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Bronis∏aw Czech

Rodziny zast´pcze – z problematyki orzecznictwa
w sàdach powszechnych*

I. Wst´p

1. Rodzina jako Êrodowisko dziecka

Rodzina jest naturalnà i podstawowà komórkà spo∏eczeƒstwa i ma prawo
do ochrony ze strony spo∏eczeƒstwa i paƒstwa11. „Przysz∏oÊç Êwiata i KoÊcio∏a idzie
poprzez rodzin´”22. Prawid∏owo funkcjonujàca rodzina jest Êrodowiskiem, które stwa-
rza najlepsze warunki dla zrodzenia, rozwoju i wychowania dziecka. Dlatego paƒ-
stwo udziela pomocy rodzinie w spe∏nianiu jej zadaƒ33. Dziecko ma prawo do wycho-
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* Artyku∏ niniejszy jest referatem przygotowanym w grudniu 2007 r. do materia∏ów pokonferencyjnych (które
si´ nie ukaza∏y) ze spotkania s´dziów rodzinnych, zorganizowanego przez Wydzia∏ Prawa Uniwersytetu
Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego i ówczesne Centrum Szkolenia S´dziów i Prokuratorów Ministerstwa
SprawiedliwoÊci. Ze wzgl´du na up∏yw czasu do tekstu wprowadzono obecnie drobne uzupe∏nienia.

1 Tak np.: Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grud-
nia 1948 r. – art. 16 ust. 3; Mi´dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.
(Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) – art. 23 ust. 1 i z tej samej daty Mi´dzynarodowy Pakt Praw Gospodar-
czych, Spo∏ecznych i Kulturalnych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169 – art. 10 ust. 1; Konwencja o Prawach
Dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) – Preambu∏a, art. 5, 9 i 18; Euro-
pejska Karta Spo∏eczna sporzàdzona w Turynie 18 paêdziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67),
cz. I, ust. 16; Karta Praw Rodziny przed∏o˝ona przez Stolic´ Apostolskà wszystkim ludziom, instytucjom
i w∏adzom zainteresowanym misjà rodziny w Êwiecie wspó∏czesnym. Przedruk 7, „L’Osservatore Romano”
Nr 10 wersja polska paêdziernik 1983; z orzecznictwa zob. w szczególnoÊci preambu∏y uchwa∏ Ca∏ej Izby
Cywilnej SN z 18 marca 1968 r., III CZP 70/66 (OSNCP 1968, Nr 5, poz. 77) i z 16 grudnia 1987 r.,
III CZP 91/86 (OSNCP 1988, Nr 4, poz. 42).

2 Jan Pawe∏ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio z 1981 r., Nr 75 i 86. 
3 Zob. np. w tym przedmiocie art. 70 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (tekst jedn. Dz. U.

z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) stanowiàcy: „Art. 70. 1. Rodzinie majàcej trudnoÊci w wype∏nianiu swo-
ich zadaƒ oraz dziecku z tej rodziny udziela si´ pomocy, w szczególnoÊci w formie: 1) poradnictwa rodzin-
nego; 2) terapii rodzinnej rozumianej jako dzia∏ania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, majàce
na celu przywrócenie rodzinie zdolnoÊci do wype∏niania jej zadaƒ; 3) pracy socjalnej; 4) zapewnienia dzie-
ciom opieki i wychowania poza rodzinà. 2. Rodzina otrzymuje pomoc w szczególnoÊci przez dzia∏ania:
1) specjalisty przygotowanego do pracy z rodzinà lub w Êrodowisku lokalnym; 2) placówek opiekuƒczo-wy-
chowawczych wsparcia dziennego; 3) innych podmiotów, których dzia∏anie daje potrzebne wsparcie dziec-
ku i rodzinie. 3. Udzielajàc pomocy nale˝y mieç na wzgl´dzie podmiotowoÊç dziecka i rodziny oraz prawo
dziecka do: 1) wychowania w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka poza rodzinà do zapewnie-
nia mu w miar´ mo˝liwoÊci zgodnie z jego potrzebami opieki i wychowania w rodzinnych formach opieki 



wywania si´ w rodzinie, jest to jego naturalne prawo44. Tam, gdzie rodziny nie ma lub
jest niezdolna do wype∏nienia swoich zadaƒ, pojawia si´ potrzeba pieczy zast´pczej
dla dziecka. Dziecko ma prawo do takiej pieczy zast´pczej, wynika to w szczegól-
noÊci z art. 20 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka55. Jednà z form tej pieczy jest ro-
dzina zast´pcza. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy do pieczy zast´pczej, oprócz rodzi-
ny zast´pczej (art. 109 § 2 pkt 5, art. 1121, 1122, 113, 1201, 149 § 4), zalicza tak˝e pla-
cówki zapewniajàce cz´Êciowà piecz´ nad ma∏oletnimi (art. 109 § 2 pkt 4) oraz pla-
cówki opiekuƒczo-wychowawcze (art. 109 § 2 pkt 5, art. 1121, 113)66. 

Powszechnie za rodzin´ uwa˝a si´ zwiàzek osób, którego podstawà jest ma∏˝eƒ-
stwo zawarte przez kobiet´ z m´˝czyznà (art. 23 k.r.o., art. 18 Konstytucji), bàdê
– w pewnych aspektach – kobiet´ i m´˝czyzn´ pozostajàcych w faktycznym po˝y-
ciu (konkubinat), razem z ich dzieçmi77. W takim sensie poj´cie to wyst´puje w ak-
tach normatywnych powo∏anych w poprzednim akapicie, nie odnosi si´ natomiast
do tzw. zwiàzków partnerskich homoseksualnych. Zwiàzki takie nie sà konkubinata-
mi w przyj´tym, powszechnym znaczeniu tego terminu88. Po˝ycie pary p∏ciowo jed-
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zast´pczej; 2) zapewnienia stabilnego Êrodowiska wychowawczego; 3) utrzymywania osobistych kontak-
tów z rodzinà; 4) powrotu do rodziny naturalnej; 5) traktowania w sposób sprzyjajàcy poczuciu godnoÊci
i wartoÊci osobowej; 6) ochrony przed arbitralnà lub bezprawnà ingerencjà w ˝ycie prywatne dziecka;
7) praktyk religijnych zgodnych z wolà rodziców i potrzebami dziecka; 8) kszta∏cenia, rozwoju uzdolnieƒ, za-
interesowaƒ i indywidualnoÊci oraz zabawy i wypoczynku; 9) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego
˝ycia w przypadku wychowywania poza rodzinà naturalnà; 10) dost´pu do informacji; 11) wyra˝ania opinii
w sprawach, które go dotyczà; 12) ochrony przed poni˝ajàcym traktowaniem i karaniem.”. Zob. tak˝e usta-
w´ z 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

4 Zob. akty wymienione w przypisie 1 oraz T. Smyczyƒski, Prawo dziecka do wychowania si´ w rodzinie (w:)
Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wyk∏adnia pod red. T. Smyczyƒskiego, Poznaƒ 1999, s. 149 i n.

5 Zob. M. Andrzejewski, Prawo dziecka do pieczy zast´pczej (w:) Konwencja o prawach dziecka. Analiza
i wyk∏adnia…, s. 167 i n.

6 Zob. szersze wywody na ten temat np.: M. Andrzejewski, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatne-
go, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze pod red. T. Smyczyƒskiego, Warszawa 2003, s. 367–372.

7 Zob. piÊmiennictwo na temat poj´cia rodziny przytoczone przeze mnie (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy.
Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 365–367.

