związek dwóch lub więcej 

osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, 

prawnych, a przeważnie także i na więzach krwi. Rodzina może być pełna, w tym wielodzietna lub 

niepełna. Rodzina pełna składa się z dwojga osób dorosłych pozostających we wspólnocie domowej i 

                                                           
6 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2011.619913 
 
7 http://petycja.eu/wp-
content/uploads/2016/10/areviewofsharedresidentialparentingresearch18thnovember2011.pdf 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2011.619913
http://petycja.eu/wp-content/uploads/2016/10/areviewofsharedresidentialparentingresearch18thnovember2011.pdf
http://petycja.eu/wp-content/uploads/2016/10/areviewofsharedresidentialparentingresearch18thnovember2011.pdf
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związanych więzami uczuciowymi oraz wychowywanego przez nie wspólnego dziecka (dzieci). Rodzinę 

niepełną tworzy natomiast jeden dorosły i wychowywane przez niego dziecko (dzieci)" (orz. TK z 

12.4.2011 r., SK 62/08, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 22). Ten pogląd TK nie łączy rodziny z małżeństwem, co 

wynika ze sformułowań zawartych w art. 18. Ujęcie to jest w istocie analogiczne z regulacją art. 12 

EKPC (por. L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I, 

Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010, s. 715).” – tak Art. 18 Konstytucja RP Banaszak 2012, 

wyd. 2 

 

Ograniczanie władzy rodzicielskiej tylko w wyniku braku porozumienia pomiędzy rodzicami (czy też w 

przypadku generowania przez jednego z nich sztucznego konfliktu na potrzeby postępowania 

sądowego), może być rozpatrywane w kategorii nadmiernej ingerencji państwa w prawa rodzicielskie, 

co stanowiłoby naruszenie art. 18 Konstytucji RP. Dalej należy wskazać, że eliminowanie z życia dziecka 

jednego z rodziców, który chce korzystać ze swojego prawa i wywiązywać się z obowiązku wychowania 

dziecka, stanowi krzywdę dziecka, zaś dalej można dojść do wniosku, że rodzina (niepełna jaką tworzy 

dziecko z każdym z rodziców żyjących w rozłączeniu) w takiej sytuacji nie znajduje odpowiedniej 

ochrony ze strony Państwa. 

 

 

Przypomnieć również wypada inne akty prawne, a w szczególności akty prawa międzynarodowego, na 

podstawie których można wysnuć wniosek o konieczności doprecyzowania zmian w Kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym wprowadzonych nowelizacją z roku 2015 (Dz.U. 2015r poz 1062), poprzez 

jasne zdefiniowanie w prawie materialnym pojęcia piecza naprzemienna i nadanie temu rozwiązaniu 

nadrzędnego (priorytetowego) charakteru: 

 

• art 24 ust. 3 Karty Praw Podstawowych z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.UE.C Nr 202, str. 389) 

którego brzmienie jest następujące: "Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, 

osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne 

z jego interesami" 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - ratyfikowany przez PRL (Dz.U. 1977 

Nr 38, poz. 167) art 23: ust 1. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma 

prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.; ust 4. Państwa Strony niniejszego Paktu 

podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia RÓWNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW 

małżonków w odniesieniu do zawarcia małżeństwa, podczas jego trwania i przy jego 

rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania małżeństwa należy podjąć środki w celu zapewnienia 

dzieciom niezbędnej ochrony 

• Art. 8 EKPCz który gwarantuje poszanowanie życia rodzinnego, zaś przy uwzględnieniu Rezolucji 

Rady Europy 2079 (2015)8 będącej de facto wykładnią art. 8 EKPCz, nie są realizowane w 

praktyce przez sądy rodzinne następujące zapisy Rezolucji Rady Europy 2079: 

o wprowadzenia do prawa krajowego zasady wspólnego zamieszkiwania [z dzieckiem 

przez każdego z rodziców] (W wersji angielskiej “principle of shared residence”) po 

separacji, ograniczając wszelkie wyjątki do przypadków nadużyć wobec dzieci lub ich 

zaniedbywania czy przemocy domowej – punkt 5.5 Rezolucji 2079 (2015) 

                                                           
8 https://ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/miekkie-prawo-miedzynarodowe/prawo-
rodzinne/download,3093,0.html 
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o Zgromadzenie pragnie podkreślić, iż poszanowanie życia rodzinnego jest 

podstawowym prawem zawartym w Artykule 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

(ETS nr 5) oraz wielu międzynarodowych instrumentach prawnych. Dla rodzica i dziecka 

możność bycia razem stanowi konieczny element życia rodzinnego.  Rozdzielenie 

dziecka i rodzica niesie za sobą nieodwracalne  skutki dla relacji między nimi. O takim 

rozdzieleniu powinny orzekać wyłącznie sądy i tylko  

w wyjątkowych okolicznościach wiążących się z poważnym ryzykiem dla interesu 

dziecka. - punkt 3 Rezolucji 2079 (2015) 

o Ponadto, Zgromadzenie jest przekonane, że rozwijanie wspólnej odpowiedzialności 

rodzicielskiej pomaga w przełamywaniu stereotypów [związanych z płcią] na temat ról 

kobiet i mężczyzn w rodzinie i jest jedynie odbiciem zmian socjologicznych, które zaszły 

przez ostatnie pięćdziesiąt lat w zakresie tego, jak zorganizowana jest sfera prywatna 

i rodzinna. - punkt 4 Rezolucji 2079 (2015) 

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym ograniczanie władzy 

rodzicielskiej jednego z rodziców bez żadnych realnych przesłanek ku temu (przemoc, zaniedbywanie 

dziecka) jest w dalszym ciągu orzekane przez sądy tak jak to miało miejsce przed nowelizacją z roku 

2015, zaś mając na względzie powyżej cytowaną Rezolucję Rady Europy, Konstytucję RP, oraz akty 

prawa międzynarodowego, takie ograniczanie władzy rodzicielskiej powinno następować tylko w 

sytuacji zagrożenia dobra dziecka zgodnie z art. 109, bądź 111 KRiO. Powoływanie się na konflikt 

pomiędzy rodzicami nie może blokować realizowania prawa dziecka do wychowania przez oboje 

rodziców, bowiem nawet w przypadku występowania takiego konfliktu między rodzicami, dzieci w 

rodzinach stosujących pieczę naprzemienną, dzieci wykazują lepsze wyniki w pomiarach ich 

samopoczucia emocjonalnego, behawioralnego i psychologicznego.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Daniel Guga 

 

Członek zarządu 

Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka 

 

 

Załączniki: 

1. Wnioski końcowe z 4 Międzynarodowej Konferencji na Temat Wspólnego Rodzicielstwa 

(International Conference on Shared Parenting 2018), która odbyła się w dniach 22-23 

listopada 2018 roku w Strasburgu – dokument ICSPStrasbourg2018_finalreport_En.pdf 

2. Dane statystyczne z sądów okręgowych 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 cały rok 

Sąd Okręgowy we Włocławku 
Pismo A-064-19/17 z dnia 19 lipca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie b.d.  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

b.d.  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

231  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 167  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 28  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

22  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

220  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

8  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

1  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 cały rok 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Pismo A.006.1-32/17 z dnia 12 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie   

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

194  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

142  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 51  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

17  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

177  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 6  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

61  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 194  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 25  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

33  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

253  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 6  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 6  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 3  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi  
2016 rok – II półrocze 

Sąd Okręgowy w Lublinie 
Pismo Adm.0159-49/17 z dnia 24 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 543  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

543  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

543  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

b.d.  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

b.d.  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie b.d.  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 225  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 20  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

9  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 16  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 10  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny 
Pismo Adm.058-46/17 z dnia 14 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 130  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

121  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

109  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 24  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

11  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

118  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 5  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 465  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

135  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 300  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

12 + 30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

121 + 300  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 6  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

20  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 11  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok – cały 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 
Pismo Adm.058-27/17 z dnia 5 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 361  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

262  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 55  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 7  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

25  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

142  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

7  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 28  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 9  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 4  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Koszalinie 
Pismo Prez.A-065-27/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 308  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

293  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

293  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

40  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

546  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 262  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 35  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 6  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 27  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 21  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Łodzi 
A.XX-0263-49/17 z dnia 10 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 560  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

349  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

346 + 133  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 3 + 72  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1 + 16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

18 + 19  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

333 + 194  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 819 + 246  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

819  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 199  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 21  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

56 + 16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

764 + 150  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 6  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców 4  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 8  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 4  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 40  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 3  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

5  

 

  



17 | S t r o n a  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Łomży 
Pismo A-061-1/17 z dnia 13 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

232  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 41  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 15  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

203  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 4  

Skierowano na terapię matkę 3  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 4  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 0  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
Pismo VII W-0194-46/17 z dnia 4 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 59  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

59  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

58  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

52  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 499  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

352  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 109  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 8  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

46  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

454  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 3  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 20  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 20  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  

 

  



19 | S t r o n a  
Druk 776: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357 

 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 - cały 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 
Pismo RW-060-8/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 47  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

21  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

21  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

19  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

311  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 74  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 18  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

42  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

396  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 28  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

3  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 12  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 3  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 15  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 - cały 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 
Pismo A-0191-79/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 91  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

91  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

51  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 40  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

16  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 1177  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

255  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 859  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 33  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

210  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 8  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 10  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

2  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców   

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 7  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 0  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
Pismo VII W – 0194-254-16 z dnia 5 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 41  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

41  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

40  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

35  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 261  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

159  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 87  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 15  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

29  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

232  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

12  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 1  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 10  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 
Pismo A-060-132-16 z dnia 13 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 40  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

40  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

111  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 367  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 39  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

51  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

464  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

89  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

6  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

82  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 2  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 1  

Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 4  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 12  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Łodzi 
Pismo A.XX-0263-150/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 279  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

210  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

256  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 21  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

17  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

265  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

397  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

31  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

367  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców 1  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 20  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

3  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 
Pismo A-052-435/2016 z dnia 5 stycznia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

0  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 245  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

167  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 63  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 13  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

23  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

218  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 4  

Skierowano na terapię matkę 2  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 5  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 
Pismo RW-060-37/16 z dnia 22 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 10  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

10  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

10  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

1  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

9  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

153  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 26  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

14  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

196  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 27  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

3  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Elblągu 
Pismo OA.0132.86.2016 z dnia 4 stycznia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 281  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

281  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

237  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 39  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

15  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

264  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

11  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 33  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 9  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

9  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

52  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

13  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 12  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

3  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Koszalinie 
Pismo Prez.A-065-92/16 z dnia 2 stycznia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 156  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

155  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

155  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 151  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 18  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 15  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 15  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Koninie 
Pismo OA-062-55/16 z dnia 5 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

0  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

146  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

7  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

146  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców   

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu   

Zawieszono władzę rodzicielską matce   

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca   

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę   

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

  

 

 





 

Szanowny Pan 

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu RP 

Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa 

listy@sejm.gov.pl 

Szanowny Pan 

Stanisław Karczewski 

Marszałek Senatu RP 

Ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa 

Stanislaw.Karczewski@senat.gov.pl 

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Parlamentarzyści 

 

dw: 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

bdi@prezydent.pl 

 

 

Głos Poparcia społecznego projektu ustawy senacki druk 776 
 

Prosimy wszystkich Senatorów i Posłów w tym Marszałka Sejmu i Senatu o zagłosowaniem na 

tak, w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy senacki druk 776 - ponad podziałami 

partyjnymi, dla dobra dzieci. 

- Informujemy iż w dniach 24 -25.04.2019 odbędzie się marsz i pikieta poparcia tej ustawy. 

 

Z Poważaniem 

A      P 
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Szanowny Pan 

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu RP 

Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa 

 

listy@sejm.gov.pl 

 

Szanowny Pan 

Stanisław Karczewski 

Marszałek Senatu RP 

Ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa 

 

Stanislaw.Karczewski@senat.gov.pl 

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

i 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej, 

Parlamentarzyści 

 

do wiadomości: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

bdi@prezydent.pl 

 

 

Dotyczy: Głos Poparcia społecznego projektu ustawy senacki druk 776 
 

 

 

Prosimy wszystkich Senatorów i Posłów w tym Marszałka Sejmu i Senatu o zagłosowaniem 

na tak, w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy senacki druk 776 - ponad podziałami 

partyjnymi, dla dobra dzieci. 

 

Informujemy iż w dniach 24 i 25.04.2019 odbędzie się marsz i pikieta poparcia tej ustawy. 

 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

 

A      D 
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Szanowny Pan 

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu RP 

Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa 

listy@sejm.gov.pl 

Szanowny Pan 

Stanisław Karczewski 

Marszałek Senatu RP 

Ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa 

Stanislaw.Karczewski@senat.gov.pl 

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej 

 

Parlamentarzyści 

 

dw: 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

biurorzecznika@brpo.gov.pl 

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

bdi@prezydent.pl 

 

 

Głos Poparcia społecznego projektu ustawy senacki druk 776 
 

Prosimy wszystkich Senatorów i Posłów w tym Marszałka Sejmu i Senatu o zagłosowaniem na 

tak, w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy senacki druk 776 - ponad podziałami 

partyjnymi, dla dobra dzieci. 

- Informujemy iż w dniach 24 -25.04.2019 odbędzie się marsz i pikieta poparcia tej ustawy. 

 

Z Poważaniem 

A         P 
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Stowarzyszenie Prawo Dziecka,         Warszawa, 5. czerwca 2018r 

Pięciolinii 1/23,    02-784 Warszawa 

KRS: 0000665590 
 
Szanowny Pan 

   Jarosław Duda 
   Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP 
 
   Szanowny Pan 
   Stanisław Gogacz 
   Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP 
 
Dotyczy: Druk 776 
 
Opinia Stowarzyszenia Prawo Dziecka w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, oraz ustawy Kodeks karny (druk 776). 
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
Odnosząc się do przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy 
Kodeks postępowania cywilnego, oraz ustawy Kodeks karny (druk 776), chcielibyśmy przedstawić naszą 
opinię do proponowanych zmian. Wysoko oceniając kierunek proponowanych zmian, chcielibyśmy 
wesprzeć proces legislacyjny poprzez zaproponowanie kilku poprawek. Jednocześnie, mając na uwadze 
dyskusje toczącą się nad ww. projektem zmian w prawie, chcielibyśmy mocno wesprzeć stanowisko 
zwolenników szerokiego wprowadzenia pieczy równoważnej przedkładając aktualne zestawienie prac 
badawczych, które jednoznacznie wskazują na jej pozytywne skutki dla prawidłowego rozwoju dzieci, oraz 
aktualne statystyki stosowania pieczy równoważnej w wybranych krajach północnej półkuli. 
 

1. Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej – propozycje zmian w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń. 

Uznając, że alienacja dzieci od jednego z rodziców jest zjawiskiem skrajnie negatywnym i stanowiącym 

zagrożenie dla dobra szczególnie chronionego, jakim jest w świetle konstytucji  dobro dziecka, 

chcielibyśmy wzmocnić te aspekty projektowanych zmian, które mają na celu przeciwdziałanie temu 

złu. Proponujemy korektę zawartych w druku 776 propozycji zgodnie z naszymi postulatami, zawartymi 

w petycji wielokrotnej nr PW-9-01/17. Proponowane przez nas pierwotnie zmiany w Kodeksie 

wykroczeń oraz Kodeksie karnym naszym zdaniem lepiej definiują zło społeczne, jakim jest alienacja 

rodzicielska, jasno wskazując, że podmiotem poszkodowanym w wyniku czynu zabronionego jest 

dziecko a nie sąd. Zjawisko alienacji, jak wielokrotnie podkreślał Rzecznik Praw Dziecka, należy bowiem 

rozumieć jako stosowanie przemocy emocjonalnej wobec bliskich (m.in. wystąpienie RPD z dn. 21 

kwietnia 2017 roku, znak GAB.422.5.2017.BS). Pierwotne propozycje zmian w kk i kw tworzą 

skuteczniejsze narzędzie przeciwdziałania alienacji, niż propozycje zmian w art. 244c, zawarte w druku 

776 (jakkolwiek nie ma przeciwwskazań, by oba rozwiązania funkcjonowały równolegle). Szczególnie 

istotny jest jednak nie karny, ale prewencyjny charakter zmian: ustawodawca wysłałby w ten sposób 
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jasny sygnał, że kończy się tolerancja dla tego zjawiska, a jego ściganie będzie szybkie i skuteczne. I tak, 

proponowane przez nas zmiany to: 

 

1. W Ustawie Kodeks wykroczeń tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094) dodaje się art. 

1061 § 1 i 2: 

 
„Art. 1061 § 1. Kto incydentalnie utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub 
sprawowania opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 
fizyczny, wynikających z wykonalnego orzeczenia albo z wykonalnej ugody zawartej przed 
sądem lub przed mediatorem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie 
niższej niż 200 zł. 
§ 2. Usiłowanie jest karalne.” 

 
2. W Ustawie Kodeks karny tj. z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137), w art. 207 dodaje 

się § 4, 5 i 6:  

 
„Art. 207 § 4. Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowania opieki nad 
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wynikających z 
wykonalnego orzeczenia albo z wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, 
podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 5. Jeżeli w wyniku czynu określonym w § 4 małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu 
psychicznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 3. 
§ 6. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 4 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne 
życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

 
Uzasadnienie: 

 art. 1061 Kodeksu wykroczeń – celem wprowadzenia proponowanego art. kodeksu wykroczeń jest 

szybkie reagowanie w przypadku naruszania prawa dziecka do kontaktu lub sprawowania opieki 

nad dzieckiem. Postępowanie w sprawach o wykroczenia charakteryzuje się szybkością działania, w 

szczególności Policja może nałożyć bezpośrednio podczas interwencji mandat karny. W przypadku 

odmowy przyjęcia mandatu karnego sprawa jest kierowana do Sądu, który może zastosować inne 

środki przewidziane w proponowanym przepisie, zaś w przypadku trudnej sytuacji materialnej 

osoby naruszającej prawa dziecka, adekwatnym rozwiązaniem może być skierowanie takiej osoby 

do prac społecznych. W § 2 art. 1061 przewidziano, iż usiłowanie jest karalne, bowiem zgodnie z 

Kodeksem wykroczeń usiłowanie jest karalne, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. 

 art. 207 Kodeksu karnego – celem sprowadzenia proponowanych § 4,5,6 do obecnie istniejącego 

art. 207 KK jest penalizowanie uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem czy też 

sprawowania pieczy/opieki. Obecnie zgodnie z załącznikiem B do Niebieskiej Karty utrudnianie 

kontaktów z bliskimi jest traktowane jako przemoc psychiczna, jednakże pojęcie znęcania się 

zawarte w art. 207 KK jest pojęciem szerokim i niedookreślonym, dlatego też wskazane jest 

zdefiniowanie wprost konkretnych zachowań podlegających penalizacji.   Ewentualnie należało by 

rozważyć zdefiniowanie tych czynów karalnych w oddzielnym artykule 207a KK.  
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2. Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  

Proponowane przez nas zmiany mają przede wszystkim na celu zapewnienie dziecku prawa do 
wychowania przez oboje rodziców. Ideą tych zmian jest zapewnienie dziecku warunków jak najbardziej 
zbliżonych do  tych sprzed rozstania rodziców. Zmiany nie dotyczą rodziców stosujących  nadużycia 
wobec dziecka, które sąd zobowiązany jest wyeliminować stosując art. 109 lub 111 krio. Uważamy, że 
można bardziej doprecyzować przepisy dotyczące wspólnej pieczy rodziców nad dzieckiem. 
Proponujemy następujące poprawki do projektu ustawy zawartego w druku nr 776: 

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. w art. 58 § 1a otrzymuje brzmienie:  
„§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do 
wychowania przez oboje rodziców może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu 
rodzicom w postaci pieczy równoważnej-naprzemiennej nad dzieckiem w ten sposób, iż dziecko 
będzie zamieszkiwało przemiennie z każdym z rodziców w równoważnych okresach, w przypadku: 

1. zapewnienia dziecku tego samego środowiska szkolno-przedszkolnego,  
2. zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych adekwatnych do 

jego wieku i poziomu rozwoju, 
3. ukończenia przez dziecko co najmniej 2. roku życia. 

 
Dodaje się paragraf „§ 1aa. Sąd może orzec pieczę w mniejszym wymiarze niż piecza, o której mowa 
w § 1a: 

1. na wniosek rodzica, który nie może sprawować pieczy w tym wymiarze, 
2. dla rodzica, który podjął samodzielnie decyzję o istotnych sprawach dziecka 

uniemożliwiających sprawowanie pieczy równoważnej-naprzemiennej przez drugiego 
rodzica.”; 

 
2. art. 107 § 2 otrzymuje brzmienie: 

1. „§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do 
wychowania przez oboje rodziców może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej 
obojgu rodzicom w postaci pieczy równoważnej naprzemiennej nad dzieckiem w ten 
sposób, iż dziecko będzie zamieszkiwało przemiennie z każdym z rodziców w 
równoważnych okresach, w przypadku: 

2. zapewnienia dziecku tego samego środowiska szkolno-przedszkolnego,  
3. zapewnienia dziecku odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych adekwatnych do 

jego wieku i poziomu rozwoju, 
4. ukończenia przez dziecko co najmniej 2. roku życia. 
 
Dodaje się paragraf „§ 2a. Sąd może orzec pieczę w mniejszym wymiarze niż piecza, o której 
mowa w § 2: 
1. na wniosek rodzica, który nie może sprawować pieczy w tym wymiarze, 
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2. dla rodzica, który podjął samodzielnie decyzję o istotnych sprawach dziecka 
uniemożliwiających sprawowanie pieczy równoważnej-naprzemiennej przez drugiego 
rodzica.”. 

 
Uzasadnienie  
Uwzględniając uwagi, które wpłynęły podczas pracy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,  
uznaliśmy za niezbędne, by doprecyzować najważniejsze warunki sprawowania pieczy równoważnej. 
Proponowane przez nas punkty 1-3 w art. 58 § 1a i odpowiednio punkty 1-3 w art. 107 §2 określają 
warunki oczywiste i niezbędne do tego, aby można było orzec pieczę równoważną. Zawarcie ich w 
ustawie pozwoli zmniejszyć ewentualne kontrowersje wobec szerszego wprowadzenia instytucji pieczy 
równoważnej do prawa rodzinnego. Dodatkowo, § 1aa w art. 58 i odpowiednio § 2a w art. 107 mają za 
zadanie przeciwdziałać próbom obchodzenia proponowanych zmian poprzez działania sprzeczne z 
interesem dziecka, takie jak np. porwania rodzicielskie, tj. sytuacje, w których jeden z rodziców 
samowolnie zabiera dziecko i separuje je od drugie rodzica np. wyjeżdżając za granicę. 

