
 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka  

podczas 93. posiedzenia plenarnego Sejmu RP w dn. 26.05.2015 roku,  

dot. Sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach  

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3356) 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

Panie Ministrze Sprawiedliwości, 

Panie i Panowie Posłowie, 

Wysoka Izbo,  

mając na względzie niekorzystny dla dzieci wymiar skutków jakie rodziła treść 

obecnego art. 58 § 1a oraz 107 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Rzecznik Praw 

Dziecka zwrócił się do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego powołanej przy 

Rzeczniku Praw Dziecka o dokonanie analizy wpływu tych przepisów na polskie rodziny 

i rozważenie złożenia propozycji nowelizacji Kodeksu rodzinnego w tym zakresie. 

W wyniku podjętych prac zauważono, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia 

zmian, która wynika z konieczności zagwarantowania dziecku rodziców rozwodzących się 

oraz żyjących w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez 

oboje rodziców. Prawo to jest uznane przez ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku 

Konwencję o prawach dziecka i odzwierciedlone w jej art.: 5, 7, 8, 9 i 18. Z kolei prawo 

dziecka i rodziców do uzyskiwania i utrzymywania ze sobą regularnych kontaktów 

wymienione jest w Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi z 15 maja 2003 r., która 

została przez Polskę podpisana 24 września 2003 r. Wymienione prawa dziecka znalazły już 

swój wyraz w zmianach dokonanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w 2008 r., które 

weszły w życie w dniu 13 czerwca 2009 r.  

Jednak w ocenie Rzecznika Praw Dziecka dotychczasową treść art. 58 i 107 krio 

sformułowano wówczas z pozycji ochrony praw rozwodzących się rodziców ze zbyt małym 

zaakcentowaniem podmiotowości dziecka jako osoby, której prawa należy nie tylko 

zauważać, ale co najmniej w takim samym stopniu szanować i gwarantować jak prawa 

dorosłych (rodziców).  

W związku z powyższym, poprosiłem Senat RP o wystąpienie z inicjatywą 

ustawodawczą, w wyniku której podjęliśmy pracę nad zmianą art. 58 i 107 krio.  

 

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka nowelizacja zmierza do zwiększenia ochrony 

wyżej wskazanych praw dziecka w trakcie konfliktów rodzicielskich występujących zarówno 
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w sytuacji rozwodu rodziców (art. 58), jak i wtedy, gdy rodzice nie rozwodzą się, ale 

z różnych względów żyją w rozłączeniu (dotychczasowy art. 107). Zapobiega ona 

rozszerzaniu pola tego konfliktu na relacje rodziców z dzieckiem i „szafowanie” nimi jako 

argumentem przeciwko pozostającemu w konflikcie współmałżonkowi. Propozycja zmierza 

do zmiany postaw rodziców nieszanujących prawa dziecka do kontaktu z drugim rodzicem, 

co mogłoby doprowadzić do faktycznej separacji dziecka od jednego z rodziców. Prowadzi 

więc do wyeliminowania negatywnych skutków stawiania dziecka jako „przedmiotu gry” 

między rodzicami i osiągania za jego pomocą ustępstw lub swoiście rozumianej „zemsty” na 

drugiej stronie procesu. 

Nowelizacja znacząco utrudni stronom sporu możliwość kreowania wyroków 

sądowych na podstawie preparowanych na tę potrzebę sytuacji faktycznych, w efekcie czego 

nie sąd jest organem rozstrzygającym spór, a wytwarzana przez strony sytuacja faktyczna.  

 

Dzięki tej zmianie przepisów wyeliminuje się konieczność ograniczenia władzy 

rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji, gdy nie zdołali oni osiągnąć porozumienia co 

do sposobu jej wykonywania. Zaznaczyć należy, że dotychczasowe regulacje zakładały 

automatyzm takiego rozstrzygnięcia, co z jednej strony ograniczało zakres autonomii 

sędziowskiej, zaś z drugiej w wielu postępowaniach prowadziło do zaostrzenia konfliktów 

między małżonkami. Rodzic dominujący z reguły nie był zainteresowany osiągnięciem 

porozumienia i w ten sposób z łatwością mógł doprowadzić do ograniczenia władzy 

rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi. Takie uregulowanie mogło 

prowadzić do wydawania orzeczeń krzywdzących rodzinę, a zwłaszcza dziecko, gdyż nie 

przewidziano możliwości głębszego zbadania przez sąd panujących w rodzinie stosunków co 

umożliwiałoby wydanie orzeczenia sądowego pozostawiającego władze rodzicielską 

w podobnym zakresie, pomimo istnienia konfliktu miedzy rodzicami.  