8 Odmienny poglàd, który trzeba uznaç za b∏´dny, wyrazi∏ Sàd Apelacyjny w Bia∏ymstoku w wyroku z 23 lu-
tego 2007 r., I ACa 590/06 (OSAB 2007, Nr 1, poz. 10 i LEX nr 259105), stwierdzajàc, ˝e „pod poj´ciem kon-
kubinatu nale˝y rozumieç stabilnà, faktycznà wspólnot´ osobisto-majàtkowà dwojga osób. Bez znaczenia
we wspomnianym aspekcie jest p∏eç. Nie ma podstaw do stosowania odmiennych zasad przy rozliczaniu
konkubinatu homoseksualnego ni˝ te, które majà zastosowanie odnoÊnie konkubinatu heteroseksualne-
go.”. Od tego wyroku by∏a wniesiona skarga kasacyjna, którà Sàd Najwy˝szy oddali∏ wyrokiem z 6 grud-
nia 2007 r., IV CSK 301/07 (OSNC 2009, Nr 2, poz. 29, LEX Nr 361309). W wyroku tym Sàd Najwy˝szy przy-
jà∏, ˝e rozliczenia majàtkowe po ustaniu faktycznego zwiàzku osobisto majàtkowego osób tej samej p∏ci
nast´puje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego odpowiednich do ustalonego stanu faktycznego,
uwzgl´dniajàcego konkretnà postaç i treÊç stosunków istniejàcych w czasie trwania zwiàzku. JednoczeÊnie
Sàd ten mocno podkreÊli∏, ˝e zwiàzek nazywany konkubinatem cechuje: „(…) brak formalnej podstawy
po˝ycia partnerów, stabilnoÊç zwiàzku, brak formalnych ograniczeƒ zakoƒczenia zwiàzku, istnienie osobi-
sto majàtkowej wspólnoty ˝yciowej, odmiennoÊç p∏ci partnerów. Wypracowane w doktrynie i orzecznictwie
poj´cie konkubinatu traktuje odmiennoÊç p∏ci konkubentów jako jednà z jego istotnych cech.”. Mo˝na si´
zgodziç z poglàdem, ˝e do rozliczenia spraw majàtkowych osób pozostajàcych w tzw. zwiàzku partnerskim
homoseksualnym nale˝y stosowaç podobne zasady jak do rozliczeƒ konkubentów heteroseksualnych,
ale zwiàzku partnerskiego nie nale˝y traktowaç jako konkubinatu w tradycyjnym (w∏aÊciwym) tego s∏owa



norodnej jest bowiem zachowaniem uznanym w Êwietle dominujàcych wzorów kul-
turowych za wynaturzenie, które szczególnie zagra˝a∏oby dobru dziecka wychowy-
wanego przez takà par´99. W ten sposób – a w ka˝dym razie w odniesieniu do kan-
dydatów na rodziców zast´pczych – nale˝y interpretowaç okreÊlenie poj´cia rodzi-
ny wyst´pujàce w art. 6 pkt 14 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej1100 (da-
lej jako u.p.s.), wed∏ug którego – w rozumieniu tej ustawy – rodzin´ stanowià „oso-
by spokrewnione lub niespokrewnione pozostajàce w faktycznym zwiàzku, wspól-
nie zamieszkujàce i gospodarujàce”. Taka wyk∏adnia pozostaje w zwiàzku m.in.
z treÊcià art. 73 ust. 1 u.p.s.: „Pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej mo˝e byç powie-
rzone ma∏˝onkom lub osobie niepozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim, je˝eli osoby
te spe∏niajà nast´pujàce warunki (...)”; zob. równie˝ na ten temat ni˝ej przy omawia-
niu kryteriów, którym muszà sprostaç kandydaci na rodziców zast´pczych.

2. Czym jest rodzina zast´pcza?

Poj´cie „rodzina zast´pcza”, jako instytucja prawna, nie ma obecnie definicji legal-
nej. Definicj´ takà zawiera∏a nie obowiàzujàca ju˝ ustawa z 29 listopada 1990 r. o po-
mocy spo∏ecznej1111, która w art. 2a ust 1 pkt 101122 stanowi∏a, ˝e gdy mowa „(…) o rodzi-
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znaczeniu. W Polsce konkubinat nie jest unormowany prawnie. W piÊmiennictwie i w judykaturze powszech-
nie przyjmuje si´, ˝e jest on prawnie nieuregulowanà trwa∏à wspólnotà ˝yciowà m´˝czyzny i kobiety. Wynika
z tego, ˝e cechy charakterystyczne konkubinatu to: „1/ zwiàzek m´˝czyzny i kobiety, 2/ trwa∏oÊç tego zwiàz-
ku, 3/ po˝ycie jak w ma∏˝eƒstwie, 4/ brak zdarzenia prawnego regulujàcego ten zwiàzek. Zewn´trznym prze-
jawem wymienionej trwa∏oÊci i po˝ycia sà: wspó∏˝ycie fizyczne, wspólne zamieszkiwanie i wspólne prowa-
dzenie gospodarstwa domowego” (tak dos∏ownie SN w uzasadnieniu wyroku z 5 grudnia 1997 r.,
II CKN 485/97, niepubl.). Takie pojmowanie konkubinatu wyst´puje powszechnie w judykaturze; Êwiadczà
o tym m.in. nast´pujàce orzeczenia SN: z 12 stycznia 2006 r. II CK 324/05, M. Prawn. 2006, Nr 4, s. 172;
z 6 paêdziernika 2004 r., II CK 47/04, LEX Nr 255633; z 5 marca 2003 r., III CZP 99/02, OSNC 2003, Nr 12,
poz. 159; z 16 maja 2000 r., IV CKN 32/00, OSNC 2000, Nr 12, poz. 222; z 21 listopada 1997 r., I CKU 155/97,
LEX Nr 32426; z 14 wrzeÊnia 1995 r., LEX nr 50552; z 28 marca 1986 r., II CR 20/86, LEX Nr 8753; z 30 stycz-
nia 1986 r., III CZP 79/85, OSNC 1987, Nr 1, poz. 2; z 26 czerwca 1974 r., III CRN 132/74, LEX Nr 7537;
z 2 grudnia 1970 r., II CR 541/70, LEX Nr 6831; z 30 stycznia 1970 r., III CZP 62/69, LEX Nr 6659; z 2 maja
1963 r., III CO 14/63, OSNC 1963, Nr 12, poz. 257; z 10 kwietnia 1957 r., III CR 132/57, OSNPG 1958, Nr 1,
poz. 81; z 2 lipca 1955 r., II CO 7/55, OSNCK 1956, Nr 3, poz. 72. Podobnie: wyrok S.A. w Poznaniu z 6 czerw-
ca 2006 r., I ACa 131/06, LEX Nr 215627; wyrok NSA w Warszawie z 12 kwietnia 2000 r., V S.A. 1512/99,
Pal. 2000, Nr 7-8, s. 241. Warto przy tym wskazaç, ˝e wyraêne odró˝nienie zwiàzków osób odmiennej i zwiàz-
ków osób tej samej p∏ci utrzymuje si´ w wi´kszoÊci krajów Unii Europejskiej oraz jest przyjmowane i uwzgl´d-
niane w orzecznictwie Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci [zob. orzeczenia z 17 lutego 1998 r.,
C-249/96 (ECR 1998/2/I-00621, LEX Nr 111552) i z 31 maja 2001 r. w po∏àczonych sprawach C-122/99
i C-125/99 (ECR 201/5B/I-04319, LEX Nr 83285)]. Przytoczony poglàd S. A. w Bia∏ymstoku co do poj´cia
konkubinatu jest zupe∏nie odosobniony i jedyny w dotychczasowym, dost´pnym orzecznictwie. 

9 Por: T. Smyczyƒski, Rodzina i prawo rodzinne w Êwietle nowej Konstytucji, PiP 1997, Nr 11 12, s. 187 i 188;
Z. Ziembiƒski, O pojmowaniu pozytywizmu oraz prawa natury, Poznaƒ 1993, s. 46.

10 Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.
11 Tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 416 ze zm.
12 Obowiàzujàcym od 1 stycznia 1999 r. w brzmieniu ustawy z 24 lipca 1989 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668).



nie zast´pczej – oznacza to rodzin´, w której umieszcza si´ ma∏oletnie dziecko, w ce-
lu sprawowania nad nim opieki i jego wychowania, w wypadku gdy rodzice nie spe∏-
niajà swojej funkcji.”. Âwiat∏o na rozumienie terminu „rodzina zast´pcza” rzucajà ró˝ne
akty normatywne i rozwa˝ania komentatorów, przyk∏adowo podanie ni˝ej.

Konwencja o prawach dziecka w art. 20 stanowi: „1. Dziecko pozbawione czaso-
wo lub na sta∏e swego Êrodowiska rodzinnego lub gdy ze wzgl´du na swoje dobro
nie mo˝e pozostawaç w tym Êrodowisku, b´dzie mia∏o prawo do specjalnej ochrony
i pomocy ze strony paƒstwa. 2. Paƒstwa-Strony zgodnie ze swym prawem wewn´trz-
nym zapewnià takiemu dziecku opiek´ zast´pczà. 3. Tego rodzaju opieka mo˝e obej-
mowaç, mi´dzy innymi, umieszczenie w rodzinie zast´pczej, Kafala w prawie islam-
skim, adopcj´ lub – gdy jest to niezb´dne – umieszczenie w odpowiedniej instytucji
powo∏anej do opieki nad dzieçmi. Przy wyborze odpowiednich rozwiàzaƒ nale˝y
w sposób w∏aÊciwy uwzgl´dniç wskazania w zachowaniu ciàg∏oÊci w wychowaniu
dziecka oraz jego to˝samoÊci etnicznej, religijnej, kulturowej i j´zykowej.”.