 

3. Skutki pieczy równoważnej – aktualny stan badań.  

Wobec toczącej się dyskusji z przeciwnikami proponowanych zmian krio, dążącymi do utrzymania 

obecnego, niewydolnego systemu, uznaliśmy za celowe przybliżenie aktualnego stanu badań dot. 

pieczy równoważnej. Jest to szczególnie istotne z powodu pokutowania w polskiej doktrynie prawa 

rodzinnego poglądu, iż model wychowawczy dzieci rozwiedzionych rodziców powinien polegać na 

określeniu jednego rodzica „pierwszoplanowego” i ograniczeniu roli drugiego1. Stereotyp ten, 

utrwalony w latach 50 tych XX wieku w obliczu istotnych zmian społecznych i kulturowych, jakie zaszły 

od tego czasu nie ma już racji bytu. Potwierdzają to w zasadzie wszystkie poważne prace badawcze, 

publikowane w ciągu ostatnich dekad na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tych krajów, które 

pieczę równoważną stosują od dawna, bo tylko tam istnieje możliwość rzetelnego badania jej 

długofalowych skutków na licznych przykładach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze i najnowsze 

prace w tym zakresie, wraz z krótkim omówieniem:  

 
Fransson, E., Låftman, S.B., Östberg, V. et al. 2018, The Living Conditions of Children with Shared 
Residence – the Swedish Example, Child Indicators Research June vol.  11, Issue 3, 861–883. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1 
 
Celem badań było porównanie warunków życia dzieci wychowywanych w ramach pieczy równoważnej 
do warunków dzieci żyjących z obojgiem rodziców oraz dzieci wychowywanych wyłącznie przez jednego 
rodzica (sole custody). Autorka prowadziła badania na próbie liczącej 5 tysięcy dzieci w wieku od 10 do 
18 lat oraz ich rodziców. Metodyka analizy zakładała przeanalizowanie ewentualnych czynników 
powodujących wzrost poziomu stresu u dzieci zmieniających regularnie miejsce zamieszkania i ocenę ich 
skutków. Badanie obejmowało analizę kilku grup wskaźników: 

1. warunki ekonomiczne i materialne 

2. relacje socjalne z rodzicami i rówieśnikami 

3. zdrowie i zachowania związane ze zdrowiem 

                                                 
1 https://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Doma%C5%84ski%20M._Piecza%20naprzemienna.pdf 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1
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4. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w otoczeniu dzieci i w szkole 

5. aktywności kulturowe i wypoczynek 

Badanie przeprowadzono w oparciu o dane pozyskane przez szwedzką służbę statystyczną, dostępne w 
bazach: Swedish Living Conditions Survey (ULF) oraz Living Conditions Survey of Children (Child-ULF). 
Wyniki pracy oparte na serii modeli o linearnym prawdopodobieństwie pokazały, że większość wyników 
była podobna dla dzieci wychowywanych w ramach pieczy równoważnej i w ramach pełnej rodziny. 
Wyniki dzieci wychowywanych przez pojedynczego rodzica były natomiast w kilku aspektach wyraźnie 
gorsze. Warto zauważyć, że badania nad dziećmi wychowywanymi w ramach pieczy równoważnej są 
wykonywane w Szwecji systematycznie i na dużą skalę, obejmując setki tysięcy dzieci. 
 
Bergström M, Fransson E, Modin B, et al., 2015, Fifty moves a year: is there an association between 
joint physical custody and psychosomatic problems in children? J Epidemiol Community Health vol. 
69:769-774. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_23
7316.pdf 
Badania ze Szwecji, poruszające ważny problem, czy dzieci wychowywane w pieczy równoważnej (a tam 
to jest akurat 30-40% wszystkich dzieci rozwiedzionych rodziców) będą cierpieć na więcej dolegliwości 
psychosomatycznych związanych z trybem życia (wg. krytyków pieczy równoważnej miałyby one 
wynikać z braku stabilności, częstego przemieszczania się, braku jednego centrum życiowego itd.). 
Badanie oparte na dobrej próbie, na danych dotyczących 147839 studentów i studentek szwedzkich. 
Wyniki: zdecydowanie dzieci wychowywane w ON mają mniej dolegliwości psychosomatycznych, niż te 
wychowywane przez tylko jednego rodzica. 
 
Nielsen, L., Shared Physical Custody: Summary of 40 Studies on Outcomes for Children, 2014, Journal 
of Divorce & Remarriage, Volume 55, Issue 8, 614–636. 
http://aaml.org/sites/default/files/MAT111_1.pdf 
Praca Lindy Nielsen z Departmentu Edukacji, Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina 
(USA) jest metaanalizą 40 prac naukowych poświęconych zagadnieniu skutków pieczy równoważnej, 
obejmujących ostatnie 25 lat. Pod pojęciem pieczy równoważnejj (shared care lub precyzyjnie shared 
physical custody) autorka rozumie rozwiązania, w których dziecko spędza przemiennie czas z obojgiem 
rodziców, przy czym, jeśli czas ten nie jest równy, to nierówności nie przekraczają relacji 75% do 35%. 
Autorka chciała uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wyniki kondycji psychofizycznej dzieci, które 
spędzają przynajmniej 35% czasu z każdym z rodziców różnią się – a jeśli tak, to jak, od wyników dzieci 
wychowywanych przez jednego rodzica (przeważnie matkę) z ograniczonym kontaktem z drugim 
rodzicem (przeważnie ojcem). We wszystkich analizowanych przez autorkę pracach badaniami objęto 
łącznie ponad 110 tysięcy dzieci z różnych krajów Europy i różnych stanów USA, w tym ponad 29 tysięcy 
dzieci wychowywanych w ramach pieczy równoważnej. 85% z analizowanych przez autorkę prac było 
publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, pozostałe to raporty agend rządowych. 
Wszystkie prace spełniały kryteria baz PsycINFO oraz Social Science Research Index, co umożliwiło 
wiarygodne porównywanie wyników. Metodyka analizy obejmowała porównanie 5 głównych kategorii 
dobrostanu dzieci dla każdej badanej kategorii wiekowej, tj:  

1. zdolności poznawcze i kwalifikacje szkolne, obejmujące m.in. stopnie szkolne, testy rozwojowe 

zdolności poznawczych, testy zdolności językowych. 

2. stan emocjonalny i kondycja psychiczna, obejmujące m.in. częstotliwość deklarowanych stanów 

depresji, poczucia braku satysfakcji i in. wskaźników emocjonalnych. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_237316.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_237316.pdf
http://aaml.org/sites/default/files/MAT111_1.pdf
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3. obecność problemów behawioralnych, takich jak m.in. skłonności do agresji, wybuchowe i 

nieprzewidywalne zachowanie, trudności wychowawcze, uzależnienia od alkoholu i/lub 

narkotyków. 

4. zdrowie fizyczne, w tym obecność chorób wywołanych stresem, zaburzenia snu i palenie tytoniu. 

5. relacje między dzieckiem i ojcem, obejmujące m.in. ocenę komunikacji i odczuć względem siebie. 

 
W konkluzji autorka stwierdza zauważa, że choć niektóre analizy były metodycznie bardziej 
wyrafinowane, niż inne, wszystkie zachowują bardzo wysoką zgodności konkluzji: 

1. W przypadku pieczy równoważnej, wyniki dzieci ze wszystkich kategorii wiekowych były 

zauważalnie lepsze pod względem wskaźników stanu emocjonalnego, psychologicznego, 

behawioralnego i fizycznego. 

2. Brak jakichkolwiek wskazań, iż piecza równoważna jest odpowiedzialna za jakiekolwiek 

negatywne skutki dla kondycji dzieci 

3. Wyniki dzieci nie były pozytywne jedynie w przypadku, gdy w rodzinie występowała przemoc 

i/lub z innych powodów dzieci nie były w stanie nawiązać pozytywnej relacji z ojcem 

4. Jakkolwiek odnotowano, iż rodzice sprawujący pieczę równoważną wyróżniali się od innych 

nieco wyższymi dochodami i niższym poziomem konfliktu, żaden z tych czynników z osobna, lub 

łącznie nie wyjaśniał obserwowanych prawidłowości. 

 
Låftman S.B., Bergström M., Modin B., Östberg V., 2014, Joint physical custody, turning toparents for 
emotional support, and subjective health: A study of adolescents in Stockholm, 
Sweden, Scandinavian Journal of Public Health, vol. 42, issue 5, 456-462. 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494814526798?journalCode=sjpc 
Badanie szeregu kryteriów kondycji emocjonalnej ponad 8 tys. dzieci funkcjonujących w ramach opieki 
naprzemiennej, wskazujące na pozytywne skutki tej formy sprawowania opieki nad dziećmi w 
porównaniu do wychowania przez jednego rodzica. 
 
Warshak, Richard A., 2014, Social science and parenting plans for young children: A consensus report. 
Psychology, Public Policy, and Law, vol 20(1), 46-67. 
https://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/file/Warshak-
Social%20Science%20and%20Parenting%20Plans%20for%20Young%20Children%20final%20ms%20distr
ibution%20copy.pdf 
 
Praca podejmuje ważny problem dolnej granicy wieku dzieci funkcjonujących w ramach pieczy 
równoważnej. Autor omawiając prace różnych autorów wskazuje, iż pomiędzy badaczami istnieje 
generalny kompromis dotyczący tego, iż piecza równoważna może być zasądzana w odniesieniu do 
dzieci poniżej 4 roku życia, ponieważ nie stwierdzono jednoznacznie negatywnych skutków takiej 
praktyki, natomiast korzyści dla kondycji psychofizycznej dzieci są bezdyskusyjne. 
 
Laurette Cretin, 2012, Les familles monoparentales et l’école : un plus grand risque d’échec au collège 
?Éducation & formations vol. 82, 51-66. 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_23
7316.pdf 
Badania dotyczące tego, jak dzieci wychowywane przez pojedynczych rodziców, oraz te wychowywane 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494814526798?journalCode=sjpc
https://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/file/Warshak-Social%20Science%20and%20Parenting%20Plans%20for%20Young%20Children%20final%20ms%20distribution%20copy.pdf
https://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/file/Warshak-Social%20Science%20and%20Parenting%20Plans%20for%20Young%20Children%20final%20ms%20distribution%20copy.pdf
https://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/file/Warshak-Social%20Science%20and%20Parenting%20Plans%20for%20Young%20Children%20final%20ms%20distribution%20copy.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_237316.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/82/31/6/DEPP_EetF_2012_82_Familles_monoparentales_237316.pdf
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w pieczy równoważnej (résidence alternée) radzą sobie z wyższą edukacją. Badania wskazują, że dzieci 
wychowywane przez samotnych rodziców mają mniejsze szanse na ukończenie studiów wyższych. 
 
Kruk E., 2012, Arguments for an Equal Parental Responsibility Presumption in Contested 
Child Custody, The American Journal of Family Therapy, 40: 33–5. 
http://sharedparentingworks.org/wp-content/uploads/2013/11/Arguments-for-an-Equal-Parental-
Responsibility-Presumption-in-Contested-Child-Custody.pdf 
Praca omawia listę 16 argumentów za stosowaniem pieczy równoważnej. 
 
Bauserman R., 2002, Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A 
MetaAnalytic Review, Journal of Family Psychology, vol. 16, no. 1, 91–102. 
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-16191.pdf 
 
Praca Roberta Bausermana z Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej w Baltimore jest metaanalizą 
publikowanych i niepublikowanych badań klinicznych i innych analiz, obejmującą studia 2660 
przypadków, w tym 814 dzieci wychowywanych w ramach pieczy równoważnej. Metodyka pracy 
zakładała obróbkę danych pozyskanych z baz analiz statystycznych PsycINFO, Sociofile, oraz 
Dissertation Abstracts International. Do metaanalizy wybrano dane porównywalne pod względem 
przyjętych wskaźników. Wyniki omawianej pracy pokazały, że dzieci wychowywane w ramach pieczy 
równoważnej wykazywały lepsze zdolności adaptacyjne (przystosowanie społeczne), niż dzieci 
wychowywane przez jednego rodzica, porównywalne do zdolności adaptacyjnych dzieci 
wychowywanych w pełnych rodzinach. System pieczy równoważnej miał jego zdaniem także pozytywny 
wpływ na angażowanie się obojga rozwiedzionych rodziców w opiekę nad dzieckiem. W systemie tym 
szczególnie ważne było spędzanie znaczącego czasu z ojcem. Piecza równoważna nie wykazywała 
korzystnego wpływu jedynie w dwóch badaniach klinicznych w sytuacji szczególnie wysokiego poziomu 
konfliktu pomiędzy rozwiedzionymi rodzicami. Autor podkreśla, że na niektórych obszarach sędziowie 
wykazują silną preferencję dla orzekania wyłącznej opieki matki (Maternal custody), niechętnie 
umożliwiając także opiekę nad dzieckiem ojcom w ramach pieczy równoważnej. Tymczasem według 
niego badania nie potwierdzają opinii krytyków tego rozwiązania, iż dziecko będzie miało problem z 
przyzwyczajeniem się do dwóch miejsc zamieszkania lub będzie czuło się rozdarte pomiędzy dwojgiem 
rodziców. Jego zdaniem przeanalizowane badania wyraźnie wskazują, iż piecza równoważnaj zazwyczaj 
nie wykazuje szkodliwego wpływu na samopoczucie dziecka, natomiast może być dla niego korzystna. 
Autor zaleca zatem, by nie zniechęcać rodziców do stosowania pieczy równoważnej. W jego opinii 
przeciwwskazaniem są jedynie szczególne przypadki (np. agresja lub silne zaniedbywanie dziecka przez 
jednego z rodziców). 
 

 

4. Opieka naprzemienna na świecie – dane porównawcze. 

Obecnie w Polsce piecza równoważna jest to zasądzana przez sądy rodzinne w około 0,6% - 0,7% 

wszystkich orzeczeń dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu. 

W miażdżącej większości pozostałych przypadków sąd ogranicza jednemu z rodziców możliwość 

faktycznego wychowania dziecka, przy czym tzw. kontakty dla rodzica „drugoplanego” określane są w 

taki sposób, że w 50% takich orzeczeń nie ma on możliwości nocowania u siebie dziecka, czy spędzania 

z nim wakacji. Stan ten dramatycznie odstaje od tego, co możemy obserwować w innych państwach 

http://sharedparentingworks.org/wp-content/uploads/2013/11/Arguments-for-an-Equal-Parental-Responsibility-Presumption-in-Contested-Child-Custody.pdf
http://sharedparentingworks.org/wp-content/uploads/2013/11/Arguments-for-an-Equal-Parental-Responsibility-Presumption-in-Contested-Child-Custody.pdf
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-16191.pdf
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zachodnich, gdzie istniej znacznie wyższa świadomość tego, iż w wychowaniu dziecka musi uczestniczyć 

oboje rodziców, a piecza równoważna ma ugruntowaną pozycję w orzecznictwie. I tak, jej udział w 

całkowitej ilości orzeczeń dotyczących ustalania regulacji władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w 

rozłączeniu kształtuje się dla wybranych państw następująco: 

 

 Belgia w zależności od okręgu administracyjnego do 33%, 

 Francja  jw. do 25%2, 

 Szwecja jw. do 40%,  

 Finlandia jw. do 46%,  

 USA jw. do 30%, 

 Hiszpania jw. do 38%3,  

 Norwegia średnio 25%(2014r)4,  

 Wielka Brytania średnio 17%,,  

 Holandia średnio 27%5,  

 Dania średnio 20%,  
 
Dane, o ile nie podano inaczej, pochodzą jednego źródła6 
 

5. Podsumowanie  

Nawet pobieżne zapoznanie się z przedstawionymi wyżej wynikami badań, jak i zwiększającym się stale 
zakresem stosowania pieczy równoważnej w państwach zachodnich nie pozostawia wątpliwości, że w 
przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu jest to forma sprawowania władzy rodzicielskiej najlepsza z dla 
dziecka. Co więcej, cytowane wyżej badania dowodzą, że stosowanie pieczy równoważnej przyczynia się 
istotnie do obniżenia konfliktu między rozstającymi się rodzicami, ponieważ zmusza ich do współpracy i nie 
tworzy szkodliwej sytuacji, gdy jeden z rodziców posiada bezzasadnie uprzywilejowaną pozycję względem 
drugiego i nie jest zainteresowany szukaniem porozumienia. Dowodzą tego również badania wskazujące, że 
ilość wniosków o zmianę orzeczonej pieczy równoważnej w ciągu kilku lat po wyroku sądu nie przekracza 
10% wszystkich orzeczeń. Porównując to z wieloletnimi bataliami sądowymi, które są charakterystyczne dla 
systemu obowiązującego w Polsce można założyć, że proponowane zmiany w prawie przyczynią się również 
do udrożnienia sądownictwa rodzinnego i skrócenia czasu postępowań. Głęboko wierzymy, że fakty i 
obiektywne badania pomogą przełamać ukształtowane kilkadziesiąt lat temu  stereotypy, na których bazuje 
obecne orzecznictwo7. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się doprowadzić do końca prace nad zmianą 
prawa w najlepszym interesie polskich dzieci.  

                                                 
2 https://www.huffingtonpost.fr/michel-grangeat/4-raisons-pour-lesquelles-la-question-de-la-residence-alternee-
n_a_21663256/ 
3 https://elpais.com/elpais/2018/03/22/mamas_papas/1521709662_920896.html 
4 https://www.fhi.no/en/publ/2017/hva-er-konsekvensene-av-delt-bosted-for-barn-en-systematisk-
oversikt/#knowledge-gaps-and-research-needs 
5 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/51/ruim-kwart-gescheiden-ouders-kiest-voor-co-ouderschap 
6 z E., Fransson et. al., 2016. Why should they live more with one of us when they are children to us both?: Parents' 
motives for practicing equal joint physical custody for children aged 0–4, Children and Youth Services Review, vol. 66, 
154-160 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740916301554) 
7 https://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Doma%C5%84ski%20M._Piecza%20naprzemienna.pdf; Kodeks 
Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz (2018), Krzysztof Pietrzykowski. 

https://www.huffingtonpost.fr/michel-grangeat/4-raisons-pour-lesquelles-la-question-de-la-residence-alternee-n_a_21663256/
https://www.huffingtonpost.fr/michel-grangeat/4-raisons-pour-lesquelles-la-question-de-la-residence-alternee-n_a_21663256/
https://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Doma%C5%84ski%20M._Piecza%20naprzemienna.pdf
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Marszałek Senatu RP 

 

Petycja do Szanownych Panow Marszalkow Sejmu RP i Senatu RP o pomoc dziecku w sytuacji 

rozstania rodzicow . 

Ja J. S., mama i babcia zwracam sie z glebokim powazaniem do Panstwa o pomoc . Bedac w sytuacji 

drastycznej , kierowana miloscia do mojego wnuka K. bedacego ofiara  alienacji rodzicielskiej 

i wielkiej rodzinnej tragedii , zmuszona jestem do dzialania nie widzac sprawiedliwosci sadowej 

i konstytucyjnej. 

Głównym celem sądów rodzinnych i służb społecznych, w sytuacji sądowej walki pomiędzy 

rodzicami, powinno być dbanie o interesy dzieci. Rozpatrywanie sytuacji dziecka w przypadku 

rozwodu jego rodziców powinno odbywać się po wnikliwej diagnozie rodzinnej i pozycji zajmowanej 

przez to dziecko w sporze rodziców. Diagnoza taka winna być przeprowadzana przez wyszkolonych 

w tym terapeutów, współpracujących z sądem i służbami społecznymi oraz przez psychologów 

i psychiatrów dziecięcych. Każda odmowa kontaktu z rodzicem musi być potraktowana poważnie 

i zbadana. W wielu przypadkach mówienie o łamaniu praw ojca lub łamaniu praw matki w postaci 

sądowych rozstrzygnięć ma charakter opozycji wobec gwarantowanej ochrony praw dziecka, któremu 

strona stara się narzucić subiektywne pojmowanie sprawiedliwości. Przedłużanie się postępowania 

rozwodowego jest zjawiskiem niekorzystnym i może nasilać negatywne konsekwencje dla dziecka 

i stwarzać u niektórych dzieci podłoże do rozwinięcia się zespołu oddzielenia od drugoplanowanego 

opiekuna. W Senacie od wielu miesięcy toczą się zaawansowane prace nad projektem nowelizacji 

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

karny (druk 776) będącego realizacją petycji obywatelskiej pt. „Stop alienacji rodzicielskiej” 

zarejestrowanej w Senacie RP pod znakiem PW9-01/17. Prace te koncentrowały się na wprowadzeniu 

do obiegu prawnego instytucji pieczy naprzemiennej jako priorytetowego modelu opieki nad dziećmi 

przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Niestety na skutek wniosku senatora Antoniego 

Szymańskiego (przeciwnika pieczy naprzemiennej, byłego kuratora rodzinnego) prace te zostały 

zawieszone i planuje się je całkowicie wstrzymać na rzecz w/w projektu Ministerstwa 

Sprawiedliwości pn. „Reforma Prawa Rodzinnego”. Jest to o tyle zła decyzja, że projekt Ministerstwa, 

wbrew propagandzie medialnej niczego nie poprawia w kwestii pieczy naprzemiennej lecz utrwala jej 

marginalizację w sądach rodzinnych i betonuje szkodliwe dla dzieci orzecznictwo w sprawach 

opiekuńczych, zgodne z PRL-owskim szablonem tzw. „kontaktów”. Nie dość tego: projektowane 

w „Reformie Prawa Rodzinnego” zmiany zamiast uprościć i przyśpieszyć – jeszcze bardziej 

skomplikują i przedłużą procedurę „wykonania kontaktów” w przypadku dzieci izolowanych od 

rodzica (najczęściej ojca), zablokują możliwość zabezpieczenia w sprawach opiekuńczych co jeszcze 

bardziej narazi dzieci na skutki długotrwałej przemocy alienacji rodzicielskiej, a wprowadzenie tzw. 