Należy podnieść, że nowelizacja nie pozbawia sądu możliwości bardziej drastycznej 

ingerencji w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, np. poprzez jej ograniczenie. Sąd 

będzie mógł więc ingerować we władzę rodzicielską jednak tylko w przypadku zagrożenia 

dobra dziecka.  

Układ i sformułowanie treści przedstawionej propozycji oznacza, że sąd w pierwszej 

kolejności powinien rozważyć możliwość rozstrzygnięcia w oparciu o przedstawione przez 

rodziców porozumienie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub gdy nie będzie ono 

zgodne z dobrem dziecka, sąd kierując się prawem dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców 

i mając na względzie jego dobro, po wysłuchaniu dziecka, rozważyć powinien taki sposób 
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rozstrzygnięcia, który zapewni dziecku możność wychowywania go przez rodziców 

i utrzymywania z nimi kontaktów.  

Propozycja  prowadzi również do zwiększenia pozycji procesowej dziecka przez 

częstsze niż obecnie stosowanie przepisów o wysłuchaniu dziecka w każdej sprawie, która go 

dotyczy. W tym aspekcie należy ocenić, iż zaproponowane zmiany przewidują gruntowne 

przewartościowanie „filozofii” tworzenia przepisów w stosunku do dotychczasowych 

uregulowań art. 58 i 107 kro pisanych z pozycji akcentującej prawa skonfliktowanych 

rodziców.  

Chcę podkreślić, że projekt ten nakazuje sądom i rodzicom nie tylko zauważenie 

prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, ale również traktowanie tego prawa 

jako wytycznej przy określaniu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów 

z dzieckiem.  

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, analogicznie pozytywny charakter mają 

zaproponowane omawianym projektem zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. 

Niewątpliwym bowiem uproszczeniem dotychczasowych procedur dotyczących decydowania 

o sprawach dziecka będzie ujednolicenie składu sądu w sprawach opiekuńczych. Jestem 

przekonany, że nie ma merytorycznego uzasadnienia przemawiającego za dzieleniem spraw 

rodzinnych na odrębne postępowania, które de facto pozostają ze sobą w silnym związku. Na 

tej zmianie przepisów zyskają małoletni, którzy najbardziej dotkliwe odczuwają skutki 

zaangażowania ich rodziców w liczne, odrębne, przedłużające się i konfliktogenne 

postępowania. 

Popierając całość przedłożenia, pragnę poddać pod rozwagę Wysokiej Izby dokonanie 

zmiany, której zadaniem będzie wyeliminowanie niefortunnego sformułowania, jakie 

pojawiło się w toku prac komisyjnych, na skutek propozycji wniesionej przez MS. 

Z punktu widzenia ochrony prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, 

lepiej byłoby zastąpić innym określeniem zaproponowane w projekcie sformułowanie 

„powtarzających się okresach”. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka ważne jest by przepisy 

akcentowały nie tyle aspekt cykliczności sprawowania opieki nad dzieckiem lecz, by 

odwoływały się do jej wymiaru czasowo-jakościowego, gwarantującego dziecku 

porównywalność udziału w jego życiu obojga rodziców. 

Powtarzające się okresy mogą oznaczać, że sąd ustali  je w podobnej formie jak 

kontakty, np. dwie godziny raz w miesiącu. Spełni to formułę cykliczności, a nie to jest 
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intencją tej zmiany. Ważne jest, żeby zabezpieczyć prawo dziecka do obojga rodziców, 

w sposób, który optymalnie pozwoli na wychowanie i kontakt z każdym z rodziców.  