Komitet Ministrów Rady Europy w za∏àczniku do rekomendacji Nr R (87) 6
w sprawie rodzin zast´pczych z 20 marca 1987 r. przyjà∏, ˝e „Dla celów niniejszej
rekomendacji, umieszczenie w rodzinie zast´pczej oznacza powierzenie dziecka,
w sposób inny ni˝ przysposobienie, ma∏˝eƒstwu lub jednej osobie («rodzice za-
st´pczy»), nie b´dàcymi rodzicami dziecka, którzy zajmujà si´ dzieckiem przez
czas przekraczajàcy krótkotrwa∏à piecz´, albo na czas nieokreÊlony, bez powierza-
nia im opieki nad tym dzieckiem.”1133.

Na rozumienie poj´cia rodziny zast´pczej du˝e znaczenie ma obowiàzujàca
obecnie ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (która jednak nie defi-
niuje tego poj´cia), a w szczególnoÊci jej art. 72, 73 i 74. Ustawa ta w art. 72 sta-
nowi m.in.: „1. Dziecku pozbawionemu ca∏kowicie lub cz´Êciowo opieki rodziciel-
skiej zapewnia si´ opiek´ i wychowanie w rodzinie zast´pczej. 2. Rodzina zast´p-
cza mo˝e byç ustanowiona równie˝ dla dziecka niedostosowanego spo∏ecznie.
3. Rodzina zast´pcza w wype∏nianiu swoich funkcji kieruje si´ dobrem przyj´tego
dziecka i poszanowaniem jego praw. 4. Rodzina zast´pcza sprawuje opiek´
nad powierzonym dzieckiem osobiÊcie, z wyjàtkiem przypadków gdy osoba pe∏-
niàca funkcj´ rodziny zast´pczej okresowo nie mo˝e z powodów zdrowotnych lub
losowych sprawowaç opieki osobiÊcie albo gdy dziecko okresowo przebywa
w szczególnoÊci w sanatorium, szpitalu, domu pomocy spo∏ecznej, specjalnym
oÊrodku szkolno-wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym lub
w innej placówce zapewniajàcej opiek´ i wychowanie uczniom w okresie pobiera-
nia nauki poza miejscem sta∏ego zamieszkania. 5. Rodzina zast´pcza zapewnia
dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i po-
ziomu rozwoju, w tym: 1) odpowiednie warunki bytowe; 2) mo˝liwoÊci rozwoju
fizycznego, psychicznego i spo∏ecznego; 3) mo˝liwoÊci zaspokojenia indywidual-
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13 Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. I, Prawo rodzinne pod red M. Safjana, IWS, Warsza-
wa 1994, s. 181.



nych potrzeb dziecka; 4) mo˝liwoÊç w∏aÊciwej edukacji i rozwoju zaintereso-
waƒ; 5) odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.”. ZaÊ
w art. 73 stanowi: „1. Pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej mo˝e byç powierzone
ma∏˝onkom lub osobie niepozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim, je˝eli osoby te
spe∏niajà nast´pujàce warunki: 1) dajà r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania zadaƒ
rodziny zast´pczej; 2) majà sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej; 3) korzystajà z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich; 4) nie sà lub
nie by∏y pozbawione w∏adzy rodzicielskiej, nie sà ograniczone we w∏adzy rodzi-
cielskiej ani te˝ w∏adza rodzicielska nie zosta∏a im zawieszona; 5) wywiàzujà si´
z obowiàzku ∏o˝enia na utrzymanie osoby najbli˝szej lub innej osoby, gdy cià˝y
na nich taki obowiàzek z mocy prawa lub orzeczenia sàdu; 6) nie sà chore na cho-
rob´ uniemo˝liwiajàcà w∏aÊciwà opiek´ nad dzieckiem, co zosta∏o stwierdzone za-
Êwiadczeniem lekarskim; 7) majà odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sta∏e
êród∏o utrzymania; 8) uzyska∏y pozytywnà opini´ oÊrodka pomocy spo∏ecznej w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania.”. 

Marek Safjan – dla potrzeb swoich analiz rodziny zast´pczej jako instytucji
prawnej – przyjà∏, ˝e rodzina zast´pcza to „(…) okreÊlona instytucja prawna, której
celem jest opieka nad dzieckiem pozbawionym trwale lub przejÊciowo pieczy ro-
dzicielskiej, oparta na modelu wychowania rodzinnego, oraz której organizacj´
i funkcjonowanie zapewniajà odpowiednie instytucje paƒstwowe.”1144.

Rodzina zast´pcza jest te˝ okreÊlana jako „czasowa us∏uga publiczna na rzecz
dziecka lub dzieci tymczasowo czy d∏ugotrwale pozbawionych opieki rodziny na-
turalnej. To tak˝e us∏uga (…) na rzecz biologicznej rodziny dziecka, która powin-
na si´ zakoƒczyç – o ile to mo˝liwe – powrotem dzieci do domu.”1155.

El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska trafnie zwróci∏a uwag´, ˝e „skonstruowanie uni-
wersalnej definicji rodziny zast´pczej, uwzgl´dniajàcej ró˝ne rozwiàzania ustawowe,
nasuwa jednak trudnoÊci. Porównanie rozwiàzaƒ prawnych obowiàzujàcych w 22
paƒstwach, dokonane pod koniec ubieg∏ego stulecia, doprowadzi∏o do sformu∏owa-
nia definicji, w której zosta∏y wyró˝nione dwa sta∏e elementy: sprawowanie pieczy
w domu rodziców zast´pczych oraz skierowanie dziecka pod t´ piecz´ przez odpo-
wiednie w∏adze. Wskazano, ˝e piecza mo˝e mieç charakter czasowy lub sta∏y. Mo˝e
byç sprawowana zarówno przez osob´ obcà, jak i spokrewnionà z dzieckiem.”1166.
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14 M. Safjan, Instytucja rodzin zast´pczych. Problemy prawno-organizacyjne, Warszawa 1982, s. 21. Na temat
zakresu poj´cia „rodzina zast´pcza” zob. tam˝e s. 21-36 oraz M. Andrzejewski, Piecza zast´pcza (w:)
System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze…, s. 366–395.

15 S. Legat, Wprowadzenie. Rodziny zast´pcze a wybrane aspekty polityki spo∏ecznej paƒstwa (w:) Opieka
zast´pcza nad dzieckiem i m∏odzie˝à – od form instytucjonalnych do rodzinnych pod red. M. Rac∏aw-Mar-
kowskiej, S. Legata, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 11.

16 E. Holewiƒska-¸apiƒska, Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej, „Prawo w dzia∏a-
niu” 2008, Nr 4, s. 23 z powo∏aniem si´ na publikacj´: M. Colton, M. Wiliams, Âwiatowe kierunki w opiece
zast´pczej (w:) Wspó∏czesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów pod red. Z. W. Stelmaszuk,
Warszawa 1999, s. 230.



Instytucja rodzin zast´pczych ma d∏ugà histori´. Jej pierwowzorem by∏a
dzia∏alnoÊç polegajàca na powierzaniu przez organizacje charytatywne (g∏ów-
nie koÊcielne) sierot i dzieci porzuconych (zw∏aszcza niemowlàt) kobietom
karmiàcym i rodzinom wiejskim w celu ich „odchowania”. Rozwój rodzin za-
st´pczych, datowany na koniec XVI w., zwiàzany jest z dzia∏alnoÊcià Êw. Win-
centego a’Paulo. W Polsce za twórc´ rodzin zast´pczych uwa˝a si´ ksi´dza
Gabriela Piotra Baudouin (koniec XVIII w.), mimo ˝e ju˝ w Êredniowieczu podej-
mowano podobne dzia∏ania zwiàzane z dzie∏ami mi∏osierdzia i filantropii.
O dzia∏aniach wykraczajàcych poza te dzie∏a, a wi´c podejmowane równie˝
przez organizacje spo∏eczne, w∏adze samorzàdowe i administracj´ rzàdowà,
mo˝na mówiç jednak dopiero w odniesieniu do okresu II Rzeczypospolitej (roz-
wój pieczy zast´pczej w tamtych latach wiàza∏ si´ z dzia∏alnoÊcià wybitnych pe-
dagogów, takich jak Janusz Korczak, Czes∏aw Bobicki, Kazimierz Je˝ewski).
Znaczny rozwój rodzin zast´pczych wystàpi∏ w okresie lat 1945–1949, nast´p-
nie jednak uleg∏ zahamowaniu na skutek preferowania – z przyczyn ideologicz-
nych (postulaty „wychowania socjalistycznego”) – zak∏adowych form pieczy za-
st´pczej. Zainteresowanie rodzinami zast´pczymi wzros∏o dopiero w latach 60
ubieg∏ego wieku, co wiàza∏o si´ z narastajàcà krytykà metod i efektów wycho-
wania zak∏adowego i funkcjonowania rodzin zast´pczych; krytyka ta nasili∏a si´
jeszcze bardziej w drugiej po∏owie lat 90 wymienionego wieku. Wiàza∏a si´ ona
równie˝ z kwestià prawnego unormowania pieczy zast´pczej (rodzaj aktów
normatywnych i usytuowanie instytucji pieczy zast´pczej pierwotnie w systemie
oÊwiaty, póêniej w systemie pomocy spo∏ecznej)1177. Na rozwój rodzin zast´p-
czych wp∏yn´∏y zarówno zmiany normatywne dotyczàce ich funkcjonowania,
nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz pomoc finansowa ze
Êrodków publicznych na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
umieszczonych w rodzinach zast´pczych.