„alimentów natychmiastowych” – będzie w jeszcze większym stopniu zachęcać kobiety do rozwodów 

i promować proceder uprowadzeń rodzicielskich, czego następstwem będzie dalsza destrukcja 

polskich rodzin. Co najgorsze – przedstawione założenia projektu Ministerstwa Sprawiedliwości 

całkowicie pomijają najbardziej istotną z punktu widzenia dzieci i rodziców kwestię realnego 

wprowadzenia do obiegu prawnego instytucji PIECZY NAPRZEMIENNEJ, jako jedynej 

realnej i skutecznej gwarancji na zachowanie wzajemnego prawa dzieci i rodziców do życia 

rodzinnego po rozstaniu rodziców. Opieka naprzemienna jest najkorzystniejszą dla dzieci formą 

opieki po rozwodzie rodziców. Potwierdzają to liczne badania naukowe z całego świata. Ponadto 

eksperci potwierdzają, że tzw. „konflikt” między rodzicami nie jest przeszkodą do wykonywania 

pieczy naprzemiennej. 

Pytam sie zatem ja , J. S., matka i babcia . Kobieta Polska, ktora ciezko pracuje : dlaczego 

...dlaczego...tak sie dzieje ?Nowe projektowane zmiany są spełnieniem postulatów osób przeciwnych 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html
http://petycja.eu/stop-alienacji-rodzicielskiej-petycja/
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/petycje/petycje_wielokrotne/pw90117/pw9_01_alienacja_rodzicielska.pdf


pieczy naprzemiennej, bo w praktyce reforma ta zamiast wprowadzić priorytet pieczy naprzemiennej 

to jeszcze bardziej utrwali jej marginalną obecność w orzeczeniach sądowych. Zauważalny jest opór 

i niechęć niektórych środowisk i osób względem modelu pieczy naprzemiennej a także rażąco niski 

poziom świadomości co do tego czym jest piecza naprzemienna , sądy rodzinne mając od 2015 roku 

możliwość orzekania pieczy naprzemiennej możliwość tę całkowicie ignorują. W sytuacji kiedy 

sąd nadal będzie miał możliwość rozstrzygania „po staremu”, czyli tak jak przez ostatnie kilkadziesiąt 

lat – oczywiście będzie preferował i wybierze ten tradycyjny sposób rozstrzygania, według 

utrwalonego przez lata szablonu, chociażby przez wzgląd na szybkość postępowania. Szablon, o 

którym mowa, to w przypadku braku porozumienia rodziców – przekazanie dziecka jednemu 

rodzicowi (zazwyczaj matce) niejako na własność a drugiemu (zazwyczaj ojcu) ustalenie tzw. 

kontaktów z dzieckiem. Nadal będą sporządzane naciągane i blagierskie uzasadnienia postanowień 

sędziów rodzinnych, że za takim rozstrzygnięciem przemawia „dobro dziecka”… bo przecież żaden 

sędzia z wydziału rodzinnego nie przyzna się do tego, że tak po prostu było łatwiej i szybciej! Obecnie 

dochodzi do absurdalnych wręcz przypadków, w których rodzice zgodnie domagają się pieczy 

naprzemiennej a sąd narzuca rozstrzygnięcie według swojego szablonu
 . 
 

Nie godze sie z tym i dlatego PROTESTUJE , nikt nie ma prawa niszczyc zycia mlodego obywatela kraju z powodu chorego prawa . Moja rodzina cierpi 

straszliwie i tez sie z tym nie godzi . Synowa porywajac wnuczka dokonala tego czynu nie baczac na krzywdy jakie wlasnemu dziecku czyni . Dziecko zyje 

w zdemoralizowanym srodowisku gdzie pornografia i narkotyki sa na porzadku dziennym a sad  sugeruje ze to jest normalnosc w dzisiejszym swiecie . 

Chlopczyk wyrwany sila ze swojego kochanego swiata , odciety od taty , babci i calej rodziny nie moze zrozumiec dlaczego tak sie dzieje , dlaczego zabrano mu 

to wszystko co kochal a najbardziej to juz nie rozumie ze od grudnia nie pozwala sie mu zobaczyc z tata ktorego tak przeciez kocha . To straszne ze swiat 

doroslych majac nie zliczona mase przeroznych instrumentow moglby pomoc a nie pomaga . Prosze wiec Szanowni Panowie , urzednicy i dzialacze partyjni , 

prokuratorzy i sedziowie o pomoc dopoki jest jeszcze czas , dopoki nie doszlo do tragedi i czegos czego nie mozna juz odwrocic .
 

 
Dziecko, mimo rozwodu rodziców, wciąż potrzebuje obojga rodziców – ich miłości, opieki i wsparcia. Dlatego, z psychologicznego punktu widzenia, 

kluczowa w decydowaniu o zakresie opieki rodziców nad dzieckiem jest umiejętność uwzględnienia perspektywy każdego z nich, jak i małego człowieka 

.
 

Rodzice często nie ufają sobie nawzajem, a to nie sprzyja znajdowaniu optymalnych rozwiązań, które 

można by przedstawić w sądzie. Zwykle oboje rodzice deklarują, że dobro dziecka jest dla nich bardzo 

ważne, ale pomimo tych deklaracji, większości rodziców bardzo trudno jest skoncentrować się na 

interesie dziecka, uświadomić sobie, że punkt widzenia i potrzeby dorosłego są w tej sytuacji zupełnie 

różne od punktu widzenia i potrzeb dziecka. Rodzice chcący się rozstać często tej drugiej osoby 

pragnęliby już nigdy nie spotykać. Tymczasem dziecko nadal potrzebuje kontaktu z obojgiem 

rodziców, potrzebuje miłości, opieki i wsparcia – zarówno mamy, jak i taty .Niezależnie od 

sprawności wykonywania rodzicielskich obowiązków przez rodzica, dzieci równie mocno kochają 

swoje mamy, co swoich ojców i potrzebują z nimi kontaktu. Pytam sie wiec jeszcze raz gdzie jest 

sprawiedliwosc Polskich Sadow i gdzie to co najwazniejsze DOBRO DZIECKA ktorego w wiekszosci 

przypadkow jak i w mojej rodzinie sady nie uwzgledniają . Pytam i postuluje , prosze i blagam tak 

dalej byc nie moze . Gdzie jest ludzka zyczliwosc i wsparcie , czlowieczenstwo . Gdyby ktos mogl 

zobaczyc mojego syna placzacego ukradkiem dla ktorego nie ma przyszlosci po tak haniebnym czynie 

jakim jest zabranie mu syna . Nie...nie ...nigdy nie byl swietym ale jego serce bilo zawsze dla syna 

i zawsze to mu okazywal i kocha go ponad wszystko na swiecie . Czy w nowej Polsce jest to nie 

zgodne z prawem kochac swoje dziecko ? Czy to ze jest dobrym ojcem upowaznia sad aby go 

napietnowac , zamykac w aresztach za to ze chociaz przez chwile chce zobaczyc ukochanego synka ? 

On ma prawomocnie przyznane prawo widzen swojego dziecka lecz matka dziecka nie respektuje 

prawa wymyslajac wszelakiego rodzaju historie stawia go w zlym swietle i szkaluje . Dzieki alienacji 

rodzicielskiej stoi od samego poczatku na pozycji straconego , zona wodzi sady za nos nie myslac 

o dobru dziecka a syn i cala rodzina cierpimy . Moze to nowy rodzaj prawa specjalnego , prawa nad 

prawem gdzie przesadza sie i wydaje wyroki na podstawie przynaleznosci plciowej , nie wiem drodzy 

Panstwo a jedyne co wiem ze w tym kraju dzieja sie zle rzeczy i moze w nie dalekiej przyszlosci 

takich ojcow kochajäcych swoje dzieci bedzie sie palic na stosie albo ukamieniowywac publicznie . 

Dlatego drodzy Panstwo , obywatele ktorym lezy na sercu dobro naszych nastepnych pokolen 

i sprawiedliwosc prosze wesprzyjcie mnie i moja cala rodzine w tej nierownej walce . Wprowadzenie 



Opieki Naprzemiennej jako Nadrzednej w pl.prawie rodzinnym , /wylaczjac oczywiscie patologie/ , 

tablice alimentacyjne i surowa kara !za Alienacje Rodzicielska rozwiaze w Polsce problem i Dramat 

Ojcow i ich Dzieci. Rodzice mieszkajacy w innych miejsowosciach wyrownaja czas przebywania 

dziecka z drugim rodzicem czasem feri , swiat , wakacji i dni wolnych w szkole ,. Skype .Nikt nie 

bedzie lepszym czy gorszym rodzicem i nikt ! nie bedzie wlascicielem ” dziecka .Rodzice beda 

musieli wspolnie ustalac program i po prostu sie dogadywac.Bedac czesto za granica Polski i znajac 

funkcjonowanie formy Opieki Naprzemiennej z codziennego dnia i zycia zdecydowanie moge 

powiedziec ze Tylko taki rodzaj Opieki obejmuje definicje przestrzegania Praw i Dobra Dziecka 

.Tylko milosc i wychowanie przez Oboje ! rodzicow uksztaltuje przyszlych wartosciowych obywateli 

i spoleczenstw. 

Toczy sie dlugi proces legislacyjny nad projektem nowej ustawy . Przypomnieć należy, że 

proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany są złe i niewystarczające, nie uchronią 

dzieci przed krzywdą przemocy alienacji rodzicielskiej a wręcz przeciwnie, nie wprowadzą żadnych 

zmian w dotychczasowej praktyce orzeczniczej sądów rodzinnych. Projektowane zmiany są 

ukierunkowane na spełnienie życzeń sędziów rodzinnych w zakresie procedury cywilnej 

(zabezpieczenia) zamiast na rozwiązanie problemów z jakimi borykają się rodziny. Podkreślenia 

wymaga, że autorzy projektu i propagujący ją ministrowie unikają konsultacji projektu 

z przedstawicielami kilku tysięcy osób żywo zainteresowanych zmianami w przepisach . Ministerstwo 

jedynie pozoruje konsultacje publiczne organizując spotkania z przedstawicielami wybranych 

organizacji pozarządowych (wg tajnego rozdzielnika), Dobra reforma powinna wprowadzić w prawie 

rodzinnym i opiekuńczym zasadnicze zmiany – przede wszystkim priorytet PIECZY 

NAPRZEMIENNEJ jako sprawdzonego i najlepszego dla dziecka modelu sprawowania pieczy przez 

rodziców żyjących w rozłączeniu, w prawie cywilnym wprowadzenia procedur umożliwiających 

szybką reakcję na krzywdę dziecka, a w prawie karnym surowych i nieuchronnych kar dla 

przestępców – sprawców przemocy alienacji rodzicielskiej.  

Szanowni Państwo Senatorowie!  

Mając na uwadze wyżej przestawione okoliczności prosze ja J. S. oraz cala moja rodzina wspomagana 

przez tysiace osob skrzywdzonych przez Polskie Prawo o wznowienie prac nad senackim projektem  

w celu zagwarantowania dzieciom prawa do obojga rodziców.Prosze tez na tej drodze o wsparcie 

wszystkich prawych obywateli Polski ktorym lezy na sercu dobro dzisiejszych i przyszlych pokolen 

naszych dzieci i wnukow .  

Łączę wyrazy szacunku 

J. S. 

 























Gdańsk, 18 marca 2019

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

krpss@senat.gov.pl

Komisja Ustawodawcza

ku@senat.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 6 , 00-902 Warszawa

Szanowni Państwo

    W związku z pracami legislacyjnymi nad Projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk 776), 

działając jako sygnatariusz petycji (PW-9-01/17) uprzejmie proszę o zapoznanie się z niniejszym 

pismem.

W piśmie znak DSRiN-II-054-23/18 BM-I-052-1749/17/3 Podsekretarz Stanu w MS, sędzia Łukasz

Piebiak wyraził pogląd, że nowelizacja KRiO i KPC z dnia 25 czerwca 2015 nadaje 

priorytetowe znaczenie rozstrzygnięciom polegającym na pozostawieniu władzy rodzicielskiej 

obojgu rodzicom nawet w przypadku braku porozumienia między nimi. Zgodzić się należy, że 

faktycznie taka jest   wykładnia celowościowa tej zmiany w przepisach, jednakże tzw. „sądy 

rodzinne” (wydziały SR i SO) tę nowelizację albo zupełnie zignorowały albo dokonują wykładni 

znowelizowanych przepisów w odmienny sposób – najczęściej w tożsamy z brzmieniem przepisów 

sprzed nowelizacji.

Zwrócić też należy uwagę, że w/w nowelizacja wprowadziła zmiany w zakresie rozstrzygnięć co do

władzy rodzicielskiej jednak w żaden sposób nie wzruszyła orzecznictwa sądów rodzinnych w 

zakresie tzw. „kontaktów” z dzieckiem. Nadal w przypadku kiedy rodzice nie przedstawili 

porozumienia w sprawach dziecka, niemalże automatycznie ojcom przyznaje się kontakty z 

dzieckiem w wymiarze kilku godzin tygodniowo, bez względu na to że chcą oni wychowywać 

swoje dzieci a nie tylko je odwiedzać.
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Obserwując posiedzenia połączonych Komisji Senatu RP, przyglądając się podjętym pracom

legislacyjnym w przedmiotowej petycji, po wysłuchaniu wypowiedzi senatorów, chciałbym 

Państwu zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kwestii:

Dotychczasowe zmiany w przepisach, w tym nowelizacja z 2015r. są niewystarczające, bowiem nie 

zdołały one w dostateczny sposób zmienić dotychczasowego orzecznictwa w sprawach 

opiekuńczych – nadal opieka naprzemienna jest orzekana bardzo rzadko pomimo spełnionych 

wszystkich warunków do jej wykonywania. Nie uległ zmianie typowy scenariusz sprawy 

opiekuńczej, w którym oboje rodzice chcą i mogą wychować swoje dziecko, jednak jeden z 

rodziców (najczęściej matka) nie chce dopuścić do porozumienia, nie zgadza się na żadne 

koncyliacyjne sposoby zakończenia sporu (często za namową adwokata) w wyniku czego sąd 

orzeka według zabetonowanego od dziesięcioleci schematu: pieczę nad dzieckiem powierza matce 

jednocześnie ojcu ustala terminy na widzenia z dzieckiem, tzw. „kontakty”. Przypomnieć tu należy 

że kontakty z dzieckiem nie są dla dziecka dobrym rozwiązaniem bowiem najczęściej powodują 

degradację więzi rodzicielskiej z rodzicem odbywającym kontakty, a także są bardzo 

konfliktogenne.

Uważam, że w toku zmian legislacyjnych nad projektem ustawy należałoby przyjąć prostą zasadę, 

według której jeśli oboje rodzice żyjący w rozłączeniu chcą i mogą wychowywać dziecko to 

priorytetowym rozstrzygnięciem powinna być opieka naprzemienna. Priorytetowym w 

znaczeniu: nadrzędnym, pierwszoplanowym, domyślnym – ale nie obligatoryjnym (sic!). 

Wszelkie ewentualne przeszkody w sprawowaniu opieki naprzemiennej takie jak „konflikt” 

powinny być przez sąd usuwane, np. poprzez skierowanie rodziców na terapię, a w skrajnych 

przypadkach sąd powinien karać rodziców za nieodpowiedzialne i niezgodne z dobrem dziecka 

zachowania. Innymi słowy kierując się dobrem dziecka (a niewątpliwie jednym z najważniejszych 

dla dziecka dóbr jest zachowanie obojga rodziców) należałoby dotychczasowy sposób 

rozpoznawania spraw opiekuńczych odwrócić, w taki sposób żeby w pierwszej kolejności rozważać

opiekę naprzemienną i orzekać ją domyślnie (jeśli oboje rodzice chcą i mogą wychowywać 

dziecko), zaś stosować inne rozwiązania tylko wtedy kiedy udowodnione zostaną negatywne i 

nieusuwalne przesłanki wykluczające wdrożenie opieki naprzemiennej. Póki co sędzie zmuszają 

ojców do udowadniania, że opieka naprzemienna się sprawdzi, co wobec obstrukcji i sprzeciwu 

matek a także wobec zabetonowanego orzecznictwa - jest zadaniem niewykonalnym.
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Muszę nadmienić, że spotkałem się z opiniami z własnego środowiska akademickiego, że 

będąc sam osobą zaangażowaną w proces sądowy nie jestem obiektywny. Wyjaśniam: nie 

ma ludzi obiektywnych. Ponadto, kto jest obiektywny w kraju, w którym spowalniano 

Strategię Lizbońską, przyjęto dla własnej wygody, że ustawa o zawodzie psychologa nie 

obowiązuje, ignorowano ustawę o obowiązku szczepień, a mnie osobiście grożono, gdy 

przedstawiłem Ministerstwu Sprawiedliwości w swym wniosku z 20.06.2018 roku informacje 

o podejrzeniu nieetycznego działania ze strony biegłych z Instytutu im. Jana Sehna w 

Krakowie. Moje działanie uznaję za reakcję obywatela na przekroczenie przez podmioty 

Państwa zakresu dozwolonego przymusu państwowego. Zatem jeśli moje działanie 

przyniesie korzyść w interesie dzieci, wszelkie dalsze kwestie są tu nieistotne.  

Na analizę składa się krytyka: biegłych psychologów, sądów rodzinnych oraz rodziców 

(niezależnie od płci). 

1. Biegli Psycholodzy: 

 

- Zazwyczaj są to osoby zatrudnione w OZSS (dawniej RODK). 

- nie istnieje sparametryzowany system zatrudnialności w OZSS. Oznacza to, że nie 

istnieje możliwość ustalenia, czy pracownicy OZSS zdobyli odpowiednie 

doświadczenie z zakresu psychologii Par i Rodzin. 

-charakterystyczne w opiniach OZSS/RODK jak i IES, mieszanie żargonu zawodowego 

– często niezrozumiałego dla sędziów z pojęciami kolokwialnymi.  

- Opinia OZSS/IES jak każda inna opinia badawcza powinna składać się z założenia 

badania, opisu badania, wyniku badań, ustalenia wniosków i konkluzji. Tymczasem 

większość opinii wydanych przez te instytucje jest rozbieżna pomiędzy wynikami 

badań/obserwacją a konkluzjami. Na przykład: wynik badani wskazuje na aspołeczną 

postawę matki. Jest to opisane w badaniu na etapie wniosków badania. Biegły pomija 

te wnioski w konkluzjach. Sąd przepisuje same konkluzje w uzasadnieniu wyroku. 

Sprawa się ‘zaklepuje’. 

- narzędzia badawcze stosowane w OZSS/IES mają mało co wspólnego albo wcale z 

narzędziami badawczymi stosowanymi w psychologii par i rodzin. Biegli skupiają się 

na tropieniu patologii w rodzinie bazując na metodach o niskim poziomie 

parametryzacji (test zdań niedokończonych), niezgodnych z zastosowaniem (Test 

Rorschacha), lub dokonują obserwacji połączonych z wywiadem bez ukierunkowania 

na kwestie systemowe – tzn. nieumiejętnie prowadzą wywiad, z którego nie można 

ustalić faktycznego charakteru funkcyjności lub dysfunkcyjności rodziny. Należy tu 

wyjaśnić, że faktyczne patologie często mają miejsce w rodzinach w których nie 

dochodzi do rozwodu: patrz przypadek tzw. Mamy Madzi czy mord na trójce dzieci w 

Zelczynie w 2018. Tymczasem większość rodzin w których dochodzi do rozpadu to 

rodziny dysfunkcyjne, w których w wyniku zbyt zwielokrotnionych naprężeń doszło 

do dewastacji sieci (NIE więzi!). Takie rodziny powinny  - co może zabrzmieć 

paradoksalnie – uzyskać pomoc od Państwa w postaci terapii grupowych 

(strukturalnych, narracyjnych, wielogeneracyjnych i tym podobnych modeli terapii), a 

nie stawiania członków tych rodzin w charakterze wrogów. Obecnie działania 

biegłych na tym polu tylko pogłębiają problem dziecka w takiej sytuacji. 



- biegli w Polsce mają ograniczony dostęp – lub, co bardziej możliwe - nie chcą mieć 

dostępu do wiedzy z zakresy psychologii par i rodzin ze źródeł. Mam tu na myśli USA i 

UK, gdzie faktycznie od lat 60tych rozwijano wiedzę w tym zakresie. Polski nie stać na 

przebadanie 65 rodzin w warunkach laboratoryjnych w okresie dwuletnim, tak jak to 

zrobił Jackson a po nim Bowen w Palo Alto wspierani przez pieniądze Rockefeller’a i 

Macy’ego. Zamiast zatem korzystać z tego co jest, włącznie z istniejącymi narzędziami 

badawczymi dedykowanymi do konkretnych problemów w zakresie rodziny – jak na 

przykład Model Kołowy Olsona adaptowany przez Margasińskiego już w 1999 – 

obserwuję wylew własnych ambicji, próbę udowodnienia, że my Polacy – mamy jakąś 

inną psychikę. Z wielką trwogą obserwuję przeinaczanie podstawowych pojęć 

psychologicznych: wymienianie pojęcia SIECI – które oznacza w psychologii par i 

rodzin budowę zasad w rodzinie i ich wzajemne relacje z pojęciem WIĘZI – które jest 

bezwzględnie na polskim poletku biegłych nadużywane w sposób urągający wszelkim 

standardom naukowym. Czytający te słowa: masz już więź z tekstem który czytasz, 

ale nie oznacza to, że ożenisz się z tą kartką papieru! Szczególnie nadużywana jest tu 

myśl Murray’a Bowena, który stwierdził: wieź dziecka z matką jest wyjątkowa. Ale 

stwierdził to w kontekście jego odkryć w zakresie problemu schizofrenii w rodzinie, w 

czasach, gdy oskarżano bezpodstawnie matki o wywołanie tej choroby u swych dzieci.  

- Zastanawiający jest fakt, że OZSS/RODK nie przedstawił samoistnie żadnej 

propozycji szkoleń dla własnych pracowników lub działań w kierunku dostosowania 

do zmian społecznych w Polsce w okresie ostatniego, dynamicznie zmieniającego się 

ćwierćwiecza.  OZSS pretenduje to bycia jednostką quasi naukową. Dlaczego zatem 

nie dąży do podnoszenia kwalifikacji własnych pracowników? Nie jest przypadkiem, 

że IES ostatnią decyzją PAN ‘wyleciał’ ze spisu publikacji punktowanych przez 

Ministerstwo Nauki.  