3. Liczba ma∏oletnich umieszczonych w rodzinach zast´pczych

O randze problemu spo∏ecznego (i jednoczeÊnie wykonania orzeczeƒ sàdu)
ze wzgl´du na który ma∏oletni sà umieszczani w rodzinach zast´pczych Êwiadczy
m.in. liczba tych ma∏oletnich. Wed∏ug danych statystycznych Ministerstwa Sprawie-
dliwoÊci liczba ma∏oletnich wobec których orzeczono umieszczenie w rodzinach
zast´pczych, umieszczonych ju˝ w tych rodzinach i oczekujàcych na umieszcze-
nie wynosi∏a (w ostatnim dniu roku sprawozdawczego): 
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17 Zob. wykorzystane w tym akapicie obszerniejsze wywody zawarte w pracach: M. Andrzejewski, Piecza
zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze…, s. 395 i n., E. Holewiƒska-
-¸apiƒska, Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 12 i n. oraz powo∏anà w obu
pozycjach obszernà literatur´.



rok orzeczono umieszczenie umieszczeni oczekujàcy
(liczba ma∏oletnich) na umieszczenie

1999 brak danych 40 434 43
2000 2 275 40 650 73
2001 3 125 41 925 43
2002 3 541 39 683 50
2003 3 669 40 197 39
2004 3 838 41 754 157
2005 3 923 42 855 257
2006 4 106 43 785 296

Powy˝sze dane Êwiadczà o ciàgle wzrastajàcej liczbie spraw sàdowych (nie-
które sprawy odnoszà si´ do wi´cej ni˝ jednego ma∏oletniego) dotyczàcych
umieszczenia w rodzinie zast´pczej i liczbie ma∏oletnich, których to dotyczy.

II. Prawne unormowania rodzin zast´pczych

Kodeks rodzinny z 27 czerwca 1950 r.1188 expressis verbis nie wymienia∏ rodzin
zast´pczych jako formy pieczy zast´pczej. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy z 25 lu-
tego 1964 r.1199 w tekÊcie pierwotnym wymienia∏ rodzin´ zast´pczà jedynie w art. 109.
W toku kolejnych nowelizacji rozszerzy∏ si´ zakres unormowaƒ w k.r.o. dotyczà-
cych rodziny zast´pczej: art. 109 § 2 pkt 5 (od 1 marca 1976 r.), art. 109 § 4 (od 1
stycznia 2001 r.), art. 1121, 1122, 113 § 2 (od 1 marca 1976 r.), art. 1142 § 1 (od 20
paêdziernika 1995 r.) i art. 149 § 4 (od 1 marca 1976 r.). Pozostawa∏o to w zwiàzku
z przebudowà przepisów pozakodeksowych dotyczàcych instytucji rodziny zast´p-
czej i jej usytuowania w systemie edukacji, a póêniej pomocy spo∏ecznej.

Wspomniane przepisy pozakodeksowe pierwotnie mia∏y bardzo niskà rang´
w hierarchii êróde∏ prawa2200. Dopiero ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu
oÊwiaty i wychowania2211 zawiera∏a przepisy dotyczàce rodzin zast´pczych2222, rozwini´-
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18 Dz. U. Nr 34, poz. 308 ze zm.
19 Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.
20 Np. zarzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z 24 wrzeÊnia 1958 r. o tymczasowych zasadach

umieszczania ma∏ych dzieci w rodzinach (Dz. Urz. Ministerstwa Zdrowia z 1961 r., Nr 2, poz. 13), uchwa∏a
Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy Nr 185/1278 z 9 marca 1965 r. (Dz. Urz. Rady Narodowej
m.st. Warszawy Nr 9, poz. 43), zarzàdzenie Ministra OÊwiaty i Wychowania w sprawie rodzin zast´pczych
Nr 906-443-22/72 z 27 maja 1972 r. (zob. szerzej na ten temat A. ¸apiƒski, Ograniczenia w∏adzy rodziciel-
skiej, Warszawa 1975, s. 78–100); uchwa∏y RM „w sprawie pomocy materialnej dla dzieci i m∏odzie˝y w ro-
dzinach zast´pczych”: Nr 254 z 22 listopada 1971 r. (M. P. z 1971 r. Nr 56, poz. 364) i Nr 119 z 10 maja 1974 r.
(M. P. z 1974 r. Nr 22, poz. 127 ze zm.).

21 Dz. U. Nr 32, poz. 160 ze zm.
22 Tekst pierwotny art. 25 tej ustawy stanowi∏, ˝e „Dla zapewnienia nauczania i wychowania dzieciom i m∏o-



te przez akt prawny wykonawczy – rozporzàdzenie Rady Ministrów z 26 stycznia
1979 r. w sprawie rodzin zast´pczych2233. W polskim ustawodawstwie by∏a to pierwsza
próba ca∏oÊciowego uregulowania zasad umieszczania dzieci w zast´pczym Êro-
dowisku rodzinnym. Novum polega∏o przede wszystkim na stworzeniu wyraênych
powiàzaƒ pomi´dzy sàdowym post´powaniem opiekuƒczym, w ramach którego po-
dejmowane sà decyzje o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej, a dzia∏al-
noÊcià instytucji pozasàdowych – organów administracji terenowej stopnia podsta-
wowego. Ta nowa regulacja prawna by∏a wa˝na, je˝eli zwa˝y si´, ˝e w Êwietle
poprzednich unormowaƒ2244 za sporne nale˝a∏o uznaç wszystkie w zasadzie podstawo-
we zagadnienia dotyczàce powo∏ania rodziny zast´pczej, a wÊród nich m.in. problem
mocy wià˝àcej orzeczeƒ sàdów opiekuƒczych w stosunku do organów administracyj-
nych, zasad kwalifikacji kandydatów na rodziny zast´pcze, skutków prawnych umów
zawieranych przez „sàdowe” rodziny zast´pcze z instytucjami pozasàdowymi2255.

Instytucja rodzin zast´pczych pozosta∏a w systemie edukacji równie˝ pod rzà-
dem ustawy z 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty2266 a˝ do 1 stycznia 1999 r., kiedy
to wesz∏y w ˝ycie przepisy ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw
okreÊlajàcych kompetencje organów administracji publicznej w zwiàzku z reformà
ustrojowà paƒstwa2277. Wprowadzono w niej istotne zmiany odnoÊnie do rodzin za-
st´pczych i placówek opiekuƒczo-wychowawczych, a m.in. przekazano instytucje
pieczy zast´pczej z resortu edukacji do resortu pracy i polityki spo∏ecznej. Zadania
kuratoriów oÊwiaty dotyczàce pieczy zast´pczej przekazano starostom powiatów.
Powsta∏ym w konsekwencji reformy administracyjnej powiatom powierzono
(powiatowym centrom pomocy rodzinie) szereg zadaƒ zwiàzanych z tworzeniem
oraz prowadzeniem rodzin zast´pczych i placówek opiekuƒczo-wychowawczych.
Kuratorom oÊwiaty pozostawiono nadzór pedagogiczny nad dzia∏ajàcymi ju˝
w systemie pomocy spo∏ecznej placówkami. Póêniej kolejno obowiàzywa∏y rozpo-
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docianym uczàcym si´, pozbawionym ca∏kowicie lub cz´Êciowo opieki rodzicielskiej, organizuje si´ oÊrod-
ki szkolno wychowawcze, domy dziecka, internaty i inne placówki opiekuƒczo wychowawcze lub opiek´
w rodzinach zast´pczych.”. Po znowelizowaniu w roku 1976 artyku∏ ten mia∏ brzmienie nast´pujàce:
„1. Dla zapewnienia nauczania i wychowania dzieciom i m∏odocianym uczàcym si´, pozbawionym ca∏ko-
wicie lub cz´Êciowo opieki rodzicielskiej, organizuje si´ oÊrodki szkolno wychowawcze, domy dziecka, in-
ternaty i inne placówki opiekuƒczo wychowawcze lub opiek´ w rodzinach zast´pczych. 2. Rada Ministrów
okreÊli w drodze rozporzàdzenia: 1) zasady doboru rodzin zast´pczych, 2) zasady wspó∏dzia∏ania sàdów
opiekuƒczych z organami administracji paƒstwowej w sprawach dotyczàcych rodzin zast´pczych, 3) za-
kres i formy pomocy Paƒstwa na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zast´pczych, 4) zasady odp∏at-
noÊci rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zast´pczych oraz post´powanie w tych sprawach.”.

23 Dz. U. Nr 4, poz. 19, wielokrotnie nowelizowane, obowiàzujàce do 31 sierpnia 1992 r.
24 Zob. w szczególnoÊci zarzàdzenie Ministra OÊwiaty i Wychowania z 13 grudnia 1974 r. (Dz. Urz. Min. OÊw.

i Wych. z 1975 r. Nr 1, poz. 2) oraz uchwa∏´ RM z 10 maja 1974 r. w sprawie pomocy materialnej dla dzie-
ci i m∏odzie˝y w rodzinach zast´pczych (M. P. Nr 22, poz. 127).

25 Zob. M. Safjan, Instytucja rodzin zast´pczych. Problemy prawno organizacyjne…, s. 83 i 84.
26 Tekst pierwotny Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425, dalsze zmiany i tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572 ze zm.
27 Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.



rzàdzenia (o takiej samej nazwie) „w sprawie rodzin zast´pczych”: Rady Ministrów
z 8 lipca 1999 r.2288, z 26 wrzeÊnia 2000 r.2299, z 29 wrzeÊnia 2001 r.3300 i w koƒcu – Mini-
stra Polityki Spo∏ecznej z 18 paêdziernika 2004 r.3311 (obowiàzuje obecnie, niektóre
jego przepisy z mocà wstecznà od 1 maja 2004 r.), a tak˝e rozporzàdzenie Ministra
Polityki Spo∏ecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu Êrodowi-
skowego3322. Rozporzàdzenia te zosta∏y wydane w zwiàzku z kolejnymi ustawami
„o pomocy spo∏ecznej”: z 29 listopada 1990 r.3333 i z 12 marca 2004 r.3344 (dalej jako
„u.p.s.”; obowiàzuje obecnie od 1 maja 2004 r.). 

Do uregulowaƒ prawnych dotyczàcych rodzin zast´pczych nale˝y tak˝e zali-
czyç Konwencj´ o prawach dziecka (wymienionà w przypisie 1). Znaczenie majà tu
tak˝e, w ramach tzw. standardu regionalnego ochrony praw dziecka, postanowie-
nia rezolucji i rekomendacji przyj´tych przez Komitet Ministrów Rady Europy. Idzie
w szczególnoÊci o rezolucj´ Nr 77 (33) w sprawie umieszczania dzieci poza rodzi-
nà, przyj´tà 3 listopada 1977 r., rekomendacj´ Nr R (87) 6 w sprawie rodzin zast´p-
czych, przyj´tà 20 marca 1987 r.3355 oraz rekomendacj´ Komitetu Ministrów (2005) 5
przyj´tà 16 marca 2005 r. na 919 posiedzeniu Zast´pców Ministrów, w sprawie
praw dzieci przebywajàcych w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych3366.

Kodeks rodzinny i opiekuƒczy odsy∏a do przepisów pozakodeksowych w spra-
wach doboru rodzin zast´pczych oraz wspó∏dzia∏ania sàdów opiekuƒczych z orga-
nami administracji paƒstwowej w tych sprawach, a tak˝e zakresu i form pomocy
Paƒstwa na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zast´pczych i zasady odp∏at-
noÊci rodziców za pobyt ich dzieci w tych rodzinach oraz post´powanie w tych
sprawach (art. 1122 k.r.o.). Przepisami tymi sà aktualnie wymienione wy˝ej: ustawa
o pomocy spo∏ecznej z 12 marca 2004 r. (szczególnie art. 72–79), rozporzàdzenie
Ministra Polityki Spo∏ecznej z 18 paêdziernika 2004 r. w sprawie rodzin zast´pczych
oraz rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo∏ecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu Êrodowiskowego. Rodziny zast´pczej dotyczà w Kodeksie ro-
dzinnym i opiekuƒczym (w brzmieniu obowiàzujàcym od 13 czerwca 2009 r.) tak˝e
przepisy art. 100 § 1, art. 109 § 2 pkt 5 i § 4, art. 1121 i art. 1122.

Przepisów tych nie omawiam a jedynie sygnalizuj´ g∏ówne idee reformy pieczy
zast´pczej rozpocz´tej w 1999 r. Reforma ta opiera si´ na konstytucyjnej zasadzie
pomocniczoÊci (spo∏eczeƒstwo nie powinno wyr´czaç osób ani ich grup, wykonujàc
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28 Dz. U. Nr 63, poz. 713 ze zm.
29 Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 28 ze zm. 
30 Dz. U. Nr 120, poz. 1284.
31 Dz. U. Nr 233, poz. 2344 ze zm.
32 Dz. U. Nr 77, poz. 672.
33 Tekst pierwotny Dz. U. z 1990 r. Nr 87, poz. 506 ze zm., tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.
34 Tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.
35 Zob. Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. I, Prawo rodzinne pod red M. Safjana, IWS,

Warszawa 1994, s. 161–200, z komentarzami M. Safjana, tam˝e. 
36 Omawia jà E. Holewiƒska ¸apiƒska, Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 20.



za nie ich naturalne zadania, a jedynie powinno udzielaç potrzebujàcym konieczne-
go wsparcia do chwili, gdy oni sami b´dà mogli te zadania wykonywaç)3377, a wprowa-
dzony system polega na: a) decentralizacji, b) rozwoju rodzinnych form pieczy za-
st´pczej, c) powierzaniu dzieci g∏ównie niespokrewnionym, zawodowym rodzinom
zast´pczym, d) poradnictwie rodzinnym i pracy profilaktycznej z rodzinami pozwala-
jàcej uniknàç interwencji kryzysowych, realizowanym na podstawie programów spe∏-
niajàcych standardy europejskie i mi´dzynarodowe w zakresie prawa i „dobrej prak-
tyki”, e) pracy socjalnej z rodzicami dzieci umieszczonych poza rodzinà, aby dzieci
mog∏y powróciç pod ich piecz´; rodzina zast´pcza z za∏o˝enia jest bowiem tymcza-
sowà formà pieczy zast´pczej nad dzieckiem (reintegracja)3388, f) Êcis∏ej wspó∏pracy
ró˝nych podmiotów udzielajàcych pomocy i wsparcia rodzinom, g) przekazaniu
instytucji pieczy zast´pczej z resortu edukacji do resortu pracy i polityki spo∏ecznej,
h) przekazaniu starostom powiatów zadaƒ dotyczàcych pieczy zast´pczej (powiato-
wym centrom pomocy rodzinie powierzono szereg zadaƒ zwiàzanych z tworzeniem
oraz prowadzeniem rodzin zast´pczych i placówek opiekuƒczo-wychowawczych).
Trzeba równie˝ wspomnieç o sposobach umieszczania dziecka w rodzinie zast´p-
czej wed∏ug wspomnianych nowych, zreformowanych przepisów (o czym ni˝ej).