- biegli nie odpowiadają przed nikim. Sami uznają, że ustawa o zawodzie psychologa z 

2005 roku ich nie obowiązuje. Chodzi dokładnie o zapis o dyscyplinarnych izbach 

zawodowych, których sposób tworzenia i przebieg ich działania ustawodawca 

pozostawił psychologom. Wyjaśniam: jest dla mnie oczywiste, że takie izby muszą 

utrzymywać się same, gdyż w innym wypadku byłaby mowa o konflikcie interesów. 

Jednostka biegłych stanowiąca zespół naukowy nie mogłaby pozyskiwać środków na 

niezależne badania od sponsorów, ponieważ pieniędzy na badania nie można by 

ubezpieczyć. Zatem, na własne życzenie psychologowie sami odcięli sobie okazję do 

sponsorowania niezależnie swoich badań naukowych i oczekują, że państwo po 

prostu da im więcej pieniędzy. Świadczy to przede wszystkim o braku dostosowania 

się do życia we współczesnej demokracji w warunkach rynku kapitalistycznego. 

- część środowiska biegłych opiera swe negatywne pojęcie o wychowaniu 

naprzemiennym z samodzielnych prób rodziców do takiego ustalenia. Nie prowadzą 

żądnych badań naukowych w tym zakresie. Nie posiadają szkoleń w tym zakresie. Nie 

interesują się wykonalnymi modelami wychowania naprzemiennego. Obserwują tylko 

dysfunkcyjną rodzinę, której problemu nie diagnozują, szukają natomiast patologii w 

celu uzasadnienia pierwotnego zabezpieczenia decyzji sądu.  

2. Sądy Rodzinne: 



- opierają się na zwyczajach: wykładni pierwszego orzeczenia z danej ustawy. Pomimo 

nowych ustaw (patrz ustawy z lat 2015, 2016 i 2017 które wprowadzają pojęcie wychowania 

naprzemiennego, mediatora, kar za ograniczanie kontaktów pomocy rodzinie, etc.), 

zazwyczaj pomijają ich istnienie powołując się na ‘zwyczaje’ z PRL. Dochodzi do kuriozalnej 

sytuacji, gdzie w wyniku wprowadzenia 500+ rozwiedzeni rodzice sami ‘dogadywali’ się w 

wychowaniu naprzemiennym w celu pozyskania 500+, sądy rodzinne zaś nie uznawały 

takiego stanu rzeczy.  

- sądy wybiórczo podchodzą do treści ustaw. Na przykład dokument, jak książeczka zdrowia 

dziecka jest dokumentem urzędowym. Podobnie jest z opinią o odroczeniu szczepień, która 

wymagana jest poprzez ustawowe procedury. Tymczasem sądy bagatelizują, że mają do 

czynienia z dokumentami prawnymi w tym wypadku a nie z ‘opiniami’. Efekt: śmierć dziecka 

na odrę w zeszłym roku w rodzinie antyszczepionkowców lub śmierć sześcioletniej 

dziewczynki na ospę tydzień temu. Moja córka żyje – lecz także nieszczepiona przez matkę 

znalazła się swego czasu w szpitalu z powodu powikłań po ospie (zagrożenie jej życia 

nieszczepieniem było jednym z głównych powodów dla których udałem się do sądu). Sądowi 

nie przeszkadzał fakt braku dokumentów wymienionych ustawą. Sąd okręgowy w Krakowie 

uznał zaś, w przypadku mojego dziecka, że ‘dzieci czasem chorują’. Wnioski proszę wyciągnąć 

sobie samemu z powyższej historii.  

- sądy nie rozpoznają zazwyczaj problemu rodziny, minimalizując cały zakres możliwych 

dysfunkcji (do których opisania zazwyczaj potrzeba kilku podręczników psychologii) do 

jednego terminu: konfliktu. Co istotne ani KRO, ani ustawy z lat 2015, 2016 czy 2017 

dotyczące problemu rodziny nie wymieniają takiego terminu jak konflikt. Jest więc to pojęcie 

dla sądów uznaniowe, swoisty wytrych nie mający przeniesienia na zasady budowania 

orzeczeń w trybie Doktryny Harta. 

- Nie istnieje jedno wytłumaczenie, dlaczego sądy rodzinne unikają wychowania 

naprzemiennego w swych orzeczeniach. Istnieje natomiast wiele domysłów ze strony 

środowisk ojców w tym temacie: zazwyczaj przewija się wątek mizoandrii, brak wnikliwości, 

konflikt interesów – zadziwiająca ‘zgodność opinii’ pomiędzy niektórymi sędziami a 

OZSS/RODK/IES. Część sędziów ‘lubi’ opinie niejasne, wielowątkowe, dzięki którym można 

wybrać to, co się chce do swego uzasadnienia. Wielokrotnie powtarza się wątek ojca, 

którego wnioski nie podnoszono, przesłuchanie miało akt pro forma, zaś sprawa ciągnęła się 

latami. 

-  Należy zasugerować, że może cześć sędziów rodzinnych nie rozumie pełnionej przez siebie 

funkcji – maja występować w interesie dziecka. Dzieje się natomiast tak, że interes dziecka 

wymieniony jest z dobrym samopoczuciem matki bądź babci. Spotkałem się nawet z 

sentencją jednego z ojców: dopóki żyje babcia matki, nie masz szans na kontakt z dzieckiem! 

Fakt, że pod tym wpisem odezwało się ponad tysiąc osób, powinien dać do myślenia. 

- Część środowiska sędziów, którzy sądzą naprawdę, tzn. ‘bezpłciowo’: osądzają interes 

dziecka a nie płeć rodzica spotykają szykany i ataki ze strony środowiska. Jako przykład 

podam sędziego z Krakowa, który w 1995 przyznał jeden z pierwszych w Polsce wyroków na 



rzecz ojca. Sprawa skończyła się w sądzie najwyższym, gdzie sędzia ów – podany ‘na talerzu’ 

przez koleżanki z pracy finalnie obronił swoje stanowisko po wielu perturbacjach.  

- Sądy nie publikują wszystkich orzeczeń! Bez publikowanych orzeczeń w/s wychowania 

dzieci, obywatele oraz ich dzieci nie mają możliwości pełnego działania w zakresie w 

interesie swych małoletnich. Mnie na przykład, odmówiono dostępu do akt wyżej 

wymienionej sprawy z 1995 roku. 

- sądy rodzinne działają przewlekle. Nie robią też nic, aby tą sytuację zmienić. Nie 

wprowadzono parametryzacji opinii biegłych, aby ustalić jakość ich opiniowania (zwyczajowa 

procedura w USA). Nie zastosowano żadnych działań na szczeblu administracyjnym, aby 

zwiększyć czas sędziemu na zapoznanie się ze sprawą. W sytuacjach zagrożenia życia dziecka 

(mój przypadek), unikają odpowiedzialności. 

3. Rodzice: 

- niezależnie od płci, należy zwrócić uwagę na jakiś proces dysfunkcji w rodzinie, który 

doprowadził do jej rozpadu. Sąd, psycholog, widzi tylko skrawek problemu. W interesie 

dziecka jest tak prowadzić osąd czy badania, aby wspomóc proces powrotu do funkcyjności 

rodziny. Nie musi to oznaczać ‘zejścia’ się rodziny, lecz takie procesowanie sprzężeń 

zwrotnych w komunikacji oraz budowę sieci aby sekwencyjność postepowań była dla dziecka 

naturalna i budująca. Oznacza to w praktyce indywidualne dostosowane relacji w takiej 

rodzinie między rodzicami a dzieckiem. Wyklucza to ‘zwyczajowe’ ustalanie kontaktów oraz 

deklasowanie ‘drugiego rodzica’ w procesie wychowawczym. Zapisy, które umożliwiają 

deprecjację rodzica, gdy jest on zdrowy psychicznie (nie alkoholik, nie psychopata) nie mogę 

być procesowane. 

- rodzic, tak jak i dziecko w okresie sprawy sądowej działa na poziomie podwyższonego 

stresu. Może ulegać wpływom członków rodziny, jeśli ma niską dyferencjację ‘ja’ –  a 

zazwyczaj ma, skoro doszło do rozejscia. Obecnie i sądy jak i biegli mają życzeniowe 

podejście do takiej sytuacji. Oczekuje się, że rodzic w 'cudowny sposób' uzdrowi się sam. Jest 

to bzdurne podejście. Oczekiwanie od ślepca, aby odzyskał oczy. Bez realnego wsparcia dla 

CAŁEJ rodziny na etapie rozejścia – jeśli już musi do niego dojść – nie ma mowy o 

polepszeniu losu dziecka. 

- Kolejny akt życzeniowego podejścia do rodziców przez sądy i biegłych to braki w rozumieniu 

zmian jakie zaszły w polskich rodzinach. I nie chodzi to o preferencje seksualne. Mamy do 

czynienia z problemem eurosieroctwa – ponad 2 miliony rodziców w Polsce ma niepełny 

kontakt z dziećmi lub starszą generacją w wyniku pracy poza Polską. Pytanie: jak rozumieć 

budowanie sieci w rodzinie po rozstaniu, jeśli dla porównania dzieci rodziców pracujących w 

transporcie lub za granicą widzą ich jeszcze rzadziej niż ojcowie po ustalonych kontaktach? 

Co staje się patologią w takim razie? Jak ująć problem? Czy mamy tu jakąś ‘złotą zasadę’ do 

której można się odwołać? Odpowiedź jest tylko jedna: decyzje sądów nie mogą być 

uznaniowo ‘zwyczajowe’. Nie można działać w oparciu o własne wyobrażenia, gdy dochodzi 

do tak dynamicznych zmian. Efekty mogą być katastrofalne: Brevik nie miał kontaktu z 

ojcem. Ojciec Tarranta zmarł, gdy ten miał 20 lat. Ulrike Meinhof także straciła ojca w 

młodym wieku na raka i podobnie jak Tarrant i Brevik miała kontakt tylko z matką a potem z 



siostrą. To nie są nietypowe przypadki. Nierobienie nic, aby ojciec miał wpływ wychowawczy 

na dziecko nawet w sytuacji rozejścia się rodziny może skutkować pojawieniem się takich 

ludzi także i na naszym gruncie.  

PODSUMOWANIE: 

Rodzice w Polsce – podobnie jak i biegli a za nimi sąd rodzinne, nie rozumieją, czym jest 

wychowanie naprzemienne. Nie jest to nagroda ‘za dobre sprawowanie’ dla rodzica. Nie jest 

do akt podniesionego stresu dla dziecka. Wychowanie naprzemienne jest po prostu 

obopólnym ograniczeniem praw rodziców na rzecz dziecka. Sąd – kierując się dobrem 

dziecka – tak ustala warunki wychowania, aby zmaksymalizować jego interes jednocześnie 

narzucając warunki sprawowania takiego wychowania. Wprowadzenie naprzemiennego 

wychowania ucina z jednej strony życzeniowe podejście rodziców do dziecka i zmusza ich do 

wzmożenia wysiłków do pozyskania potrzebnej funkcyjności, z drugiej strony uniemożliwia 

pojawienie się patologii tzw. ‘alimenciar’ – matek odcinających kupony z ‘posiadania’ 

dziecka.  

Aby jednak przeprowadzić taki proces trzeba zrozumieć, że problem jest wieloplatformowy i 

obejmuje te trzy grupy: sądy, biegłych i same rodziny. 

Proponowany model wychowania naprzemiennego: 

1. Ustalenie, poprzez wywiad społeczny (plus ewentualnie rozmowa z pracownikiem 

socjalnym/biegłym), że rodzice nie mają przeszłości kryminalnej lub nie toczą się 

przeciwko nim sprawy kryminalne (np. obserwacja ze strony Niebieskiej Linii) 

2. Ustalony zostaje trzymiesięczny okres próbny wychowania naprzemiennego. Rodzice 

nie muszą przedstawić, jak ma wyglądać. Nie ma ustalonych alimentów na dziecko – 

rodzice sami mają dopracować wydatki.  

3. W tym okresie rodzina podlega obserwacji: czy każdy z rodziców nie utrudnia 

kontaktów? Czy potrzeby dziecka są spełniane? 

4. W tym okresie rodzice są kierowani na sesję terapeutyczną. Nie podlegają badaniom 

‘kto lepszy, kto gorszy’, nie działa się w kierunku deprecjacji rodzica. Terapeuta działa 

na dwóch płaszczyznach: szkoleniowej, aby wskazać rozwiązania w obecnej sytuacji, 

oraz indywidulanej, jeśli jest to wymagane. 

5. Po okresie trzech miesięcy sąd podejmuje decyzję w oparciu o zebrane dane. Jeśli 

jeden z rodziców ograniczał kontakty lub środki, lub wyłudzał środki, nie rozwiązał 

problemów w sprawach interesu dziecka podczas sesji (zazwyczaj 7 lub 9 spotkań to 

maksimum) to ten rodzic ma ograniczone prawa rodzicielskie na rzecz drugiego. 

Będzie płacić alimenty. Będzie miał ustalone kontakty.  

6. Jeśli rodzice nie wyłudzali od siebie pieniędzy, lub ograniczali je na dziecko, jeśli 

potrafili podzielić swój czas na wychowanie dziecka i spełniać jego potrzeby – 

wychowanie naprzemienne pozostaje zachowane. 

Jak widać na powyższym modelu, sad ma możliwość ingerencji w proces, a psycholog 

spełnia funkcję pomocniczą – a nie jak dotychczas – lokaja sądu. 

















Rozwój dorobku naukowego w tematyce opieki 

naprzemiennej  

  

  

Od lat 70-tych XX wieku trwają badania oraz obszerne prace naukowe 

wokół zagadnień związanych z opieką naprzemienną. Poniżej 

przedstawiamy przełomowy dorobek naukowy i publikacje.  

Prof. Wassilos E. Fthenakis 

  

  

W połowie lat 1970-tych potrzeby dzieci stały się przedmiotem zainteresowania i 

naukowej analizy. Psycholog dziecięcy z Monachium Prof. Wassilos E. Fthenakis 

pisze w swoich opracowaniach nawet o renesansie badań nad dziećmi. Do tamtego 

czasu więź matki z dzieckiem uchodziła za niepodważalny dogmat, a tygodnik der 

Spiegel zatytułował jedno ze swoich wydań z roku 1980 „Pożegnanie mitu 

przywiązania do matki“ udostępniając tym samym po raz pierwszy szerokiej 

publiczności w krajach niemieckojęzycznych wyniki międzynarodowych badań 

naukowych w tym zakresie. Przedmiotem wspomnianych badań naukowych nie była 

wyłącznie tematyka przywiązania dziecka do matki lecz również rola ojca w 

wychowaniu dzieci. „Na nowo zdefiniować rolę ojca“  brzmiał tytuł wywiadu z Prof. 

Fthenakis. 

Wniosek: Po raz pierwszy zaprezentowano obszerne wyniki prac naukowych, które 

potwierdziły, że ojcowie są tak samo ważni dla zdrowego rozwoju  swoich dzieci co 

matki.  

 

  

Dr. Robert Bausermann 

  

  

Nastąpiły liczne studia naukowe, przede wszystkim w USA i Kanadzie, ponieważ w 

tych krajach udostępnione były odpowiednie środki naukowe. W roku 2002 Robert 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14317093.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14317093.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14317157.html


Bausermann opublikował obszerną meta-analizę  33 prac naukowych. Wynikiem 

centralnym było, że dzieci które mają intensywny kontakt z ojcami, wykazują mniej 

zaburzeń i niepożądanych zachowań i mają mniej zaburzeń emocjonalnych. Oprócz 

tego dzieci z intensywnym kontaktem z ojcami mają lepsze wyniki w szkole w 

porównaniu z dziećmi, które nie miały intensywnego lub nie miały wcale kontaktu z 

ojcem. 

Dwa dalsze wnioski prac Dr Bausermann’a są szczególnie do podkreślenia:  

1. Zadowolenie matek ze współpracy z ojcem, który angażuje się w wychowanie dzieci,   

było znacznie wyższe niż w przypadku sprawowania opieki wyłącznie przez matkę w 

modelu rezydencji dzieci przy matce a kontaktach ojca i określeniu miejsca 

zamieszkania dzieci tylko u matki. 

2. Przy średnio ukształtowanej częstotliwości kontaktów ojca ze swoimi dziećmi w 

przestarzałym modelu weekendowych tzw. widzeń ojca, potencjał wzajemnego 

konfliktu rodziców względem siebie był najwyższy w porównaniu do innych 

alternatywnych modelów sprawowania opieki  po rozstaniu rodziców. 

Wniosek: Po raz pierwszy pojawiły się obszerne naukowe dowody na to, że określenie 

miejsca zamieszkania dzieci przy matce i sprawowanie opieki głównie przez tzw. 

pierwszoplanowego rodzica, którym jest zazwyczaj matka (model jednego miejsca 

zamieszkania) jest dla dzieci raczej obciążającą formą sprawowania opieki. 

 

  

Dr Thoroddur Bjarnason i Arsaell M. Arnarsson 

  

  

W roku 2011 naukowcy z Islandii Thoroddur Bjarnason i Arsaell M. Arnarsson 

opublikowali pracę naukową obejmującą wiele krajów, na próbie 200.000 dzieci z 

rodzin rozwodowych z 36 krajów, której przedmiotem była komunikacja dzieci z 

rodzicami. Wynikiem tych badań naukowych były wnioski, że dzieci które są 

wychowywane przez rodziców we formie opieki naprzemiennej (model podwójnej 

rezydencji), mają mniej konfliktów ze swoimi rodzicami niż dzieci, które zamieszkują 

tylko u jednego rodzica. 

Wniosek: Problemy komunikacyjne pomiędzy rodzicami w modelu opieki 

naprzemiennej są znacząco mniejsze niż u rodziców, których dzieci zamieszkują tylko  

z jednym z rodziców a drugi rodzic ma kontakty. 

http://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-16191.pdf


  . 

 

  

Dr Malin Bergström 

  

  

Zespół naukowców ze Szwecji wokół Malin Bergström bazujac na ankietach 

przeprowadzonych na grupie 167.000 uczennic i uczniów  w wieku 12-15 lat doszedł 

w swych pracach naukowych z roku 2012 do wniosków, że dzieci które mieszkają ze 

swoimi rodzicami w sposób naprzemienny w modelu podwójnej rezydencji, wykazują 

znacznie mniejsze ryzyko zaburzeń psychosomatycznych, mają mniej problemów 

psychiatrycznych, są mniej depresywni, mają wyższą jakość życia niż dzieci, które 

zamieszkują tylko z jednym rodzicem. Wyniki te potwierdziły się dalszych pracach 

naukowych Dr Bergström opublikowanych w latach 2014 i 2015. 

Wniosek: Z wszelkich dostępnych form sprawowania opieki nad dziećmi po 

rozwodzie, model opieki naprzemiennej daje dzieciom najlepsze szanse rozwoju na 

przyszłosć. 

  

Sondre Aasen Nilsen 

  

  

Zespół naukowców z Norwegii wokół Pana Nilsen‘a w roku 2012 przebadał i 

podsumował ankiety 7.707 młodocianych osób z roczników 1993 – 1995 pod 

względem różnych faktorów. Konkluzją tych badań jest wniosek, że młodociani, którzy 

zamieszkiwali ze swymi rodzicami w modelu opieki naprzemiennej, mieli taki sam 

poziom rozwoju jak młodociani, których rodzice żyli ze sobą wspólnie pod jednym 

dachem. W niektórych obszarach natomiast dzieci, które wychowywały się u swoich 

rodziców w modelu opieki naprzemiennej, rozwinęli się nawet lepiej niż ich rówieśnicy 

którzy zamieszkiwali z nierozwiedzionymi rodzicami wspólnie pod jednym dachem. 

Wyniki te były niezależne od płci i sytuacji ekonomicznej. W przeciwieństwie do tego 

młodociani, którzy wychowywali się i zamieszkiwali tylko z jednym rodzicem, 

wykazywali znacznie większe indykatory obciążeń i sytuacji stresowych. 

Wniosek: Również po upływie dłuższego czasu obserwowalny jest i daje się 

udowodnić naukowo znacznie pozytywniejszy rozwój dzieci żyjących w modelu 



podwójnej rezydencji (opieka naprzemienna), które to dzieci nie odróżniają się od 

rówieśników żyjących z nierozbitych rodzinach. 

  

Już ten mały wybór międzynarodowej literatury naukowej pokazuje niezależnie od 

kraju i narodowych czy lokalnych wpływów w sposób powtarzający się, że dochodzimy 

do tych samych wniosków: Dobrostan zarówno dzieci jak i ich rodziców jest znacznie 

wyższy w modelu opieki naprzemiennej niż w modelu opieki sprawowanej tylko przez 

jednego rodzica. 

 

 

 

  

Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf 

  

  

W krajach niemieckojęzycznych tematyka opieki naprzemiennej stała się głośna za 

sprawą dyskusji zainicjowanej w roku 2013 poprzez publikację opracowania „Opieka 

naprzemienna: Psychologia – Prawo – Praktyka“ Pani Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf. 

Przedstawiła ona wyniki 45 międzynarodowych prac naukowych wokół tematu opieki 

naprzemiennej, naświetliła prawne aspekty opieki naprzemiennej w Niemczech i 

innych krajach i wskazała na praktyczne aspekty jak można dopasować opiekę 

naprzemienną rodziców zgodnie z potrzebami dzieci. Opracowane przez Prof. 

Sünderhauf 900-stronicowe kompendium  stanowi jak dotychczas najobszerniejszy 

zbiór informacji i odkryć naukowych wokół problematyki opieki naprzemiennej w 

krajach niemieckojęzycznych. W tym opracowaniu zostały obalone najczęściej 

dotychczas występujące uprzedzenia zakotwiczone zarówno w niemieckim kodeksie 

rodzinnym jak i w naukowy sposób obalone argumenty, które dotychczas były 

http://www.springer.com/de/book/9783531183404
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forowane w publicznej dyskusji wokół tematu opieki naprzemiennej,  a których 

używano przeciwko szerokiemu wprowadzeniu modelu opieki naprzemiennej do 

systemu prawnego. 

W formie kompaktowej Prof. Dr. Hildegund Sünderhauf opublikowała opracowanie na 

temat „Uprzedzenia wobec modelu opieki naprzemiennej: Co jest prawdą, a co nie”. 

Wniosek: Funkcjonująca opieka naprzemienna i dobrobyt dziecka wcale nie 

wymagają założenia „dobrej“ czy też szerokiej komunikacji rodziców, lecz mogą z 

powodzeniem być stosowane w myśl równoległego rodzicielstwa, dopóki jeden z 

rodziców nie będzie aktywnie działać przeciwko drugiemu rodzicowi. 