W dniu 4 styczna 2008 r. wniesiony zosta∏ do Sejmu poselski projekt ustawy o ro-
dzinnej opiece zast´pczej (druk sejmowy Nr 628). Projekt zmierza do komplekso-
wego uregulowania wymienionej opieki. Wed∏ug uzasadnienia projektu obejmuje on
swym zakresem wszelkie kwestie zwiàzane z opiekà nad dzieckiem pozbawionym
opieki rodziny biologicznej. Dzi´ki zebraniu w jednym akcie normatywnym regulacji
dotyczàcych: zasad sprawowania rodzinnej opieki zast´pczej, form rodzinnej opie-
ki zast´pczej, praw dziecka umieszczonego w rodzinnej opiece zast´pczej, praw
i obowiàzków rodziców zast´pczych, zadaƒ w∏adz publicznych w zakresie zapew-
nienia dziecku rodzinnej opieki zast´pczej, ma zostaç stworzony system opieki
nad dzieckiem, który w sposób sprawny i kompleksowy b´dzie zapewniaç dziecku
pozbawionemu opieki rodziny biologicznej szanse wychowania w stabilnym i ro-
dzinnym Êrodowisku wychowawczym. G∏ównym celem projektowanej ustawy jest
zapewnienie ka˝demu dziecku stabilnego, trwa∏ego i rodzinnego Êrodowiska wy-
chowawczego. Obowiàzek w tym zakresie spoczywa na Paƒstwie. Wed∏ug uzasa-
dnienia projektu dotychczasowy stan prawny obejmuje szereg regulacji znajdujà-
cych si´ w kilku odr´bnych aktach prawnych takich jak ustawa o pomocy spo∏ecz-
nej lub Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Obowiàzujàce normy prawne cechuje znacz-
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37 Zob. na temat tej zasady M. Andrzejewski, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo
rodzinne i opiekuƒcze…, s. 388 i n. oraz powo∏ane tam piÊmiennictwo; tego˝, Pomocnicza rola paƒstwa
w Êwietle konwencji o prawach dziecka i prawa polskiego (w:) Wspó∏czesne kierunki w opiece nad dziec-
kiem. Wybór tekstów pod red. Z. W. Stelmaszuk, Warszawa 1999, s. 94–112 oraz tego˝, Wspó∏praca sàdów
rodzinnych i instytucji pomocy spo∏ecznej w umieszczaniu dzieci poza rodzinà, PiP 2003, Nr 9, s. 90–92
i powo∏ana tam literatura.

38 Tak M. Andrzejewski, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze…,
s. 407.



na ogólnoÊç, co w praktyce powoduje powstawanie licznych wàtpliwoÊci interpreta-
cyjnych i skutkuje niejednolità praktykà post´powania w ramach opieki zast´pczej
na ró˝nych obszarach kraju. Brak spójnoÊci w interpretacji przepisów przysparza
wielu rodzinom zast´pczym praktycznych problemów w sprawowaniu opieki nad
dzieçmi, a ponadto nie zach´ca rodzin, które mog∏yby staraç si´ o status rodzin
zast´pczych, do podj´cia si´ obowiàzków zwiàzanym z opiekà nad dzieçmi.

Projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie skierowany zosta∏ do dalszych prac le-
gislacyjnych w komisjach sejmowych. Krytycznie do tego projektu odnieÊli si´ eks-
perci3399. Tak˝e Rzàd, dostrzegajàc niektóre pozytywne rozwiàzania projektu, stwier-
dzi∏, ˝e resort pracy i polityki spo∏ecznej przygotowuje projekt ustawy o systemie
pieczy zast´pczej nad dzieckiem, który w sposób kompleksowy ma regulowaç pro-
blematyk´ profilaktyki, pracy z rodzinà oraz pieczy zast´pczej (w tym rodzinnej
opieki zast´pczej b´dàcej przedmiotem przed∏o˝enia poselskiego) i w zwiàzku
z tym wydaje si´ zasadnym odstàpienie od dalszego procedowania poselskiego
projektu ustawy o rodzinnej opiece zast´pczej4400. Dotychczas (wrzesieƒ 2009 r.)
nie widaç dalszych post´pów w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o ro-
dzinnej opiece zast´pczej.

W tym miejscu warto przytoczyç sformu∏owane przez Marka Andrzejewskiego
– na kanwie przepisów Konstytucji, Konwencji o prawach dziecka i u.p.s., odnoszà-
cych si´ do zasady pomocniczoÊci – dyrektywy oddzia∏ywania sàdów rodzinnych,
s∏u˝b socjalnych i innych instytucji wspierajàcych rodzin´ na rodziców nienale˝ycie
wype∏niajàcych obowiàzki opiekuƒcze wzgl´dem swych dzieci: 1) z zasady autono-
mii rodziny wynika, i˝ bez koniecznej potrzeby nie nale˝y ingerowaç w ˝ycie ˝adnej
rodziny; 2) je˝eli ingerencja jest konieczna, nale˝y rozpoczàç od próby ochrony do-
bra dziecka przez udzielenie wsparcia ca∏ej rodzinie bez umieszczania dziecka po-
za nià; 3) w razie koniecznoÊci umieszczenia dziecka poza rodzinà, g∏ównym celem
tego przedsi´wzi´cia powinno byç stworzenie sytuacji umo˝liwiajàcej dziecku po-
wrót do jego rodziców (celem odebrania dziecka nie powinno byç zabranie go
„na sta∏e”, lecz – po mo˝liwie krótkim czasie – oddanie go rodzicom); osiàgni´ciu
tego celu sprzyja (a niekiedy warunkuje go) umieszczanie dzieci zabranych czaso-
wo rodzicom w rodzinnych formach pieczy (które, nie powinny byç zbyt d∏ugie, po-
winny byç ostatecznoÊcià) przy zapewnieniu im kontaktu ze swoimi rodzicami,
a przede wszystkim przez udzielanie intensywnego wsparcia rodzicom dziecka; 4)
jedynie wówczas, gdy postawa rodziców konsekwentnie uniemo˝liwia powrót
dziecka do rodziny, mo˝na je umieÊciç w instytucji pieczy zast´pczej o charakterze
trwa∏ym. W razie kolizji zasada dobra dziecka wyprzedza zasad´ autonomii rodziny
oraz zasad´ prymatu rodziców w wychowaniu dzieci. Umieszczenie dziecka po-
za rodzinà sta∏o si´ obecnie jednà z form wsparcia rodziny. Umieszczenie to nie jest
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39 Zob. opinie Jana Morwiƒskiego i Jolanty Szymaƒczak na stronach internetowych Sejmu RP.
40 Zob. Stanowisko Rzàdu z dnia 23 wrzeÊnia 2008 r. do poselskiego projektu ustawy o rodzinnej opiece za-

st´pczej, druk Nr 628, na stronach internetowych Sejmu RP.



z zasady ostatecznym celem sàdowej ingerencji w sfer´ w∏adzy rodzicielskiej, lecz
Êrodkiem, który w za∏o˝eniu ma s∏u˝yç próbie odbudowania pierwotnej i naturalnej
sytuacji polegajàcej na przebywaniu dziecka wraz ze swymi rodzicami4411.

Reformujàc system pomocy spo∏ecznej i pieczy zast´pczej, planowano, ˝e wzro-
Ênie liczba zawodowych niespokrewnionych rodzin zast´pczych, a tak˝e liczba
dzieci powracajàcych z takich rodzin i placówek pod piecz´ w∏asnych rodziców.
Oczekiwano rozwoju nowych form pracy z rodzinà i systemu placówek wspierajà-
cych reform´4422. Powiatowe centra pomocy rodzinie mia∏y koordynowaç ró˝norod-
ne dzia∏ania na rzecz dzieci i rodzin. Mia∏o to sprzyjaç upowszechnianiu rodzinnych
form pieczy zast´pczej4433. Zak∏adano, ˝e dzi´ki temu do 31 grudnia 2006 r. placów-
ki opiekuƒczo-wychowawcze b´dà sprawowa∏y piecz´ nad nie wi´cej ni˝ trzydzie-
stoma wychowankami4444. Cz´Êç placówek mia∏a zostaç zlikwidowana4455. Nie wszyst-
kie te za∏o˝enia uda∏o si´ zrealizowaç.

Na podstawie przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej
(art. 72–78) oraz stosownych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego
(art. 109 i art. 1121) E. Holewiƒska-¸apiƒska4466 przedstawi∏a model rodziny zast´p-
czej, odbiegajàcy jednak od koncepcji zawartej w rekomendacji Komitetu Mini-
strów Rady Europy Nr R (87) 6:
1 Rodzina zast´pcza mo˝e powstaç tylko w okreÊlonym, sformalizowanym trybie

(„skierowanie dziecka do rodziny przez odpowiednià w∏adz´” – orzeczenie sàdu).
2 Pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej mo˝e byç powierzone ma∏˝onkom lub oso-

bie niepozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim.
3 Funkcj´ rodziny zast´pczej mo˝e sprawowaç osoba spokrewniona lub niespo-

krewniona z dzieckiem. Powinna jednak spe∏niaç okreÊlone w ustawie warunki
(art. 73 u.p.s.).

4 Piecza sprawowana przez rodzin´ zast´pczà mo˝e byç krótkookresowa (gdy
w∏adza rodzicielska rodziców jest ograniczona – art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.) lub d∏u-
gotrwa∏a (gdy dziecko nie pozostaje pod w∏adzà rodzicielskà, a jednoczeÊnie
nie ma szans na przysposobienie).
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41 M. Andrzejewski, Wspó∏praca sàdów rodzinnych i instytucji pomocy spo∏ecznej w umieszczaniu dzieci po-
za rodzinà, PiP 2003, Nr 9, s. 91 i 92 oraz ten˝e, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12,
Prawo rodzinne i opiekuƒcze…, s. 390.