Opieka naprzemienna może przyczynić się do deeskalacji konfliktu rodziców 

względem siebie. Wyniki międzynarodowych badań potwierdzają znaczną korzyść 

opieki naprzemiennej w porównaniu do opieki sprawowanej tylko przez jednego 

rodzica. Opieka naprzemienna pod żadnym względem nie jest gorsza od opieki w 

wykonaniu tzw. pierwszoplanowego rodzica, natomiast opieka naprzemienna jest w 

wielu punktach, przede wszystkim pod względem zdrowia i rozwoju  dziecka 

korzystniejsza dla dziecka w porównaniu do tradycyjnego modelu opieki w wykonaniu 

pierwszoplanowego rodzica. 

Z uwagi na brak jednoznacznego określania opieki naprzemiennej w systemie 

prawnym wielu krajów, wymagane jest stworzenie odpowiednich ram i regulacji 

prawnych, by opieka naprzemienna stała się praktykowalna. 

 

  

Prof. Linda Nielsen 

  

  

W roku 2013 Linda Nielsen, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Profesor w 

dziedzinie psychologii młodzieży i psychologii wychowania przedstawiła szerokiej 

publiczności świata naukowego podsumowanie 40 międzynarodowych prac 

naukowych . Zarówno w tej jak i późniejszych pracach naukowych autorka 

skoncentrowała swoje badania na poziomie konfliktu rodziców, którzy sprawowali 

opiekę naprzemienną, w myśl pytania czy rodzice od początku byli między sobą zgodni 

co do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w modelu opieki naprzemiennej. 

Wniosek: Wynik był jednoznaczny: Równiez w wypadku silnego konfliktu 

występującego pomiędzy rodzicami i również wówczas gdy jeden z rodziców odrzucał 

początkowo sprawowanie opieki nad wspólnymi dziecmi w modelu opieki 
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naprzemiennej, zarówno dzieciom jak i ich rodzicom później w trakcie sprawowania 

opieki naprzemiennej działo się lepiej, niż w przypadku sprawowania opieki tylko przez 

pierwszoplanowego rodzica. Poziom konfliktu ulegał sukcesywnej redukcji w na 

przełomie czasu. 

W roku 2017 Prof. Nielsen badała tezę, jak konflikt rodzicielski, wspólna 

odpowiedzialność rodzicielska oraz ustalenia sprawowania opieki nad dziećmi 

wpływają na siebie i przeprowadziła badania naukowe na bazie 54 wcześniejszych 

badań z ostatnich 30 lat. Z tej pracy wypływa 10 zaskakujących wniosków  na temat 

wspólnego sprawowania opieki po rozstaniu się i/ lub rozwodzie rodziców [i] : 

  

1. We wszystkich 54 pracach naukowych – sytuacje, (prócz wypadków kiedy 
dzieci musiały być chronione już wcześniej jeszcze przez rozstaniem 
rodziców) dzieci w przypadkach ustaleń opieki naprzemiennej wykonywanej 
przez rodziców wykazywały lepsze wyniki niż dzieci nad którymi opiekę 
sprawował pierwszoplanowy rodzic. 

2. Małe dzieci oraz niemowlaki w wypadku wspólnego sprawowania opieki przez 
rodziców nie wykazywały gorszych wyników niż dzieci nad którymi opiekę 
sprawował tylko pierwszoplanowy rodzic. 

3. Również w przypadku występowania konfliktu między rodzicami, dzieciom w 
modelu opieki naprzemiennej zasadniczo, pod względem wielu kryteriów tzw. 
„dobra dziecka” dzieciom powodziło się lepiej niż w przypadku sprawowania 
opieki tylko przez jednego tzw. pierwszoplanowego opiekuna. 

4. Również w przypadku uwzględnienia dochodów rodziny wyniki przemawiają 
za stosowaniem opieki naprzemiennej. 

5. Rodzice, którzy stosowali model opieki naprzemiennej, nie wyróżniali się 
wcale mniejszym poziomem konfliktu czy lepszą relacją wzajemną od 
rodziców u których stosowano model opieki w wykonaniu tylko 
pierwszoplanowego rodzica. 

6. Wielu rodziców, którzy obecnie stosują wspólne naprzemienne wychowanie 
dzieci po rozstaniu się, nie podjęli tej decyzji pierwotnie dobrowolnie. 

7. Dzieciom, które są narażone na trwający, intensywny wzajemny konflikt 
rodziców względem siebie, również konflikt fizyczny, w przypadku stosowania 
opieki naprzemiennej nie wiedzie się gorzej niż w przypadku stosowania 
opieki w wykonaniu tylko tzw. pierwszoplanowego rodzica. 

8. Utrzymanie silnych więzi do obojga rodziców w przypadku stosowania opieki 
naprzemiennej kompensuje szkody wywoływane obciążeniem dzieci 
wzajemnym konfliktem rodziców względem siebie i złe relacje rodzic-rodzic. 

9. W modelu opieki naprzemiennej rodzice opierają się częściej na tzw. 
oddokowanym, zdystansowanym lub na tzw. równoległym wychowaniu swoich 
dzieci niż rzeczywiście osiągają wspólnie w myśl co-parenting-u i ścisłej 
współpracy. 

10. Nie ma żadnego opracowania naukowego, które wykazałoby wyniki, które dają 
przypuszczać, że dobrostan dzieci, których rodzice uwikłali się w ostre 
konflikty prawne lub sądowe, byłby gorszy, od tych dzieci, których rodzice nie 
mieli żadnych lub nieznaczne konflikty na tle sprawowania opieki nad dziecmi 
po rozstaniu się. 



Artykuł można przeczytać w pełnym tekście w tłumaczeniu na j. niemiecki na stronie 

www.doppelresidenz.org. 

W roku 2018 Nielsen poświęciła swoją uwagę tezie dowodowej, jakie oddziaływanie 

na sytuację dzieci ma dochód rodziny lub konflikt rodziców [iii]. Częściowe 

tłumaczenie znajduje się na stronie www.doppelresidenz.org [iv] . W tym celu analizie 

badawczej zostało poddanych 60 prac naukowych, co stanowi największą, 

dotychczas uwzględnioną liczbę. W modelu opieki sprawowanej tylko przez jednego 

rodzica wyniki okazały się być w każdym przypadku gorsze. Model opieki 

naprzemiennej we wszystkich pracach okazał się być lepszy. Zauważyć należy 

również: że stosunek dzieci do ich rodziców i krewnych w przypadku opieki 

naprzemiennej był we wszystkich badanych przypadkach lepszy niż w modelu opieki 

sprawowanej tylko przez pierwszoplanowego opiekuna. 

Wniosek:  Zostało szeroko udowodnione, że potwierdzone lepsze wyniki w zakresie 

dobrostany dzieci w przypadku opieki naprzemiennej są niezależne od czynnika 

konfliktu czy też dochodu rodziny. Tym samym teza, że konflikt rodziców w 

przypadku stosowania opieki naprzemiennej mocniej obciąża dzieci, została obalona. 

Jest dokładnie odwrotnie. Opieka naprzemienna redukuje konflikt rodziców. 

 

[i] Linda Nielsen, 10 surprising findings on shared parenting after divorce an 

separation, https://ifstudies.org/blog/10-surprising-findings-on-shared-parenting-after-

divorce-or-separation 

[ii] https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/zehn-erstaunliche-erkenntnisse-

ueber-gemeinsame-elternschaft-nach-trennung-und-scheidung-13.php 

[iii] Linda Nielsen (2018), Joint versus sole custody: Outcomes for children 

independent of family income or parental conflict, Journal of child custody, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15379418.2017.1422414 

[iv] https://www.doppelresidenz.org/page/blogposts/60-studien-doppelresidenz-vs.-

residenzmodell-ergebnisse-sprechen-unabhaengig-vom-familieneinkommen-oder-

elterlichen-konflikt-fuer-die-doppelresidenz-25.php 

 

  

Prof. William Fabricius 

  

  

Już w roku 2007 profesor Fabricius opublikował długoterminowe badania 

psychologiczne w zakresie psychicznego zdrowia dzieci po rozstaniu się rodziców [i]. 

https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/wissenschaftliche-veroeffentlichungen.php#_edn1


badaniom poddane zostały tezy jak czas spędzony wspólnie z ojcem wpływa na 

dzieci i jak w stosunku do tego rozwijają się konflikty pomiędzy rodzicami. 

Wynik: Im więcej czasu dzieci spędzały z obojgiem rodziców, tym lepiej rozwijała się, 

niezależnie od poziomu konfliktu, więź dzieci z ojcem. Ten wynik dał się udowodnić 

nawet 5 lat po rozstaniu się rodziców. Można stwierdzić, że konflikt pomiędzy 

rodzicami malał, im więcej czasu dzieci spędzały z ojcami. 

W roku 2016 prof. Fabricius opublikował pracę naukową [ii], która zajmowała się tezą 

uważaną często za kontrowersyjną i trudną, czy małe dzieci a nawet niemowlaki po 

rozstaniu się rodziców mogą nocować u swoich ojców i jak takie nocowania dzieci 

oddziaływają na bardzo młode dzieci. Wykazano, że więcej czasu spędzonego z 

ojcem polepsza relacje dziecka do obojga rodziców i to niezależnie od tego, czy 

sprawowanie opieki w taki sposób odbywa się dobrowolnie czy jest wynikiem decyzji 

sądowej. Te same efekty są widoczne i dały się udowodnić nawet po 5 latach od 

rozstania się rodziców. 

Wniosek: niezależnie od wieku i poziomu konfliktu pomiędzy rodzicami, dzieci mają 

lepszy dobrostan, również małe dzieci i niemowlaki, w przypadku stosowania 

zrównoważonego podziału opieki pomiędzy rodziców. Ten efekt daje się udowodnić 

w niezmienionym stanie nawet po wielu latach. Wyniki te wykazane również u innych 

naukowców prowadzą do nowej oceny dotychczasowych twierdzeń i ocen w temacie 

nocowania niemowlaków i małych dzieci u ojców. 

[i] William Fabricius, Linda Luecken (2007), Postdivorce living arrangements, parent 

conflict, and long-term physical health correlates for children of divorce. 2007 

[ii] William Fabricius, Goo Woon Suh (2016), Should Infants and Toddlers Have 

Frequent Overnight Parenting Time With Fathers? The Policy Debate and New Data, 

Psychology, Public Policy, and Law © 2016 American Psychological Association 

2017, Vol. 23, No. 1, 68–84, http://psycnet.apa.org/buy/2016-56883-001 

  

Dr. Richard Warshak 

  

  

Na bazie ponad 50 międzynarodowych badań, które prowadzą do bardzo zbliżonych 

wyników i wniosków, renomowany psycholog dziecięcy Richard Warshak, University 

of Texas, USA we współpracy z 110 uznanymi naukowcami i praktykami z całego 

świata przedstawił w roku 2014 Raport na temat aktualnego stanu debaty naukowej  w 

https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/wissenschaftliche-veroeffentlichungen.php#_edn2
https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/wissenschaftliche-veroeffentlichungen.php#_ednref1
https://www.doppelresidenz.org/page/fachinformationen/wissenschaftliche-veroeffentlichungen.php#_ednref2
http://psycnet.apa.org/buy/2016-56883-001
https://www.google.de/ur%3Cx%3El?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiSmPukzY_PAhWHJSwKHb8PA5gQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chess.su.se%2Fpolopoly_fs%2F1.166729.1392279984!%2Fmenu%2Fstandard%2Ffile%2FWarshak-Social%2520Science%2520and%2520Parenting%2520Plans%2520for%2520Young%2520Children%2520final%2520ms%2520distribution%2520copy.pdf&usg=AFQjCNGwvOSCeKNo13bWiSCNt4oEeDOUbQ&cad=rja


tematyce sprawowania opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców z uwzględnieniem 

różnych przedziałów wiekowych. 

Zgodnie stwierdzono (tłumaczenie na j. polski przez autora tego przekładu): 

1. Nad dziećmi wszelkich przedziałów wiekowych, również małymi dziećmi, w 

przypadku rozstania rodziców, powinny sprawować opiekę wspólnie oboje 

rodziców. 

2. Leży w interesie małych dzieci, że oboje rodzice dzielą się wychowaniem swych 

dzieci w taki sposób, że małe dziecko zachowuje wyważony i odczuwalny 

kontakt do obojga rodziców. 

3. Zasadniczo naukowcy na podstawie swoich prac naukowych popierają możliwie 

zrównoważony podział opieki pomiędzy oboje rodziców. Na bazie teorii 

rozwojowej oraz empirycznych wniosków należy uznać za potwierdzone, że 

niemowlaki rozwijają więź do obojga rodziców i dłuższa nieobecność jednego z 

rodziców w życiu małego dziecka zagraża utrzymaniu więzi rodzic-dziecko. Aby 

utrzymać u dzieci z tzw. rodzin rozbitych możliwość dobrych i trwałych więzi do 

obojga rodziców, naukowcy zalecają obojgu rodzicom spędzania ze swymi 

dziećmi tak dużo czasu jak tylko możliwe. Rodzice powinni wyzbyć się 

uprzedzeń wobec opieki naprzemiennej  i równomiernego możliwie 

połowicznego podziału czasu opieki na każdego z rodziców, jeśli tylko jest to 

dla obojga rodziców praktycznie możliwe. 

4. Aktualne wyniki badań naukowych w tematyce nocowania małych dzieci u 

swoich ojców dochodzi do wniosków, że dla małych dzieci (młodszych niż 4 

lata) jest korzystne, aby nocowały u obojga rodziców, zamiast stale spędzać 

noc tylko w domu u jednego rodzica. Autorzy są przekonani, że teoretyczne i 

praktyczne rozważania nad korzyścią nocowania dzieci w większości 

przypadków są bardziej przekonywujące niż obawy,  że nocowania małych 

dzieci u ich ojców mogłyby narazić ich rozwój. Praktyczne aspekty 

funkcjonowania rodziców w sytuacjach życiowych należy uwzględnić podczas 

kształtowania konkretnych ustaleń opiekuńczych. 

5. Ustalenia opiekuńcze, które regulują kontakt jednego z rodziców na poziomie 

jedynie 6 dni w miesiącu i powodują, że dzieci czekają więcej niż tydzień na 

ponowny kontakt z drugim rodzicem, obciążają znacznie więź rodzic-dziecko. 

Powyższy model ograniczonych kontaktów z dzieckiem osłabia podstawy 

fundamenty więzi rodzic-dziecko. Pozbawia dzieci kontaktu i relacji z rodzicem, 

które wiekszość z dzieci chciałaby mieć z obojgiem rodziców. Badania naukowe 

opierają się na rozwoju zakodyfikowanego i stanowionego prawa by umożliwiać 

dzieciom spędzanie maksymalnej ilości czasu z obojgiem rodziców. Jest to 



decydujące szczególnie dla małych dzieci, dla których wymaga się stworzenia 

solidnej więzi ojciec-dziecko i zapewnienia bezpieczeństwa utrzymania tych 

więzi. Zamiast utrudniać ojcom ich zaangażowanie w dzieci i obkładać je 

wysokimi przeszkodami, społeczeństwo powinno zachęcać ojców do 

przejmowania bezpośredniej i zaangażowanej roli w życiu swych dzieci. 

6. Żadne z badań naukowych nie potwierdza, aby odkładać czasowo regularny 

udział obojga rodziców w życiu swoich małych dzieci. Utrzymanie więzi dzieci 

do obojga rodziców jest ważnym kryterium przy opracowywaniu ustaleń w 

zakresie sprawowania opieki. Prawdopodobieństwo utrzymania więzi jest 

najwyższe, gdy okres rozłąki pomiędzy każdym rodzicem a dzieckiem jest 

zredukowane i każdy z rodziców ma zapewniony odpowiedni czas sprawowania 

opieki. 

7. Zalecenia autorów nadają się z reguły dla większości dzieci i większości 

rodziców. To że istnieją niekiedy przypadki rodziców, którzy wykazują znaczne 

deficyty wychowawcze, zaniedbują swoje dzieci,  źle traktują czy wręcz 

maltretują dzieci, przed którymi dzieci czasami muszą być chronione co zdarza 

się nawet w nierozbitych rodzinach poprzez odebranie dziecka od rodziców, nie 

może prowadzić do tego, że ewentualne praktyczne regulacje opiekuńcze dla 

większości dzieci z rodzicami po rozwodzie orientują się na patologicznych 

przypadkach rodziców zaniedbujących swe dzieci. 

Wniosek:  Z uwagi na pozytywny wpływ opieki naprzemiennej na małe dzieci, dzieci 

powyżej 4 roku życia i młodocianych stwierdzonej na podstawie przeprowadzonych 

przez naukowców badań, które znalazły ujście w globalnym raporcie 

podsumowującym wspólnoty międzynarodowych naukowców, należy założyć 

przeważającą przewagę opieki naprzemiennej dla dobrostanu dzieci po rozstaniu 

rodziców w porównaniu do modelu opieki sprawowanej tylko przez jednego rodzica. 

  

Der International Council on Shared Parenting 

(ICSP) 
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   Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP 

 

Dotyczy: Druk 776 

         

Szanowny Panie Przewodniczący 

 

Opinia Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks 

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

 

 

Działając w imieniu Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka pragnę przedłożyć Panom Przewodniczącym i 

Szanownym Komisjom opinię Stowarzyszenia w przedmiocie projektowanych zmian prawnych. 

 

W zakresie projektowanych zmian prawnych w brzmieniu art. 58 § 1a KRiO (oraz analogicznie art. 107 

§ 2 KRiO) Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę, iż w brzmieniu projektowanych art. posłużono się 

zwrotem „porównywalnych okresów”. Stowarzyszenie proponuje aby słowo „porównywalne” zastąpić 

słowem „równoważne”. W pierwszej kolejności należy zauważyć za Słownikiem języka polskiego, iż 

słowo porównywalne oznacza «taki, który jest podobny do innego na tyle, aby można go z nim 

porównywać», zaś słowo równoważne oznacza «mający równą wartość, równe znaczenie z czymś». 

Analizując wykładnię językową obydwu sformułowań należy stwierdzić, że wprowadzenie do 

projektowanego zapisu słowa „porównywalne” może oznaczać, że w praktyce orzeczniczej taki zapis 

będzie skutkować ustalaniem pieczy naprzemiennej w okresach 2 dni na 14 dni, bowiem co do zasady 

okresy wyrażone w tych samych jednostkach miary są ze sobą porównywalne. Analogicznie 

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że ewentualne użycie sformułowania „powtarzające się okresy” nie 

odda intencji Ustawodawcy, jeżeli intencją Ustawodawcy jest wprowadzenie do porządku prawnego 

tzw. opieki naprzemiennej. Zastąpienie zatem w projektowanych przepisach słowa „porównywalne” 

słowem „równoważne” zdaniem Stowarzyszenia odda intencję Ustawodawcy, zaś pozostawi sądom 

margines decyzyjny w zakresie kształtowania tych okresów pieczy naprzemiennej w sposób elastyczny, 

odzwierciedlający konieczność ustalania tych okresów w rozmiarach które się wzajemnie równoważą. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w piśmiennictwie przyjmuje się, że opieka/piecza naprzemienna z 

korzyścią dla dzieci, ustanawiana jest już przy proporcjach 35% do 65% udziału obojga rodziców w 

wychowywaniu dzieci, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby w wielu przypadkach ta piecza 

naprzemienna była ustanawiana w proporcjach 50/50. 
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Stowarzyszenie pragnie zauważyć, że projekcie przygotowanym przez Biuro Legislacyjne Senatu RP z 

projektowanych zapisów art. 58 i 107 KRiO w stosunku do propozycji społecznej zawartej w Petycji 

usunięto zapis „W przypadku zagrożenia dobra dziecka stosuje się odpowiednio art. 109 i 111.” Wydaje 

się, że jasne odesłanie przez Ustawodawcę do przepisów art. 109 i 111 KRiO chociaż nie jest niezbędne, 

byłoby stosownym sygnałem, iż w przypadku zagrożenia dobra dziecka sąd jest zobligowany do 

wydania rozstrzygnięć chroniących to dobro dziecka. Ponadto wydaje się zasadnym, aby dodać 

analogicznie zapis odsyłający do art. 110 KRiO, iż w przypadku przemijającej przeszkody stosuje się 

odpowiednio art. 110 KRiO. 

 

W zakresie projektowanych zmian w ustawie Kodeks karny Stowarzyszenie pragnie zauważyć, że 

umiejscowienie projektowanego przepisu karnego w Rozdziale XXX Kodeksu karnego – Przestępstwa 

przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - wydaje się być chybione  Takie umiejscowienie 

projektowanego przepisu pod jednostką redakcyjną art. 244c skutkować będzie tym, że ani rodzic, ani 

dziecko pokrzywdzone przemocą alienacji rodzicielskiej nie będą otrzymywać statusu pokrzywdzonych 

w postępowaniu karnym, bowiem pokrzywdzonym przestępstwami stypizowanymi w Rozdziale XXX KK 

jest Wymiar Sprawiedliwości. Brak statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym skutkować 

będzie tym, że ani dziecko, ani rodzic w takim postępowaniu karnym nie będą mogli brać czynnego 

udziału, w tym przykładowo zostaną pozbawieni inicjatywy dowodowej, jak i również możliwości 

wnoszenia środków odwoławczych. Zasadnym wydaje się umiejscowienie projektowanego przepisu w 

Rozdziale XXVI – Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – bowiem przemoc alienacji rodzicielskiej 

uderza w rodzinę, a w szczególności w dzieci, zaś jednocześnie osoby de facto pokrzywdzone 

uzyskałyby status pokrzywdzonych w przypadku spenalizowania przez Ustawodawcę przemocy 

alienacji rodzicielskiej. 

 

Stowarzyszenie popiera w dalszym ciągu tak jak zawarto w Petycji „Stop alienacji rodzicielskiej” 

postulat, aby wprowadzić zapisy do ustawy Kodeks wykroczeń: 

 

W Ustawie Kodeks wykroczeń tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094) dodaje się art. 1061 § 

1 i 2: 

 

„Art. 1061 § 1. Kto incydentalnie utrudnia lub uniemożliwia wykonanie kontaktów lub sprawowania 

opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 

wynikających z wykonalnego orzeczenia albo z wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed 

mediatorem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 200 zł. 