42 Zob. M. Kaczmarek, Stan opieki zast´pczej nad dzieckiem „na pó∏metku” wdra˝ania reformy z perspektywy
standardów prawa paƒstwa (w:) Opieka zast´pcza…, pod red. M. Rac∏aw-Markowskiej, S. Legata, s. 138.

43 A. Kwak, M. Rymsza, System opieki zast´pczej w Polsce ocena funkcjonowania na przyk∏adzie procesu
usamodzielniania wychowanków, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie” 2006, Nr 68, s. 3. Podaj´
za: E. Holewiƒska-¸apiƒska, Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 99.

44 Zob. rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z 1 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie placówek opiekuƒ-
czo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900), rozdz. 7: „Standardy us∏ug Êwiadczonych w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych”.

45 Zob. równie˝ M. Rac∏aw-Markowska, M. Rymsza, Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Pol-
sce, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie” 2005, Nr 41, na stronach internetowych wymienionego
Instytutu: http//www. isp. org. pl.

46 E. Holewiƒska-¸apiƒska, Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 24 i 25.



5 Preferowana jest piecza krótkookresowa, bowiem celem nadrz´dnym jest zacho-
wanie wi´zi dzieci z rodzicami i ich powrót pod bezpoÊrednià piecz´ rodziców.

6 Rodzice zast´pczy mogà sprawowaç funkcj´ przedstawicieli ustawowych
dziecka (art. 149 § 4 k.r.o.) lub reprezentowaç dziecko w dochodzeniu Êwiad-
czeƒ przeznaczonych na jego utrzymanie (art. 1121 k.r.o.).

7 Rodzina zast´pcza ma obowiàzek osobistego sprawowania pieczy.
Wymagania wobec kandydatów na rodziny zast´pcze zosta∏y okreÊlone w art. 73

u.p.s. Wed∏ug tego przepisu „pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej mo˝e byç powie-
rzone ma∏˝onkom lub osobie niepozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim (...)”. Osoba
(ma∏˝onkowie) ubiegajàca si´ o sprawowanie tej funkcji powinna dawaç r´kojmi´
nale˝ytego wykonywania zadaƒ rodziny zast´pczej. Decydujà o tym cechy i predy-
spozycje osobiste, motywacja podj´cia si´ zadania rodzica zast´pczego. Ustawa
precyzuje wymagania, których spe∏nienie powinno minimalizowaç niebezpieczeƒ-
stwo powierzenia dziecka osobie mogàcej nie wywiàzaç si´ nale˝ycie z obowiàzku
pieczy nad dzieckiem. Mo˝na je pogrupowaç w nast´pujàcy sposób:
a) wymagania formalne: sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej, pe∏nia praw cywilnych i obywatelskich; pozytywna opinia oÊrodka
pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania, wyda-
na na podstawie rodzinnego wywiadu Êrodowiskowego;

b) odbycie szkolenia oraz uzyskanie zaÊwiadczenia kwalifikacyjnego;
c) odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz sta∏e êród∏o utrzymania;
d) brak przeciwwskazaƒ zdrowotnych do sprawowania bezpoÊredniej pieczy nad

dzieckiem (ustawa nie wymaga dobrego stanu zdrowia, a jedynie tego, by kan-
dydat nie cierpia∏ na chorob´ uniemo˝liwiajàcà w∏aÊciwà opiek´ nad dzieckiem);

e) brak przeciwwskazaƒ wynikajàcych z nagannej postawy wobec w∏asnych dzie-
ci i rodziny (sàd nie ingerowa∏ w wykonywanie przez kandydatów wobec w∏a-
snych dzieci w∏adzy rodzicielskiej, pozbawiajàc jej, ograniczajàc jà lub zawie-
szajàc, kandydaci wywiàzujà si´ z obowiàzku ∏o˝enia na utrzymanie osoby naj-
bli˝szej lub innej osoby, gdy cià˝y na nich taki obowiàzek z mocy prawa lub
orzeczenia sàdu).
Ustawa o pomocy spo∏ecznej nie przesàdza, czy osoba niepozostajàca

w zwiàzku ma∏˝eƒskim, która ubiega si´ o sprawowanie funkcji rodziny zast´pczej,
ma byç osobà samotnà (tj. takà, która nie pozostaje ani w zwiàzku ma∏˝eƒskim ani
z nikim we wspólnym po˝yciu). Przyjmuje si´, ˝e mo˝e to byç osoba pozostajàca
w konkubinacie (w tradycyjnym tego s∏owa znaczeniu: faktyczne po˝ycie kobiety
i m´˝czyzny, które mo˝na uznaç za rodzin´, o czym wspomniano na poczàtku ni-
niejszego opracowania w przypisie 7. Je˝eli bowiem ustawodawca chcia∏by takie
osoby wyeliminowaç od mo˝liwoÊci sprawowania pieczy zast´pczej u˝y∏by okre-
Êlenia „osoba samotna”4477. 
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47 Tak M. Andrzejewski (w:) M. Andrzejewski, R Gàsiorek, P. ¸awrynowicz, M. Synoradzka, Rodziny zast´pcze
problematyka prawna, Toruƒ 2006, s. 143.



Nale˝y zauwa˝yç, ˝e art. 6 pkt 14 u.p.s. podaje znaczenie terminu „rodzina” („rodzi-
na – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostajàce w faktycznym zwiàzku,
wspólnie zamieszkujàce i gospodarujàce”) dla potrzeb ustawy o pomocy spo∏ecznej,
a ÊciÊlej dla potrzeb obliczenia wielkoÊci dochodu na cz∏onka „rodziny” i procedury
przyznawania Êwiadczeƒ pieni´˝nych4488. Rodzinà, jak stwierdzi∏ M. Andrzejewski, w ro-
zumieniu tej ustawy jest wi´c „jakikolwiek uk∏ad wspólnie zamieszkujàcych, wspólnie
gospodarujàcych osób tworzàcych gospodarstwo domowe.”. Dalej autor ten trafnie
przyjà∏, i˝ ewentualne uregulowanie stanowiàce, ˝e rodzinà zast´pczà mo˝na ustano-
wiç ka˝dà „rodzin´” w rozumieniu art. 6 pkt 14 u.p.s., „(...) prowadzi∏oby do absurdal-
nych konsekwencji, w tym skutków sprzecznych z dobrem wychowanka. (...)
Za sprzeczne z dobrem dziecka, a przez to prawnie niedopuszczalne, nale˝y uznaç
umieszczenie dziecka u osoby formalnie samotnej, a w rzeczywistoÊci ˝yjàcej w trwa-
∏ym zwiàzku homoseksualnym. SprzecznoÊç z dobrem dziecka polega∏aby w takim
wypadku na mimowolnym lub intencjonalnym, przekazywaniu dziecku wzorów zacho-
waƒ (nie tylko seksualnych) sprzecznych z ideà rodziny oraz zagra˝ajàcej jego prawi-
d∏owej socjalizacji. Odbywa∏aby si´ ona wszak w Êrodowisku odbiegajàcym od opty-
malnego dla rozwoju dziecka, jakim jest Êrodowisko rodzinne. (…) W przypadku pod-
j´cia przez osob´ samotnà pe∏niàcà funkcj´ rodziny zast´pczej trwa∏ego po˝ycia
z partnerem homoseksualnym, nale˝y oceniç t´ sytuacj´ przez pryzmat art. 73 ust. 1
pkt 1 u.p.s. tzn. nale˝y odpowiedzieç na pytanie, czy w nowej sytuacji rodzina zast´p-
cza nadal daje r´kojmi´ nale˝ytego wype∏niania swej funkcji i ewentualnie podjàç sto-
sowne kroki, wÊród których nie mo˝na wykluczyç rozwiàzania takiej rodziny.”4499.

Ustawa o pomocy spo∏ecznej (art. 74) dzieli rodziny zast´pcze wed∏ug kryte-
rium zwiàzku rodzinnego z dzieckiem na spokrewnione i niespokrewnione.

WÊród rodzin niespokrewnionych z dzieckiem wyró˝nia rodziny wykonujàce
swà funkcj´ zawodowo jako:
a) rodziny zast´pcze wielodzietne (wychowujàce w tym samym czasie nie mniej

ni˝ troje i nie wi´cej ni˝ szeÊcioro dzieci),
b) rodziny zast´pcze specjalistyczne (przyjmujàce dzieci niedostosowane spo-

∏ecznie, dzieci z ró˝nymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagajàcy-
mi szczególnej opieki i piel´gnacji; specjalistyczna rodzina zast´pcza mo˝e wy-
chowywaç w tym samym czasie nie wi´cej ni˝ troje dzieci),
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48 M. Andrzejewski, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze…,
s. 419.