§ 2. Usiłowanie jest karalne.” 

 

Należy zauważyć, że umiejscowienie czynu „przemocy alienacji rodzicielskiej” w dwóch Kodeksach – tj. 

w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń nie stoi w sprzeczności z polskim porządkiem prawnym, 

bowiem przykładowo „kradzież” jest określona jako czyn zabroniony w tych obydwu kodeksach w 

zależności od kwoty mienia. Intencją strony społecznej było umiejscowienie jako czynu zabronionego 

„przemocy alienacji rodzicielskiej” w dwóch kodeksach w zależności od czasu i częstotliwości trwania 

tego czynu, zaś dokładniej w przypadku występowania incydentalnie przemocy alienacji rodzicielskiej, 

czyn taki byłby kwalifikowany jako wykroczenie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że postępowanie w 

sprawach o wykroczenia jest szybsze, ponadto może się nawet zakończyć na przyjęciu mandatu 

karnego przez osobę, która naruszyła dobro dziecka.  
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Stowarzyszenie pragnie przedłożyć Szanownym Komisjom dane statystyczne za pierwsze półrocze 

2016 roku, oraz za cały rok 2016 uzyskane z Sądów Okręgowych w trybie Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), a dotyczące 

rozstrzygnięć w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i miejsca zamieszkania dzieci w 

sprawach o rozwód i o separację. Szczegółowe dane w załączeniu. 

 

Analizując dane uzyskane z Sądów Okręgowych należy zauważyć, iż zachodzi drastyczna dysproporcja 

w zakresie liczby rodziców, którym sąd ograniczył władzę bądź pozbawił ich tej władzy w wyniku jej 

zaniedbywania czy też nadużywania (z mocy art. 109, 111 KRiO), w stosunku do rodziców którym 

ograniczono władzę rodzicielską beż żadnych realnych przesłanek, a tylko w wyniku braku 

porozumienia między rodzicami, tudzież w wyniku ewentualnego konfliktu generowanego przez 

jednego z rodziców w celu uzyskania postanowienia przyznającego temu rodzicowi wyłączną opiekę 

nad dzieckiem z pominięciem drugiego rodzica. 

 

Przykładowo w roku 2016 w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu 892 rodzicom ograniczono władzę 

rodzicielską tylko w wyniku braku porozumienia pomiędzy rodzicami (art. 58 § 1a KRiO), zaś faktyczne 

nadużycia tej władzy skutkujące jej ograniczeniem (art. 109 KRiO), bądź pozbawieniem (art. 111 KRiO) 

wystąpiły w sumarycznie w 33 przypadkach. Niepokojącym jest zatem fakt, że 33 rodziców krzywdziło 

bądź zaniedbywało dzieci, co skutkowało słuszną interwencją sądu na podstawie art. 109 bądź art. 111 

KRiO, jednakże bardziej niepokojącym jest fakt, że w 892 przypadkach ograniczono władzę rodzicielską 

rodzica bez żadnej realnej przesłanki niewłaściwego wykonywania władzy (nadużywania bądź 

zaniedbywania władzy), a jedynie na podstawie art. 58 § 1a KRiO. Analizując dalej szczegółowo dane 

uzyskane z Sądu Okręgowego we Wrocławiu należy zauważyć, że wśród tych 33 rodziców 

nadużywających władzy rodzicielskiej było 19 ojców i 14 matek. Dokonując dalej analizy przypadków 

ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 58 § 1a KRiO, czyli de facto bez żadnej przesłanki 

jej faktycznego nadużywania czy też zaniedbywania, stwierdzić należy, że w 33 przypadkach to 

ograniczenie dotyczyło matek, zaś w 859 przypadkach ojców. Zastanawiającym jest zatem fakt, że 

faktyczne nadużywanie władzy rodzicielskiej rozkłada się w miarę proporcjonalnie pomiędzy rodziców 

(14 do 19), zaś w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami, bez żadnych przesłanek 

wskazujących na nadużywanie lub zaniedbywanie tej władzy przez rodzica, Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu ograniczył władzę ojcom i matkom w proporcjach 859:33 (upraszczając 26:1) 

 

Nie można również przejść obojętnie wobec danych udostępnionych przez Sąd Okręgowy w Koszalinie 

za rok 2016, bowiem w tym Sądzie Okręgowym nie pozostawiono ani razu pełnej władzy rodzicielskiej 

obojgu rodzicom przy braku pisemnego porozumienia (art. 58 § 1 KRiO). 

Na podstawie uzyskanych przez Stowarzyszenie danych z Sądów Okręgowych należy dojść do wniosku, 

że pomimo wpisania w roku 2015 (Dz.U. 2015r. poz. 1062) do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 

„prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców” w przypadku rozstania się rodziców (art. 58 § 

1a, oraz 107 § 2 KRiO), sądy orzekające w sprawach opiekuńczych w dalszym ciągu ograniczają władzę 

rodzicielską jednego z rodziców bez żadnych przesłanek do jej ograniczenia - typu stosowanie 

przemocy wobec dziecka, czy też innego faktycznego nadużywania bądź zaniedbywania tej władzy 

rodzicielskiej, a tylko na podstawie braku porozumienia pomiędzy rodzicami w zakresie wykonywania 

tej władzy rodzicielskiej. 
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Pragnę zauważyć, że Rzecznik Praw Dziecka wystąpieniem z dnia 21 kwietnia 2017 roku „Prawo dziecka 

do obojga rodziców - przepisy a rzeczywistość” – znak GAB.422.5.2017.BS1, skierowanym do Ministra 

Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał:  

Pomimo wprowadzenia na wniosek Rzecznika Praw Dziecka do polskiego porządku prawnego 

przepisów jednoznacznie podkreślających konieczność priorytetowego uwzględniania przez sądy prawa 

dziecka do obojga rodziców, nadal obserwuje się problemy z pełną realizacją praw dziecka w tym 

obszarze. Przyjęte rozwiązania prawne oraz szeroko prowadzone przez Rzecznika kampanie społeczne 

na rzecz przeciwdziałania zjawisku izolowania dziecka od jednego z rodziców doprowadziły do 

zwiększenia świadomości problemu i poprawy sytuacji na gruncie orzeczniczym, jednak zjawisko to 

nadal jest zbyt powszechne aby mówić o realnym zabezpieczeniu prawa dziecka do wychowania w 

rodzinie 

„alienacja dziecka od jednego z rodziców jest formą przemocy emocjonalnej i wszelkie zachowania 

alienacyjne, świadome bądź nieświadome doprowadzają do zaburzeń osobowościowych, 

społecznych i rozwojowych dziecka” 

oraz dalej: 

„Rzecznik Praw Dziecka podkreślając fundamentalizm prawa dziecka do wychowania przez oboje 

rodziców dostrzega potrzebę rozbudowania przyjętych rozwiązań prawnych, w szczególności w 

zakresie skuteczniejszej realizacji postanowień sądowych oraz wzbogacenia mechanizmów 

pojednawczego rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami.” 

„Izolacja dziecka od jednego z rodziców w sytuacji, gdy jedyną przesłanką takiego postępowania jest 

silny konflikt z drugim rodzicem, powinna spotykać się z szybką i stanowczą reakcją sądu. Jest to 

bowiem naruszenie odpowiedzialności rodzicielskiej, zapisanej w obecnie funkcjonujących przepisach 

jako władza rodzicielska.” 

Nie bez znaczenia pozostaje stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, bowiem Podsekretarz Stanu w 

Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak w piśmie z dnia 15 lipca 2016 roku – znak DSRiN-II-

071-1/16, skierowanym do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wskazał co następuje: 

 

„Konstrukcja znowelizowanych art. 58 i 107 k.r.o. wskazuje, że w pierwszej kolejności to sami rodzice 

powinni decydować o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z 

dzieckiem po rozwodzie (separacji) lub na wypadek rozstania. Z kolei, nawet w przy braku 

porozumienia, mając na względzie naturalne prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, sąd 

rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania przez nich tej władzy. W obecnym brzmieniu 

wymienionych przepisów prawo to góruje zatem nad ewentualnym konfliktem miedzy rodzicami. W 

przypadku gdyby na skutek konfliktu do takiego porozumienia nie doszło, to jego brak ma mniejsze 

znaczenie niż prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. W konsekwencji takich 

rozstrzygnięć, dziecko będzie mieszkać (naprzemiennie) u każdego z rodziców w okresach wskazanych 

w orzeczeniu. Widoczne jest zatem, że zasada wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej (m.in. 

sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem), została do systemu 

polskiego prawa rodzinnego wprowadzona i ugruntowana. 

 

 

                                                           
1 http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/prawo-dziecka-do-obojga-rodzicow-przepisy-
rzeczywistosc 
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Analizując stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, oraz Ministerstwa Sprawiedliwości nie trudno 

zauważyć, że ewentualny konflikt pomiędzy rodzicami nie powinien stać na przeszkodzie w orzeczeniu 

przez sąd pieczy naprzemiennej nad dzieckiem, zaś sąd zgodnie z brzmieniem art. 109 KRiO w 

przypadku istnienia takiego konfliktu powinien podjąć stosowne działania zaradcze, w tym 

przykładowo z szerokiego katalogu środków, sąd mógłby skierować rodziców, bądź rodzica na terapię. 

Stowarzyszenie stoi zatem na stanowisku, że proponowane w petycji zmiany legislacyjne zasługują na 

uwzględnienie, bowiem tak jak wynika z załączonych danych statystycznych, nowelizacja Kodeksu 

Rodzinnego i Opiekuńczego z roku 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1062), mimo upływu 2,5 lat, nie przyniosła 

zamierzonych przez Ustawodawcę efektów, bowiem sądy nie respektują prawa dziecka do 

wychowania przez oboje rodziców i w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w dalszym 

ciągu ograniczają władzę rodzicielską jednego z nich, tak jak to miało miejsce przed nowelizacją. 

 

 

Sąd Najwyższy wskazał na konieczność podjęcia stosownych działań w przypadku ewentualnego 

konfliktu pomiędzy rodzicami dziecka, niezależnie od tego czy jest to konflikt rzeczywisty, czy też jest 

to strategia procesowa jednego z rodziców, który nie zgadzając się na żadne koncyliacyjne rozwiązanie 

generuje ten konflikt i powołuje się na niego w postępowaniu przed sądem. 

 

„Określenie przez sąd opiekuńczy sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej powinno być 

poprzedzone szczegółowym zbadaniem dotychczasowej sytuacji dziecka, związku emocjonalnego 

dziecka z rodzicami, ich predyspozycji wychowawczych, a w przypadku widocznego konfliktu między 

rodzicami sąd powinien ustalić przyczynę konfliktu, jego wpływ na sytuację dziecka i wolę każdego z 

rodziców rozwiązania tego konfliktu” (postanowienie SN z 1 lutego 2000 r., III CKN 1148/99, SIP nr 

306669, orzeczenie SN z 2 grudnia 1957 r., 1 CR 1045/56, LexisNexis nr 387430, OSNCK 1959, nr 3, poz. 

76). 

 

 

Należy zatem zauważyć uwzględniając stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, stanowisko Ministerstwa 

Sprawiedliwości, oraz stanowisko Sądu Najwyższego, że ewentualny konflikt między rodzicami po 

pierwsze jak już wcześniej wspomniano, nie powinien automatycznie wykluczać możliwości orzeczenia 

opieki naprzemiennej nad dziećmi, oraz ponadto sądy powinny badać gotowość rodziców do 

rozwiązania tego konfliktu, czego jednak nie czynią. Zakładając że ewentualny konflikt między 

rodzicami stanowi zagrożenie dla dobra dziecka, zgodnie z treścią art. 109 KRiO sądy zobligowane są 

do podjęcia stosownych działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia, jednakże jak wynika z 

danych statystycznych uzyskanych z sądów, takie działania zaradcze nie są podejmowane, zaś sądy 

jedynie z automatu pozbawiają dzieci prawa do wychowania przez oboje rodziców. 

 

 

Wskazać również należy wyniki badań przeprowadzone na grupie badawczej ponad 100 000 

przypadków z krajów w których opieka naprzemienna została wprowadzona do porządku prawnego i 

jest stosowana od prawie 30 lat. 
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Linda Nielsen z Katedry Edukacji na Uniwersytecie Wake Forest (USA) w czasopiśmie „Journal of 

Divorce & Remarriage” 2 3 z 2011 r. w pracy pt. „Shared Parenting After Divorce: A Review of Shared 

Residential Parenting Research” przedstawia wyniki 40 badań z lat 1989-2011 prowadzonych w 

Szwecji, Norwegii, Holandii, Kanadzie, Danii, Australii, Wielkiej Brytanii i USA, które porównywały 

sytuację dzieci które mieszkają z każdym z rodziców co najmniej 35% czasu w porównaniu do dzieci, 

które mieszkają przede wszystkim z matką i spędzają mniej niż 35% czasu ze swoim ojcem. 

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że dzieci w rodzinach stosujących pieczę naprzemienną (shared 

physical custody) wykazywały lepsze wyniki w pomiarach ich samopoczucia emocjonalnego, 

behawioralnego i psychologicznego (emotional, behavioral, and psychological well-being), a także były 

zdrowsze fizycznie i miały lepsze relacje ze swoimi matkami i ojcami. Według Lindy Nielsen korzyści te 

występowały także w przypadku wysokiego poziomu konfliktu pomiędzy ich rodzicami. 

Art. 18 Konstytucji RP stanowi: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 

i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.  

„Konsekwencją istnienia omawianego artykułu jest stworzenie w ustawodawstwie zwykłym gwarancji 

instytucjonalnej dla określonych w tym przepisie wartości. Istnieje więc prawny obowiązek państwa 

ustanowienia odpowiednich instytucji prawnych zapewniających trwałe miejsce małżeństwu, rodzinie, 

macierzyństwu i rodzicielstwu w polskim systemie prawnym. Przepis ten nakazuje więc "podejmowanie 

przez państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a 

zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami" (wyr. TK z: 18.5.2005 

r., K 16/04, OTK-A 2005, Nr 5, poz. 51; 4.9.2007 r., P 19/07, OTK-A 2007, Nr 8, poz. 94 oraz 25.7.2013 

r., P 56/11, OTK-A 2013, Nr 6, poz. 85; w doktrynie tak Banaszak, Konstytucja, 2012, art. 18, Nb 7).” – 

tak komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

 

„W orzecznictwie TK zauważono, że realizacja prawa do ochrony życia rodzinnego zakłada 

harmonijne ukształtowanie stosunków rodzinnych dla dobra wszystkich jej członków, przy 

szczególnym uwzględnieniu dobra dziecka jako wartości o podstawowym znaczeniu konstytucyjnym. 

Prawna ochrona życia rodzinnego powinna więc "stwarzać optymalne warunki dla rozwoju dziecka 

pod pieczą rodziców" (zob. wyr. TK z 16.7.2007 r., SK 61/06, OTK-A 2007, Nr 7, poz. 77).” – tak 

komentarz Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

oraz: 

„z wyrażonej w art. 18 zasady ochrony i opieki rodziny i rodzicielstwa oraz zasad wyrażonych w 

Preambule wynika zakaz nieuzasadnionej ingerencji państwa w prawa rodzicielskie.” - tak komentarz 

Art. 18 Konstytucja RP red. Safjan, Bosek 2016, wyd. 1/Borysiak 

 

„Rodzina w świetle przepisów konstytucyjnych według TK to "każdy trwały związek dwóch lub więcej 

osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na więzach emocjonalnych, 

prawnych, a przeważnie także i na więzach krwi. Rodzina może być pełna, w tym wielodzietna lub 

niepełna. Rodzina pełna składa się z dwojga osób dorosłych pozostających we wspólnocie domowej i 

                                                           
2 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2011.619913 
 
3 http://petycja.eu/wp-
content/uploads/2016/10/areviewofsharedresidentialparentingresearch18thnovember2011.pdf 
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10502556.2011.619913
http://petycja.eu/wp-content/uploads/2016/10/areviewofsharedresidentialparentingresearch18thnovember2011.pdf
http://petycja.eu/wp-content/uploads/2016/10/areviewofsharedresidentialparentingresearch18thnovember2011.pdf
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związanych więzami uczuciowymi oraz wychowywanego przez nie wspólnego dziecka (dzieci). Rodzinę 

niepełną tworzy natomiast jeden dorosły i wychowywane przez niego dziecko (dzieci)" (orz. TK z 

12.4.2011 r., SK 62/08, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 22). Ten pogląd TK nie łączy rodziny z małżeństwem, co 

wynika ze sformułowań zawartych w art. 18. Ujęcie to jest w istocie analogiczne z regulacją art. 12 

EKPC (por. L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I, 

Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010, s. 715).” – tak Art. 18 Konstytucja RP Banaszak 2012, 

wyd. 2 

 

Ograniczanie władzy rodzicielskiej tylko w wyniku braku porozumienia pomiędzy rodzicami (czy też w 

przypadku generowania przez jednego z nich sztucznego konfliktu na potrzeby postępowania 

sądowego), może być rozpatrywane w kategorii nadmiernej ingerencji państwa w prawa rodzicielskie, 

co stanowiłoby naruszenie art. 18 Konstytucji RP. Dalej należy wskazać, że eliminowanie z życia dziecka 

jednego z rodziców, który chce korzystać ze swojego prawa i wywiązywać się z obowiązku wychowania 

dziecka, stanowi krzywdę dziecka, zaś dalej można dojść do wniosku, że rodzina (niepełna jaką tworzy 

dziecko z każdym z rodziców żyjących w rozłączeniu) w takiej sytuacji nie znajduje odpowiedniej 

ochrony ze strony Państwa. 

 

 

Przypomnieć również wypada inne akty prawne, a w szczególności akty prawa międzynarodowego, na 

podstawie których można wysnuć wniosek o konieczności doprecyzowania zmian w Kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym wprowadzonych nowelizacją z roku 2015 (Dz.U. 2015r poz 1062), poprzez 

jasne zdefiniowanie w prawie materialnym pojęcia piecza naprzemienna i nadanie temu rozwiązaniu 

nadrzędnego (priorytetowego) charakteru: 

 

• art 24 ust. 3 Karty Praw Podstawowych z dnia 7 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.UE.C Nr 202, str. 389) 

którego brzmienie jest następujące: "Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, 

osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne 

z jego interesami" 

• Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - ratyfikowany przez PRL (Dz.U. 1977 

Nr 38, poz. 167) art 23: ust 1. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma 

prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.; ust 4. Państwa Strony niniejszego Paktu 

podejmą odpowiednie kroki w celu zapewnienia RÓWNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW 

małżonków w odniesieniu do zawarcia małżeństwa, podczas jego trwania i przy jego 

rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania małżeństwa należy podjąć środki w celu zapewnienia 

dzieciom niezbędnej ochrony 

• Art. 8 EKPCz który gwarantuje poszanowanie życia rodzinnego, zaś przy uwzględnieniu Rezolucji 

Rady Europy 2079 (2015)4 będącej de facto wykładnią art. 8 EKPCz, nie są realizowane w 

praktyce przez sądy rodzinne następujące zapisy Rezolucji Rady Europy 2079: 

o wprowadzenia do prawa krajowego zasady wspólnego zamieszkiwania [z dzieckiem 

przez każdego z rodziców] (W wersji angielskiej “principle of shared residence”) po 

separacji, ograniczając wszelkie wyjątki do przypadków nadużyć wobec dzieci lub ich 

zaniedbywania czy przemocy domowej – punkt 5.5 Rezolucji 2079 (2015) 

                                                           
4 https://ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/miekkie-prawo-miedzynarodowe/prawo-
rodzinne/download,3093,0.html 
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o Zgromadzenie pragnie podkreślić, iż poszanowanie życia rodzinnego jest 

podstawowym prawem zawartym w Artykule 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

(ETS nr 5) oraz wielu międzynarodowych instrumentach prawnych. Dla rodzica i dziecka 

możność bycia razem stanowi konieczny element życia rodzinnego.  Rozdzielenie 

dziecka i rodzica niesie za sobą nieodwracalne  skutki dla relacji między nimi. O takim 

rozdzieleniu powinny orzekać wyłącznie sądy i tylko  

w wyjątkowych okolicznościach wiążących się z poważnym ryzykiem dla interesu 

dziecka. - punkt 3 Rezolucji 2079 (2015) 

o Ponadto, Zgromadzenie jest przekonane, że rozwijanie wspólnej odpowiedzialności 

rodzicielskiej pomaga w przełamywaniu stereotypów [związanych z płcią] na temat ról 

kobiet i mężczyzn w rodzinie i jest jedynie odbiciem zmian socjologicznych, które zaszły 

przez ostatnie pięćdziesiąt lat w zakresie tego, jak zorganizowana jest sfera prywatna 

i rodzinna. - punkt 4 Rezolucji 2079 (2015) 

 

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym ograniczanie władzy 

rodzicielskiej jednego z rodziców bez żadnych realnych przesłanek ku temu (przemoc, zaniedbywanie 

dziecka) jest w dalszym ciągu orzekane przez sądy tak jak to miało miejsce przed nowelizacją z roku 

2015, zaś mając na względzie powyżej cytowaną Rezolucję Rady Europy, Konstytucję RP, oraz akty 

prawa międzynarodowego, takie ograniczanie władzy rodzicielskiej powinno następować tylko w 

sytuacji zagrożenia dobra dziecka zgodnie z art. 109, bądź 111 KRiO. Powoływanie się na konflikt 

pomiędzy rodzicami nie może blokować realizowania prawa dziecka do wychowania przez oboje 

rodziców, bowiem nawet w przypadku występowania takiego konfliktu między rodzicami, dzieci w 

rodzinach stosujących pieczę naprzemienną, dzieci wykazują lepsze wyniki w pomiarach ich 

samopoczucia emocjonalnego, behawioralnego i psychologicznego.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Daniel Guga 

 

Członek zarządu 

Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 cały rok 

Sąd Okręgowy we Włocławku 
Pismo A-064-19/17 z dnia 19 lipca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie b.d.  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

b.d.  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

231  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 167  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 28  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

22  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

220  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

8  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

1  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  

  



10 | S t r o n a  
Druk 776: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 cały rok 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
Pismo A.006.1-32/17 z dnia 12 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie   

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

194  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

142  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 51  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

17  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

177  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 6  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

61  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 194  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 25  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

33  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

253  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 6  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 6  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 3  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  

 

  



11 | S t r o n a  
Druk 776: Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka - Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin, KRS: 0000519357 

 

Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi  
2016 rok – II półrocze 

Sąd Okręgowy w Lublinie 
Pismo Adm.0159-49/17 z dnia 24 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 543  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

543  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

543  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

b.d.  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

b.d.  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie b.d.  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 225  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 20  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

9  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 16  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 10  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny 
Pismo Adm.058-46/17 z dnia 14 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 130  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

121  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

109  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 24  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

11  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

118  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 5  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 465  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

135  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 300  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

12 + 30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

121 + 300  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 6  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

20  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 11  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok – cały 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 
Pismo Adm.058-27/17 z dnia 5 czerwca 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 361  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

262  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 55  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 7  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

25  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

142  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

7  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 28  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 9  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 4  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Koszalinie 
Pismo Prez.A-065-27/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 308  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

293  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

293  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

40  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

546  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 262  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 35  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 6  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 27  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 21  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Łodzi 
A.XX-0263-49/17 z dnia 10 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 560  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

349  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

346 + 133  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 3 + 72  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1 + 16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

18 + 19  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

333 + 194  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 819 + 246  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

819  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 199  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 21  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

56 + 16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

764 + 150  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 6  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców 4  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 8  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 4  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 40  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 3  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

5  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Łomży 
Pismo A-061-1/17 z dnia 13 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

232  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 41  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 15  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

16  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

203  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 4  

Skierowano na terapię matkę 3  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 4  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 0  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
2016 rok - cały 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
Pismo VII W-0194-46/17 z dnia 4 maja 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 59  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

59  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

58  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

52  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 499  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

352  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 109  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 8  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

46  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

454  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 3  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 20  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 20  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

0  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 - cały 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 
Pismo RW-060-8/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 47  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

21  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

21  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

19  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

311  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 74  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 18  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

42  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

396  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 28  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

3  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 12  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 3  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 15  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 - cały 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 
Pismo A-0191-79/17 z dnia 26 kwietnia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 91  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

91  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

51  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 40  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

2  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

16  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 1177  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

255  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 859  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 33  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

30  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

210  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 8  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 10  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

2  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców   

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 7  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 0  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 
Pismo VII W – 0194-254-16 z dnia 5 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 41  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

41  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

40  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

35  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 261  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

159  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 87  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 15  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

29  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

232  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

12  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 1  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 1  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 10  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 
Pismo A-060-132-16 z dnia 13 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 40  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

40  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

111  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 367  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 39  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

51  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

464  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

89  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 1  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

6  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

82  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 2  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 1  

Skierowano na terapię matkę 1  

Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 4  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 12  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Łodzi 
Pismo A.XX-0263-150/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 279  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

210  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

256  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 21  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

17  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

265  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

397  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

31  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

367  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 1  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców 1  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 5  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 2  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 20  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

3  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 
Pismo A-052-435/2016 z dnia 5 stycznia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

0  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia 245  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

167  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 63  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 13  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

23  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

218  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 4  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 2  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 4  

Skierowano na terapię matkę 2  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 5  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

2  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 
Pismo RW-060-37/16 z dnia 22 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 10  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

10  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

10  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 0  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

1  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

9  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

153  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 26  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

14  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

196  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 27  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 3  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

3  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 9  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 1  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

1  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Elblągu 
Pismo OA.0132.86.2016 z dnia 4 stycznia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 281  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

281  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

237  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 39  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 5  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

15  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

264  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 2  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

11  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 33  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 9  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

9  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

52  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 1  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

13  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 2  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 12  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 2  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 

3  
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Koszalinie 
Pismo Prez.A-065-92/16 z dnia 2 stycznia 2017r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 156  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

155  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

155  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 4  

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 151  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 18  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu 0  

Ograniczono władzę rodzicielską matce 4  

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Skierowano na terapię ojca 0  

Skierowano na terapię matkę 0  

Skierowano na terapię obojga rodziców 0  

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu 0  

Zawieszono władzę rodzicielską matce 0  

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

0  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca 15  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę 15  

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 
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Rozstrzygnięcia dotyczące władzy 
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
Rok 2016 – I półrocze 

Sąd Okręgowy w Koninie 
Pismo OA-062-55/16 z dnia 5 grudnia 2016r. 

Art. 58 § 1 
KRiO 

Małżonkowie przedstawili porozumienie 0  

Porozumienie zostało uwzględnione przez 
Sąd 

0  

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie   

Art. 58 § 1a 
KRiO 

Małżonkowie nie przedstawili porozumienia   

Powierzono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

146  

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
ojcu 

7  

Ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy 
matce 

146  

Miejsce zamieszkania naprzemiennie 0  

Art. 109 
KRiO 

Ograniczono władzę rodzicielską ojcu   

Ograniczono władzę rodzicielską matce   

Ograniczono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Skierowano na terapię ojca   

Skierowano na terapię matkę   

Skierowano na terapię obojga rodziców   

Art. 110 
KRiO 

Zawieszono władzę rodzicielską ojcu   

Zawieszono władzę rodzicielską matce   

Zawieszono władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom 

  

Art. 111 
KRiO 

Pozbawiono władzy rodzicielskiej ojca   

Pozbawiono władzy rodzicielskiej matkę   

Pozbawiono władzy rodzicielskiej obojga 
rodziców 
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Conference concept note 

The fourth International Conference on Shared Parenting was held in Strasbourg, France, on 

November 22d and 23th, 2018, at Palais de l’Europe.  

The theme of this conference was: Shared Parenting, Social Justice and Children´s Rights. 

 The conference was organized under the auspices of the Secretary General of the Council 

of Europe, Mr. Thorbjørn Jagland. It was opened by Ms. Gabriella Battaini-Dragoni, Deputy 

Secretary General of the Council of Europe. The conference was also supported by the City of 

Strasbourg, the University of Strasbourg and the Jardin des Sciences. 

 The conference intended to report how, within judicial systems and social work practices, both 

parents are recognized as vital in their children’s lives, even after separation and divorce. It 

explored how shared parenting seems a means for keeping with the principles and articles 

of the UN Convention on the Rights of the Child. Thus, a focus of the conference was to 

stress how shared parenting, viewed as in the best interests of children of separated parents, is 

a crucial issue for practitioners and policymakers around the globe, regarding the alignment of 

national law and practices with the articles of the UN CRC. 

The conference was structured along four main questions.  

• First, what are the existing legal systems and the challenges regarding the legal 

presumption of shared parenting as a children’s right, in different countries?  

• Second, what are the current trends and research outcomes regarding social attitudes 

and knowledge about shared parenting?  

• Third, to what extent could shared parenting, gender equality and work-life balance 

be combined to improve health and wellbeing of children whose parents are separated?  

• Fourth, how should national laws and international regulations be adapted for 

considering these social evolutions? 

International specialists in the field of shared parenting – representing both the academic 

sciences, and the legal and family professions – were invited to present their recent research 

results and professional practices at this interdisciplinary conference.  

 In parallel, the ICSP Conference Strasbourg 2018 call for papers reached the interest of many 

scientists, professionals and members of civil society from around the world. The scientific 

committee selected 24 presentations from 17 countries including Belgium, Brazil, Canada, 

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Norway, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, 

Sweden, Switzerland, UK, and USA. To ensure the quality of the presentations and to facilitate 

the discussions, two workshops and poster sessions offered the opportunity for exchanging 

about new research outcomes, and helpful professional or collective practices. 

 Three panel discussions addressed specific and crucial issues:  

• Legislation on shared parenting in France 

• Nordic benefits and challenges in gender equality and shared parenting 

• Shared parenting and family violence 

The audience consisted of 180 people from about 40 countries.  
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Plenary sessions for 18 international experts 

The conference program featured key international experts on children’s rights, justice and law, 

sociology, psychology, and public health. 

• Regina Jensdottir, Head of the Children´s Rights Division of the Council of Europe 

• Jean Zermatten President and Member of UN Committee for Children’s rights 

(2005-2013), University of Geneva – Switzerland 

• Kristina Pardalos, Judge (2009-2018) at and Vice-President of the first Section (2016-

2018) of European Court of Human Rights - Member of the Parliamentary Equal 

Opportunities Commission - Member of the Bar – San Marino 

• Adeline Gouttenoire, Professor of Law, University of Bordeaux – France 

• Marie-France Carlier, Judge at the Namur Family Court (division of the Namur and 

Dinant Family Court) – Belgium 

• Josiane Bigot, President of the National Convention of Child Protection Associations 

(CNAPE), Former judge at the Family Chamber of the Court of Appeal of Colmar – 

France 

• Hildegund Sünderhauf, Professor for family law and youth welfare law, Lutheran 

University of Applied Sciences, Nuremberg – Germany 

• José Manuel de Torres Perea, Professor of Civil Law, University of Málaga – Spain 

• Lluis Flaquer, Emeritus Professor of Sociology, University Autònoma de Barcelona – 

Spain 

• Livia Olah, Associate Professor, Dept. of Sociology, Stockholm University – Sweden 

• Gerardo Meil, Professor of Sociology, University Autónoma of Madrid – Spain 

• Malin Bergström, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm University – 

Sweden 

• William Fabricius, Associate Professor of Psychology, Arizona State University – 

USA 

• Michael Lamb, Professor of Psychology, University of Cambridge – United Kingdom 

• Blaise Pierrehumbert, former Privat-Docent in psychology, University of Lausanne – 

Switzerland  

• Derrick Gordon, Associate Professor of Psychiatry (Psychology Section), Yale 

University School of Medicine – USA 

• Christine Simon, Department of Social and Behavioral Sciences, Harvard T.H. Chan 

School of Public Health – USA 

• Edward Kruk, Associate Professor of Social Work, ICSP/CIRA President, The 

University of British Columbia – Canada 
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Six key perspectives emerging from the interventions during the conference 

After reading and listening to the presentations of the plenary and workshop speakers, we 

highlight six key perspectives for upholding the child’s right after parental breakdown. 

Considering the aftermaths of parental break-up on children 

In many countries, not just in Western countries, family life is challenged by changes in societal 

and professional contexts. A significant proportion of children experiences parental break-up. 

They live with a single parent or share residence with a parent’s new partner, possibly with 

half- and step-siblings at some point during their childhood.  

 Divorce and separation proceedings can therefore have crucial consequences for children’s 

well-being and rights. 

 We should prevent that children’s perspective will be side-lined when their parents separate. 

Enhancing both parents’ involvement in work and family life 

The traditional gender division of labour has been challenged. Companies and policy-makers 

have policies in place to alleviate some of the tensions between work and family. Supporting 

both women’s engagement in professional careers and men’s active involvement in daily family 

life, these policies often combine mother and father leaves to share caregiving and rearing for 

children. 

 A leave system that explicitly encourages fathers to take a sufficiently long period of leave 

to care alone for their children proves to be more effective in socializing fathers in caregiving 

and rearing for the child than a system that only focuses on a short paternity leave that must 

be taken right after childbirth. 

 We should promote leave systems that allow enough time for both parents to build strong 

relationships and attachment bonds with their child, while supporting mothers’ recovery after 

childbirth and breastfeeding, according to parent’s wishes, and allowing fathers to take 

sufficiently long period of leave for childcaring alone. 

Children living in sole physical custody are disadvantaged 

Research results concur for demonstrating the benefits of shared parenting on children well-

being and behaviour. There are not significant differences amongst adolescents living in equal 

shared parenting or nuclear families in terms of their physical health, their emotions and their 

social behaviour. Neither children in equal shared parenting nor their parents are disadvantaged 

or hampered due to the frequent change in their place of residence. Pre-school children who 

live in equal shared parenting have a level of wellbeing equivalent to that of the children from 

intact families. These benefits are also valid for very young children, under the age of three: 

regardless of the degree of conflict of the parents, their level of study or their income, the more 

the baby or toddler has spent nights at father’s and at mother’s home, the more the relationship 

with both parents at the age of young adult is good and balanced. 

 Accordingly, infants, children and adolescent living under a sole physical custody 

arrangement that separates them from one of their parents are disadvantaged on health, 

psychological and social levels, compared to those living on other residential arrangements. 

 We should promote equal joint physical custody and increasing its use in each legal system 

and its dissemination through media. Inequal shared custody (more than one third of time with 

each parent) could be conceived as a first step toward a more equal residential arrangement. 



Fourth International Conference on Shared Parenting – Strasbourg 2018 

4 

Supporting the parents through conciliation and cooperation  

Judicial practices demonstrate that conciliation, cooperation and establishing parental plan help 

parents find a win-win arrangement that is beneficial for their children. Systems of cooperation 

based on interdisciplinary reflection and rapid management of separation aim at empowering 

the parents in order to help them find an agreement that considers the child wellbeing. Lawyers 

can work upstream with their clients regarding their role and responsibility as parents for the 

needs of their children. Conciliation, mediation or family therapy, in the absence of domestic 

violence, can help parents put aside their resentment to consider the needs and well-being of 

their children. 

 Nevertheless, children are not to be seen solely as dependent or vulnerable. Children can be 

conceived as actor of their destiny, who have something to say and who need to be listened to 

and heard.  

 We should disseminate most relevant and reliable systems for children to voice their views, 

needs and desires regarding the aftermaths of their parents’ break-up. Children’s access to the 

family judge should be facilitated when they need to complain or discuss about their residential 

arrangement or shared parenting conditions. 

Changing the national legal systems 

UN CRC provides useful guidelines and regulation to overcome the current challenges we 

encounter in improving children’s well-being and growth after parental break-up. Nevertheless, 

the concept of Best Interest of the Child needs to be interpreted according to societal challenges 

and actual scientific knowledge on parental break-up aftermaths. In most cases, this leads to 

establish equal shared parenting as a legal presumption when children face parental break-up.  

 Many countries have already implemented laws to limit sole physical custody decisions and 

to encourage as much as possible shared parent-child time to promote the positive development 

of the child. In other countries, sole physical custody, in most cases with the mother, represents 

an implicit standard that is often detrimental for children, fathers and mothers. 

 We should claim for legal systems that focus on maximizing the amount and quality of time 

from which the children could benefit with each parent. 

Shared parenting in case of family violence needs specific attention  

The above apply to most children and families, including high conflict families, but not to 

situations of substantiated family violence and child abuse. In such cases, a rebuttable 

presumption against shared parenting should apply. 

 On one hand, shared parenting is often recognized as an effective means for both reducing 

high parental conflict and preventing first-time family violence. On the other hand, we need to 

better explore some crucial points of the logistics in case of domestic violence: screening for 

and identification of family violence, special procedures to be taken in cases of violence, safety 

measures that need to be in place when violence is a factor, and conditions necessary for shared 

parenting to be put in place in cases of past family violence. Nonetheless, the research findings 

demonstrate that the absence of a father —due to incarceration, death, separation or divorce — 

has adverse physical and behavioural consequences for a growing child. 

 We should promote research on the intersection between domestic violence and shared 

parenting. 
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Conference conclusions 

In accordance with the articles of the UN Convention on the Rights of the Child, the ICSP calls 

upon the UN Committee on the Rights of the Child, the Council of Europe, governments and 

professional associations: 

1. to identify shared parenting as a fundamental right of the child. 

2. to focus on the specific need of children of separated and divorced parents to know and be 

raised by both of their parents, and to endorse shared parenting as best ensuring that this 

need is protected. 

3. to respect the views of children of separated and divorced parents in regard to their stated 

preferences for post-separation living arrangement. 

4. to clearly define and operationalize the concept of the “best interests of the child” in the 

context of parental separation, toward an evidence-based, child-focused understanding of 

“best interests.” 

5. to identify shared parenting as in the best interests of the child, as it maintains children’s 

relationship with both parents and reduces conflict between parents. 

6. to ensure to the maximum extent possible the survival and development of children of 

separated and divorced parents, and to take all appropriate legislative, administrative, 

social and educational measures to protect these children from all forms of physical or 

mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or 

exploitation, including parental alienation as a form of emotional child abuse and family 

violence.  

We call upon governments and employers:  

7. to institute family policies that support and protect both parents’ involvement in work and 

family life, including equal support for mothers and fathers in regard to parental leave and 

leave for family reasons. 

We call upon the UN Committee on the Rights of the Child, the Council of Europe, and 

International Institutions: 

8. to take measures to ensure that member states do not discriminate against children of 

separated and divorced parents on the basis of parental status, specifically in regard to 

removing a parent from the daily life of a child. 

9. to encourage states that are signatories to the Convention to adopt shared parenting as the 

foundation of family law. 

 



 

 

About the Organizers 

The International Council on Shared Parenting (ICSP), founded 2014 and based in Bonn, 

Germany, is an international association with individual members from the sectors science, 

family professions and civil society. The purpose of the association is first, the dissemination 

and advancement of scientific knowledge on the needs and rights (“best interests”) of children 

whose parents are living apart, and second, to formulate evidence-based recommendations 

about the legal, judicial and practical implementation of shared parenting. 

 The first ICSP conference, held in July 2014 in Bonn, Germany, focused on bridging the gap 

between empirical evidence and socio-legal practice. The second conference, held in December 

2015, also in Bonn, Germany, discussed best practices for the legislative and psycho-social 

implementation of shared parenting as a viable and beneficial solution for children whose 

parents are living apart. The third conference, held in May 2017 in Boston, MA, USA, examined 

whether the current state of knowledge has reached a watershed in regard to understanding 

children’s best interests in separation and divorce, and concluded that shared parenting is in fact 

commensurate with children’s best interests in the great majority of cases. A set of selected 

papers from this last conference was published in special issues of the Journal of Divorce and 

Remarriage and of Journal of Child Custody in 2018.  

 The 5th ICSP conference will be held in 2020 May 29-31, in Vancouver, under the theme 

“The intersections between family violence and shared parenting”.  

 

Chairs of the 4th International Conference on Shared Parenting Scientific Committee 

 Michel Grangeat, Emeritus Professor, University Grenoble Alpes – France  

 Chantal Clot-Grangeat, PhD in Psychology, Psychologist, ICSP Vice-President. 

   Email: ScientificCommittee@strasbourg2018.org 

 

ICSP President 

 Edward Kruk, Associate Professor of Social Work, University of British Columbia – Canada. 

 

Contact: General Secretariat  

Angela Hoffmeyer Email: gs@twohomes.org   

Phone: +49-170-800 46 15 

Website: www.twohomes.org 

 

Information about the 4th conference (e.g. programs of the plenary and workshop sessions) 

  https://strasbourg2018.org/   http://cira2018.fr/ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2018.1455303
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10502556.2018.1455303


Szanowny Panie 

 

W związku podjęciem prac legislacyjnych do zrealizowania petycji PW9-01/17 "STOP 

Alienacji Rodzicielskiej" w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 

wprowadzenia zmian w ustawach: KW, KK, KRiO i KPC, działając jako sygnatariusz w/w 

petycji proszę o zapoznanie się z niniejszym pismem, w którym przedstawiam moją opinię na 

temat opublikowanego projektu ustawy (Druk nr 776). 

 

1. w art. 58 § 1a i w art. 107 § 2 krio powinno być napisane, że sąd DĄŻY DO powierzenia 

obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej oraz DĄŻY DO powierzenia pieczy 

nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało naprzemiennie z każdym z 

rodziców w porównywalnych okresach (...) na takiej samej zasadzie jak w  Art. 10. kpc (W 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie 

postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do 

mediacji.). 

Propozycja w obecnym brzmieniu ("sąd może") niczego nie zmieni bowiem sądy rodzinne 

nadal będą mogły stosować utrwalone od dziesięcioleci zabetonowane orzecznictwo, zgodnie 

z którym jeśli nie ma porozumienia między rodzicami to opieka naprzemienna jest 

niedopuszczalna. To rolą sądu rodzinnego powinno stać się usunięcie przeszkód do 

wykonywania opieki naprzemiennej, m.in. "konfliktu" w sprawach dziecka lub braku 

porozumienia. Sprawy opiekuńcze są najwyższej wagi i rolą sądu rodzinnego powinna być 

ochrona prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, pomimo ich rozwodu. 

2. Penalizacja utrudniania i uniemożliwiania kontaktu lub sprawowania opieki nad 

małoletnim powinna być umieszczona w art. 207 kk zamiast w 244 kk ponieważ jest to 

przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece a nie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.  

 

Z poważaniem, 

R. I. 



J., dnia 2019-06-21 

T. D. 
 

Szanowny Pan 
Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu RP 

kontakt@senat.gov.pl 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
krpss@senat.gov.pl 

Komisja Ustawodawcza 
ku@senat.gov.pl 

Wnoszę o niezwłoczne skierowanie do drugiego czytania projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 776). 

Uzasadnienie 

Dnia 19 marca 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej (nr 163), Komisji Ustawodawczej (nr 316), podczas którego 
posiedzenia połączone Komisje podczas pierwszego czytania projektu ustawy o 
zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (cd.) (druk senacki nr 776) ustaliły co 
następuje: „Projekt ustawy ma na celu realizację postulatów zawartych w petycji 
wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej”, której celem jest wskazanie orzekania 
opieki naprzemiennej jako priorytetowego sposobu sprawowania władzy 
rodzicielskiej, doprecyzowanie wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz 
egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (PW-9-01/17). 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez 
poprawek. 

Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu projekt ustawy i wnoszą o jego przyjęcie 
bez poprawek (druk senacki nr 776 S).” – zgodnie z informacją opublikowaną na 
stronie Senatu RP dotyczącą wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej (nr 163), Komisji Ustawodawczej (nr 316) z dnia 19 marca 
2019 roku. 

Niestety od dnia 19 marca 2019 roku – tj dnia podjęcia przez ww. połączone komisje 
decyzji zgodnej z dobrem dzieci, upłynęło ponad trzy miesiące, zaś projekt ustawy 
zawarty w senackim druku 776 nie jest obecnie w żaden sposób procedowany, zaś 

mailto:kontakt@senat.gov.pl
mailto:krpss@senat.gov.pl
mailto:ku@senat.gov.pl


zgodnie z brzmieniem art. 81 Regulaminu Senatu projekt ustawy zawarty w druku 
776S powinien zostać skierowany do drugiego czytania. 

25 kwietnia 2019 roku z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej Rzecznik 
Praw Obywatelskich opublikował materiały z międzynarodowej konferencji nt. 
naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22 - 23 
listopada 2018 r. 

(Materiały z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, 
która odbyła się w Strasburgu w dniach 22 - 23 listopada 2018 r., a które to materiały 
zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich – dostępne w załączeniu 
oraz na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pod następującym adresem URL: 
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzieci-pozostajace-pod-opieka-tylko-jednego-z-
rodzicow-s%C4%85-w-gorszej-sytuacji ) 

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Sekretarza Generalnego Rady 
Europy Thorbjørna Jaglanda. Otworzyła ją Gabriella Battaini-Dragoni, zastępczyni 
Sekretarza Generalnego Rady Europy. Podmiotami wspierającymi konferencję były 
również: miasto Strasburg, Uniwersytet w Strasburgu oraz ośrodek Jardin des 
Sciences. 

Celem konferencji było omówienie w jaki sposób systemy wymiaru sprawiedliwości 
oraz działania pomocy społecznej uznają, że w życiu dzieci kluczowe znaczenie ma 
obecność obojga rodziców, nawet po separacji czy rozwodzie. Zastanawiano się, 
dlaczego naprzemienna opieka rodzicielska wydaje się środkiem zapewniającym 
przestrzeganie zasad i artykułów Konwencji ONZ o prawach dziecka. Zasadniczym 
punktem konferencji było więc podkreślenie, dlaczego naprzemienna opieka 
rodzicielska, postrzegana jako leżąca w nadrzędnym interesie dzieci rodziców 
żyjących w separacji, jest kwestią kluczową dla praktyków i decydentów 
odpowiedzialnych na całym świecie za dostosowanie prawodawstwa i praktyki do 
artykułów Konwencji ONZ o prawach dziecka.” 

Należy zauważyć, iż w ramach jednych z głównych wniosków konferencji stwierdzono 
co następuje: 

„Dzieci pozostające pod opieką tylko jednego z rodziców są w gorszej sytuacji 
Wyniki badań potwierdzają, że naprzemienna opieka rodzicielska zapewniana przez 
rodziców żyjących w separacji korzystnie wpływa na samopoczucie i zachowanie 
dzieci. Między nastolatkami, które pozostają pod naprzemienną opieką rodziców a 
nastolatkami, które żyją z obojgiem rodziców w rodzinach dwupokoleniowych nie 
istnieją istotne różnice pod względem zdrowia fizycznego, emocji i zachowań 
społecznych. W przypadku naprzemiennej opieki rodzicielskiej ani dzieci, ani rodzice 
nie czują się pokrzywdzeni z powodu częstych zmian miejsca pobytu dziecka. Dzieci 
w wieku przedszkolnym, które pozostają pod równo podzieloną naprzemienną 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzieci-pozostajace-pod-opieka-tylko-jednego-z-rodzicow-s%C4%85-w-gorszej-sytuacji
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dzieci-pozostajace-pod-opieka-tylko-jednego-z-rodzicow-s%C4%85-w-gorszej-sytuacji


opieką rodziców wykazują tak samo dobre samopoczucie, jak dzieci z rodzin 
pełnych. Korzyści z takiego podziału opieki dotyczą też małych dzieci w wieku 
poniżej trzech lat. Niezależnie od skali konfliktu rodziców, poziomu ich 
wykształcenia czy dochodów sprawdza się zasada, że jeżeli dziecko nocuje równie 
często u ojca, jak u matki, to w młodym wieku dorosłym jego relacje z obojgiem 
rodziców są dobre i zrównoważone. W związku z tym niemowlęta, dzieci 
i nastolatki, które mieszkają na stałe tylko z jednym rodzicem, w separacji od 
drugiego, są w gorszej sytuacji pod względem zdrowia fizycznego, psychicznego oraz 
umiejętności społecznych niż w przypadku innych systemów zamieszkania. 
Powinniśmy więc promować zasadę równego podziału fizycznej opieki nad 
dzieckiem, zwiększać jej stosowanie w każdym systemie prawnym i promować ją za 
pośrednictwem mediów. Naprzemienna opieka rodzicielska w proporcjach 
nierównych (np. spędzanie jednej trzeciej czasu z jednym z rodziców) może 
stanowić pierwszy krok do równego podziału czasu spędzanego z każdym z nich.” 

Oraz dalej przedstawiono następujące wnioski z przedmiotowej konferencji: 

„Zgodnie z artykułami Konwencji ONZ o prawach dziecka Międzynarodowa Rada ds. 
Naprzemiennej Opieki Rodzicielskiej wzywa Komitet Praw Dziecka ONZ, Radę Europy, 
rządy i stowarzyszenia zawodowe do:  

 skupienia się na tym, że dzieci rodziców żyjących w separacji lub 
rozwiedzionych mają szczególną potrzebę tego, aby znać oboje rodziców i być 
przez nich wychowywanym, a także do uznania, że naprzemienna opieka 
rodzicielska najlepiej spełnia tę potrzebę; uznania, że naprzemienna opieka 
rodzicielska jest jednym z podstawowych praw dziecka; poszanowania opinii 
dzieci rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych na temat preferencji 
dzieci w zakresie warunków życia po separacji; 

 jasnego zdefiniowania i stosowania pojęcia „najlepiej pojęty interes dziecka” w 
kontekście separacji rodziców, tak aby rozumienie „najlepszego interesu” było 
oparte na dowodach i skoncentrowane na dziecku; 

 uznania, że naprzemienna opieka rodzicielska leży w najlepszym interesie 
dziecka, ponieważ zachowuje jego relacje z obojgiem rodziców i zmniejsza 
konflikty między rodzicami; 

 zapewnienia - w możliwie najszerszym zakresie - przetrwania i rozwoju dzieci 
rodziców żyjących w separacji lub rozwiedzionych, a także podjęcia wszelkich 
stosownych środków legislacyjnych, administracyjnych, społecznych i 
edukacyjnych w celu ochrony tych dzieci przed wszelkimi formami przemocy 
fizycznej, psychicznej, uszkodzeniami ciała, wykorzystywaniem, 
zaniedbywaniem, znęcaniem się lub wykorzystywaniem, w tym przed 
oddzieleniem od rodzica jako formą przemocy emocjonalnej i przemocy w 
rodzinie.” 



Z przykrością należy stwierdzić, że zaniechanie przez Senat RP procedowania w 
ramach już podjętej inicjatywy ustawodawczej zawartej w druku 776 zmian 
zmierzających do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego opieki 
naprzemiennej, godzi w dobro dzieci. 

Mając na względzie przedstawione powyżej wnioski z międzynarodowej konferencji 
dotyczącej opieki naprzemiennej należy bez cienia wątpliwości stwierdzić, że dla 
dzieci rodziców żyjących w rozłączeniu opieka naprzemienna jest najlepszym 
rozwiązaniem niezależnie od wieku dziecka i wzajemnych relacji samych rodziców. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że dnia 2 października 2015r. większością 
głosów (46 za przy 2 wstrzymujących się) na 36 posiedzeniu została przegłosowana 
rezolucja 2079 (2015) Rady Europy w sprawie “Równość i wspólna odpowiedzialność 
rodzicielska: rola ojców“ . Dotyka ona wielu aspektów działania wymiaru 
sprawiedliwości wobec małoletnich dzieci. Rada Europy zauważa, że ojcowie w 
obliczu prawa, praktyk i uprzedzeń są pozbawieni możliwości utrzymywania relacji z 
dziećmi. Rada Europy wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia w swoich 
ustawodawstwach planów rodzicielskich, promowania odpowiedzialności i równości 
rodzicielskiej oraz wspólnego zamieszkania dziecka z każdym z rodziców. Rezolucja ta 
stanowi zbiór rozwiązań i dobrych praktyk w sferze prywatnej i rodzinnej promującą 
równość kobiet i mężczyzn. 

Rada Europy w przedmiotowej Rezolucji odwołuje się do treści art. 8 Europejskiej 
konwencji praw człowieka, która to Konwencja została ratyfikowana przez 
Rzeczpospolitą Polską. Należy zauważyć, iż Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 
wzywa Państwa członkowskie (w tym Polskę) do: 

• wprowadzenia do prawa krajowego zasady wspólnego zamieszkiwania [z dzieckiem 
przez każdego z rodziców] (W wersji angielskiej “principle of shared residence”) po 
separacji, ograniczając wszelkie wyjątki do przypadków nadużyć wobec dzieci lub ich 
zaniedbywania czy przemocy domowej – punkt 5.5 Rezolucji 2079 (2015) • 
zachęcania [do korzystania] oraz, gdy to wskazane, ustanowienia mediacji w ramach 
postępowania sądowego w sprawach rodzinnych z udziałem dzieci, w tym 
zarządzonych przez sąd sesji informacyjnych, w celu uświadomienia rodzicom, iż 
wspólne zamieszkiwanie [z dzieckiem przez każdego z rodziców] może być 
odpowiednim rozwiązaniem w świetle najlepiej pojętego interesu dziecka, oraz 
podejmowania działań na rzecz takiego rozwiązania – punkt 5.9 Rezolucji 2079 (2015) 
oraz: • Zgromadzenie pragnie podkreślić, iż poszanowanie życia rodzinnego jest 
podstawowym prawem zawartym w Artykule 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (ETS nr 5) oraz wielu międzynarodowych instrumentach prawnych. Dla 
rodzica i dziecka możność bycia razem stanowi konieczny element życia rodzinnego. 
Rozdzielenie dziecka i rodzica niesie za sobą nieodwracalne skutki dla relacji między 
nimi. O takim rozdzieleniu powinny orzekać wyłącznie sądy i tylko w wyjątkowych 
okolicznościach wiążących się z poważnym ryzykiem dla interesu dziecka. - punkt 3 



Rezolucji 2079 (2015) • Ponadto, Zgromadzenie jest przekonane, że rozwijanie 
wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej pomaga w przełamywaniu stereotypów 
[związanych z płcią] na temat ról kobiet i mężczyzn w rodzinie i jest jedynie odbiciem 
zmian socjologicznych, które zaszły przez ostatnie pięćdziesiąt lat w zakresie tego, jak 
zorganizowana jest sfera prywatna i rodzinna. - punkt 4 Rezolucji 2079 (2015)  

Z przykrością należy stwierdzić, że obecnie w Polsce w dalszym ciągu dochodzi do 
systemowego gwałcenia prawa dzieci do wychowania przez oboje rodziców w 
przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu, zaś świadomość zalet opieki 
naprzemiennej wśród społeczeństwa, oraz osób decyzyjnych w Polsce jest znikoma. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że podczas 4 Międzynarodowej Konferencji na 
Temat Wspólnego Rodzicielstwa zabrakło prelegentów z Polski, co daje asumpt do 
twierdzenia, że tzw. krajowi eksperci podnoszący na gruncie krajowym szereg 
argumentów przeciwko opiece naprzemiennej doznaliby kompromitacji głosząc swoje 
poglądy na międzynarodowym forum ekspertów zajmujących się od wielu lat 
badaniami naukowymi dotyczącymi opieki naprzemiennej. 

Dalej należy wskazać, że w Polsce w dalszym ciągu podnoszone są argumenty 
przemawiające rzekomo przeciwko opiece naprzemiennej, wśród których warto 
przytoczyć następujące: 

„Dla mnie akceptowalna opieka naprzemienna to jest np. taka, jaką znam z praktyki, 
również sądowej, tzn. kiedy rodzina ma domek, na jednym piętrze mieszka matka 
dzieci, na drugim piętrze mieszka ojciec, oni się z jakichś powodów rozstali, 
niekoniecznie wskutek rozwodu – bo np. byli związkiem nieformalnym – ale decydują 
się na to, żeby naprzemiennie sprawować opiekę nad dzieckiem czy dziećmi, czyli 
przez jedną część tygodnia opiekuje się ojciec, a przez drugą część tygodnia matka.” – 
Senator Antoni Szymański podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej (nr 147), Komisji Ustawodawczej (nr 283) w dniu 21-11-2018 

„W ostatnich latach w sądowej praktyce niepodzielnie panuje stanowisko jednego 
centrum życiowego dziecka. Należy mieć na względzie, iż władza rodzicielska istnieje 
w interesie nie rodziców, lecz przede wszystkim w interesie małoletniego dziecka. 
Periodyczne zmiany osoby wykonującej władzę rodzicielską nie tylko nie mogą 
zapewnić dziecku należytego zaspokajania jego potrzeb, ale wręcz wyłączają 
jednolitość kierunku jego wychowania i wywierają ujemny wpływ na kształtowanie 
się świadomości dziecka” – adwokat Katarzyna Frankiewicz-Burda w piśmie Naczelnej 
Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 2018 roku skierowanym do Komisji Ustawodawczej 
Senatu RP w toku konsultacji społecznych nad Projektem ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy 
– Kodeks karny – druk 776 

„Dobrą praktyką zmierzającą do przeciwdziałaniu problemowi alienacji rodzicielskiej 
mogłoby okazać się stworzenie sieci placówek, które specjalizowałyby się w 



prowadzeniu kontaktów i udostępniały pomieszczenia do ich odbywania” – Justyna 
Podlewska w piśmie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z dnia 24 maja 2018 roku 
skierowanym do Komisji Ustawodawczej Senatu RP w toku konsultacji społecznych 
nad Projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny – druk 776 

„… chodzi o opiekę naprzemienną – żeby nie można było orzekać jej w sytuacji, kiedy 
dziecko nie ukończyło 3 lat, czyli dziecko, które nie ukończyło 3 lat, noworodek i nieco 
starsze dziecko, nie mogłoby być przenoszone, np. co tydzień, z miejsca od matki do 
ojca i z powrotem. …  

To, co zgłaszam, wynika z konsultacji, jakie przeprowadziłem na Uniwersytecie 
Gdańskim w Instytucie Psychologii i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zadałem 
tam pytanie w kwestii tej opieki i w obu środowiskach padło jednoznaczne 
stwierdzenie, mianowicie takie: tego rodzaju sytuacja, kiedy bardzo małe dziecko jest 
przenoszone z miejsca na miejsce, od matki do taty, powoduje tzw. lęk separacyjny i 
ma dalece negatywne skutki dla dziecka.” – Senator Antoni Szymański podczas 
wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 163), 
Komisji Ustawodawczej (nr 316) w dniu 19-03-2019. 

Reasumując przytoczone powyżej przykłady głosów przeciwnych opiece 
naprzemiennej można zauważyć, iż są one sprzeczne z wnioskami przedstawionymi 
przez światowych ekspertów w podsumowaniu 4 Międzynarodowej Konferencji na 
Temat Wspólnego Rodzicielstwa (International Conference on Shared Parenting 
2018), jak i również są sprzeczne z Rezolucją Rady Europy 2079 (2015). Trudno 
bowiem zgodzić się z twierdzeniem, że opieka naprzemienna jest tylko możliwa kiedy 
rodzina ma jeden „domek” – tak jak twierdzi wbrew głosom ekspertów Senator 
Antoni Szymański. Twierdzenie, że „zmiany osoby wykonującej władzę rodzicielską … 
wywierają ujemny wpływ na kształtowanie się świadomości dziecka” stoi w 
oczywistej sprzeczności z wnioskami z przedmiotowej konferencji, jak i również 
twierdzenie które przedstawił Senator Antoni Szymański: „żeby nie można było 
orzekać jej (opieki naprzemiennej) w sytuacji, kiedy dziecko nie ukończyło 3 lat, czyli 
dziecko, które nie ukończyło 3 lat, noworodek i nieco starsze dziecko, nie mogłoby 
być przenoszone, np. co tydzień, z miejsca od matki do ojca i z powrotem … tego 
rodzaju sytuacja, kiedy bardzo małe dziecko jest przenoszone z miejsca na miejsce, od 
matki do taty, powoduje tzw. lęk separacyjny i ma dalece negatywne skutki dla 
dziecka” nie pokrywa się z wnioskami światowych ekspertów z których warto 
ponownie w tym miejscu przytoczyć następujące: „Częste zmiany miejsca pobytu 
dzieci wynikające z modelu opieki naprzemiennej nie stanowią trudności i nie są 
obciążające zarówno dla dzieci jak i ich rodziców” oraz dalej „Korzyści płynące z opieki 
naprzemiennej zaobserwowano również w przypadku bardzo małych dzieci i 
niemowląt, w wieku poniżej trzeciego roku życia: niezależnie od stopnia 
skonfliktowania rodziców, poziomu ich wykształcenia i dochodów – zrównoważona 



opieka świadczona przez obojga rodziców koreluje dodatnio z jakością relacji dziecka 
z rodzicami w okresie dojrzewania.”. 

W tym stanie rzeczy uważam, że zwlekanie i bezczynność w przedmiocie 
wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji opieki naprzemiennej 
skutkuje dalszym naruszaniem praw dzieci. 

Kontynuowanie przez Senat RP podjętej inicjatywy ustawodawczej zawartej w druku 
776S będzie zgodne z dobrem najmłodszych obywateli tego kraju co jest oczywistym 
wypełnieniem dyspozycji zawartej w art. 3 ust 1 Konwencji o Prawach Dziecka (Dz.U. 
1991 nr 120 poz. 526). 

 

Z poważaniem 
T. D. 

sygnatariusz nr 4. 

 



Ga, 3 lutego 2019  

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

krpss@senat.gov.pl 

Komisja Ustawodawcza 

ku@senat.gov.pl 

Senat RP 

ul. Wiejska 6 , 00-902 Warszawa 

 

Petycja o wznowienie prac legislacyjnych 

nad projektem ustawy (druk 776)  

 

1. Działając na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 

poz. 1195) – zwanej dalej Ustawą o petycjach, działając w interesie własnym na 

podstawie art. 2.2. pkt 2 Ustawy o petycjach, oraz działając w interesie publicznym na 

podstawie art. 2.2 pkt 1 Ustawy o petycjach wnoszę o wznowienie prac legislacyjnych 

przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i Komisję Ustawodawczej 

nad Projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny (druk 776) w celu 

realizacji postulatów zawartych w petycji wielokrotnej „Stop alienacji rodzicielskiej” 

(PW-9-01/17), której celem jest wskazanie orzekania opieki naprzemiennej jako 

priorytetowego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, doprecyzowanie 

wykonywania kontaktów z małoletnimi oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w 

tym zakresie. 

2. Na podstawie art. 13.1 Ustawy o petycjach wnoszę o powiadomienie mnie w formie 

pisemnej – pocztą elektroniczną na adres                                 o sposobie załatwienia 

niniejszej petycji wraz z uzasadnieniem, bez zbędnej zwłoki zgodnie z art. 10.1 

Ustawy o petycjach.  

3. Wnoszę o potraktowanie niniejszej petycji również jako uwagi obywatelskiej do 

procesu legislacyjnego nr 776 i opublikowanie na stronie internetowej Senatu po 

zanonimizowaniu. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 21 listopada 2018 na skutek wniosku senatora Antoniego Szymańskiego prace 

legislacyjne połączonych Komisji Senackich nad projektem ustawy (druk 776) zostały 

zawieszone do końca 2018 roku. Jako uzasadnienie podano oczekiwanie na złożenie przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości projektu UD392.  

W dniu 12 grudnia 2018 Podsekretarz Stanu MS Łukasz Piebiak pismem znak DLPC-IV-415-

5/18 przekazał Panu Antoniemu Szymańskiemu projekt, wraz z informacją, że został on 

przekazany pod obrady Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.  

mailto:krpss@senat.gov.pl
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3 stycznia 2019 roku Stały Komitet Rady Ministrów zdjął dokument z porządku obrad, 

zalecając Ministrowi Sprawiedliwości uprzednie przedłożenie projektu ustawy do 

rozpatrzenia przez Komitet Społeczny Rady Ministrów a po zaopiniowaniu przez KSRM - 

ponowne przedłożenie pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.  

Szanowni Państwo Senatorowie!  

Jak widać proces legislacyjny nad projektem UD392 jest niestaranny i przewlekły. Od dnia 

zawieszenia prac w Senacie minęły 2 miesiące i 13 dni. Przez ten czas nie zmieniło się nic w 

kwestii merytorycznej a jedynie ministerialny projekt został wysłany i zwrócony z powrotem.  

Przez te 75 dni bezczynności sądy rodzinne codziennie wydają postanowienia o tzw. 

„kontaktach” w myśl PRL-owskich przepisów i zabetonowanego orzecznictwa. 

Postanowienia te są krzywdzące zarówno dla dzieci jak i rodziców sprowadzonych do roli 

„alimenciarzy”. 

Przypomnieć należy, że proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany są złe i 

niewystarczające, nie uchronią dzieci przed krzywdą przemocy alienacji rodzicielskiej a 

wręcz przeciwnie, nie wprowadzą żadnych zmian w dotychczasowej praktyce orzeczniczej 

sądów rodzinnych. Projektowane zmiany są ukierunkowane na spełnienie życzeń sędziów 

rodzinnych w zakresie procedury cywilnej (zabezpieczenia) zamiast na rozwiązanie 

problemów z jakimi borykają się rodziny. Przypomnieć należy również kompromitujące 

zapisy w pierwotnej wersji projektu o propozycji Art. 107 § 2 kro.  

Podkreślenia wymaga, że autorzy projektu i propagujący ją ministrowie unikają konsultacji 

projektu z przedstawicielami kilku tysięcy osób żywo zainteresowanych zmianami w 

przepisach kro, kpc i kk, którymi są sygnatariusze petycji PW9-01/17. Ministerstwo jedynie 

pozoruje konsultacje publiczne organizując spotkania z przedstawicielami wybranych 

organizacji pozarządowych (wg tajnego rozdzielnika), odmawiając naszym przedstawicielom 

udziału w spotkaniach tłumacząc, że cyt.: „ze względów organizacyjnych nie jest możliwe, 

aby na spotkanie dołączyły organizacje, które nie zostały uwzględnione w rozdzielniku” (vide: 

e-mail Starszego Specjalisty DSRiN A M z dn. 12 lipca 2018). 

Dobra reforma powinna wprowadzić w prawie rodzinnym i opiekuńczym zasadnicze zmiany 

– przede wszystkim priorytet PIECZY NAPRZEMIENNEJ jako sprawdzonego i najlepszego 

dla dziecka modelu sprawowania pieczy przez rodziców żyjących w rozłączeniu, w prawie 

cywilnym wprowadzenia procedur umożliwiających szybką reakcję na krzywdę dziecka, a w 

prawie karnym surowych i nieuchronnych kar dla przestępców – sprawców przemocy 

alienacji rodzicielskiej. 

Szanowni Państwo Senatorowie! 

Mając wyżej przestawione okoliczności prosimy o wznowienie prac nad senackim projektem 

(druk776) w celu zagwarantowania dzieciom prawa do obojga rodziców. 

 

K I  

Gaaaaaa 