49 M. Andrzejewski (w:) M. Andrzejewski, R Gàsiorek, P. ¸awrynowicz, M. Synoradzka, Rodziny zast´pcze proble-
matyka…, s. 143 i 144; tak równie˝ ten˝e, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzin-
ne i opiekuƒcze…, s. 419. W wymienionej ksià˝ce Rodziny zast´pcze – problematyka prawna, na s. 144 M. An-
drzejewski powo∏uje za „Rzeczpospolità” z 25 marca 2002 r. (M. A. Nowicki, Komu dziecko) wyrok Trybuna∏u
Praw Cz∏owieka z 26 lutego 2002 r. w sprawie Frette przeciwko Francji, Izba [Sekcja] III, skarga Nr 36515/97,
w którym Trybuna∏ uzna∏ zasadnoÊç odmowy zgody na adopcj´ dziecka przez homoseksualist´ i stwierdzi∏,
˝e „przy analizie konkurencyjnych interesów skar˝àcego i dziecka, które ewentualnie mia∏by on przysposobiç
przyj´to, i˝ adopcja nie jest oddaniem dziecka rodzinie, lecz oddaniem dziecku rodziny. Dlatego obowiàzkiem
paƒstwa jest zadbanie o to, by rodzice adopcyjni dzia∏ali w najlepszym interesie dziecka.”.



c) rodziny zast´pcze o charakterze pogotowia rodzinnego. W rodzinie zast´pczej o cha-
rakterze pogotowia rodzinnego umieszcza si´ nie wi´cej ni˝ troje dzieci na pobyt
okresowy do czasu unormowania sytuacji ˝yciowej dziecka, nie d∏u˝ej ni˝ na 12 mie-
si´cy (pobyt dziecka mo˝e byç przed∏u˝ony nie wi´cej ni˝ o kolejne 3 miesiàce).
Ró˝norodnoÊç aktów normatywnych regulujàcych instytucj´ rodzin zast´pczych,

znajdujàcych si´ w dwóch dzia∏ach prawa, tj. rodzinnego i dotyczàcego pomocy
spo∏ecznej, stwarza w praktyce trudnoÊci w stosowaniu tych przepisów i we wza-
jemnym wspó∏dzia∏aniu sàdów i administracyjnych organów pomocy spo∏ecznej.

W ocenie M. Andrzejewskiego obserwacja praktyki wskazuje, ̋ e sàdy rodzinne, jak
i organy administracji natrafiajà na istotne problemy przy orzekaniu w sprawach regu-
lowanych po cz´Êci w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym i po cz´Êci w innych aktach
prawnych. Sàdy rodzinne, rozpatrujàc sprawy dotyczàce pieczy zast´pczej, koncen-
trujà uwag´ na normach zawartych w przepisach k.r.o., pomijajàc regulacje przyj´te
w ustawie o pomocy spo∏ecznej i w aktach wykonawczych, natomiast organy admini-
stracji, s∏abo rozumiejàc normy prawa rodzinnego, nierzadko koncentrujà swà uwag´
wy∏àcznie na materii pozakodeksowej. W konsekwencji takiej praktyki nierzadko do-
chodzi do sytuacji, w której regulacje k.r.o. oraz przepisy pozakodeksowych aktów
prawnych, dotyczàce stosunków rodzinnych, traktowane sà – zarówno przez sàdy, jak
i organy administracji – w taki sposób, jak gdyby by∏y one wobec siebie autonomicz-
ne i jakby dopuszczalne by∏o wywodzenie z k.r.o. norm sprzecznych z zawartymi w ak-
tach pozakodeksowych lub odwrotnie, tj. jakby dopuszczalne by∏o wyinterpretowywa-
nie z aktów pozakodeksowych norm stojàcych w sprzecznoÊci z zawartymi w przepi-
sach Kodeksu. Tymczasem wszystkie normy prawne zawarte we wszelkich obowiàzu-
jàcych aktach prawnych winny tworzyç system, czyli zbiór norm, które majà m.in. t´
cech´, ˝e pod wzgl´dem formalnym i prakseologicznym nie sà ze sobà sprzeczne5500.
Ocen´ t´ potwierdzajà w cz´Êci wyniki badaƒ, o których wspomina si´ ni˝ej.

Zmiana unormowaƒ dotyczàcych pieczy zast´pczej jest jednym z przedmiotów
projektu nowelizacji zarówno przepisów prawa rodzinnego, jak i przepisów doty-
czàcych pomocy spo∏ecznej, co omawia ks. dr Miros∏aw Kosek.

III. Orzeczenie sàdu jako podstawa prawna umieszczenia dziecka
w rodzinie zast´pczej (aktualny stan normatywny)

1. Orzeczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej

Umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej nast´puje na podstawie orzecze-
nia sàdu (art. 72 ust. 6 u.p.s.):
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50 Zob. M. Andrzejewski, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze…,
s. 373 i 374 oraz ten˝e, Wspó∏praca sàdów rodzinnych i instytucji pomocy spo∏ecznej w umieszczaniu dzieci
poza rodzinà, PiP 2003, Nr 9, s. 87 i n.



a) jako forma ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej (art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.); orzecze-
nie takie wydawane jest przez sàd opiekuƒczy, ale mo˝e go równie˝ wydaç sàd
w wyroku orzekajàcym rozwód lub separacj´ albo uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa
(art. 21, 58 § 1 i art. 613 § 1 k.r.o. oraz art. 4451 i 451 k.p.c.), co zdarza si´ nie-
zmiernie rzadko i zwiàzane jest z trudnoÊciami proceduralnymi, których omó-
wienie przekracza ramy niniejszej wypowiedzi;

b) gdy dziecko nie podlega w∏adzy rodzicielskiej w przypadku: sieroctwa natural-
nego, nieprzys∏ugiwania rodzicom w∏adzy rodzicielskiej na skutek braku pe∏nej
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej (art. 111
k.r.o.), zawieszenia w∏adzy rodzicielskiej (art. 110 k.r.o.);

c) jako Êrodek wychowawczy wobec nieletniego, który wykazuje przejawy demo-
ralizacji lub dopuÊci∏ si´ czynu karalnego (art. 2 i 6 pkt 9 ustawy z 26 paêdzier-
nika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich5511, dalej u.p.n.). Sà to równie˝
przypadki bardzo rzadkie o czym Êwiadczy obserwacja orzecznictwa w spra-
wach z tej ustawy (brak Êcis∏ych danych statystycznych); Êwiadczà o tym rów-
nie˝ np. badania przeprowadzone przez M. Safjana w sprawach w których orze-
czono umieszczenie ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej w roku 1974 i w pierw-
szej po∏owie roku 1975 (odnoszàce si´ do ówczesnego stanu prawnego)5522.
W razie pilnej koniecznoÊci zapewnienia dziecku opieki zast´pczej umieszcze-

nie dziecka w rodzinie zast´pczej jest mo˝liwe na wniosek lub za zgodà rodziców
dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej mi´dzy rodzinà zast´pczà
a starostà w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania tej rodziny. O zawartej
umowie starosta zawiadamia niezw∏ocznie sàd. Sàd opiekuƒczy wszczyna post´-
powanie w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej dziecka i wydaje w tym
przedmiocie orzeczenie. Z dniem uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu regulujà-
cego sytuacj´ dziecka wymieniona umowa wygasa (art. 72 ust 7 u.p.s.). Ostatecz-
nie wi´c w ka˝dym przypadku umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej nast´-
puje na podstawie orzeczenia sàdu. 

Ustanowieniem rodziny zast´pczej nie jest umieszczenie dziecka w innej rodzi-
nie przez rodziców w ramach przys∏ugujàcej im w∏adzy rodzicielskiej. Sytuacja ta-
ka mog∏aby jednak uzasadniaç wszcz´cie z urz´du przez sàd opiekuƒczy post´-
powania w celu zbadania czy jest to zgodne z dobrem dziecka i czy potrzebne jest
wydanie odpowiedniego zarzàdzenia odnoÊnie do w∏adzy rodzicielskiej.

Je˝eli dziecko umieszczone w rodzinie zast´pczej nie podlega w∏adzy rodziciel-
skiej, to istnieje koniecznoÊç ustanowienia nad nim opieki prawnej. Rodzice zast´p-
czy majà pierwszeƒstwo w ustanowieniu ich opiekunami (art. 149 § 4 k.r.o.). W pi-
Êmiennictwie by∏ i jest rozwa˝any problem czy opieka prawna sprawowana przez ro-
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51 Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.
52 M. Safjan, Instytucja rodzin zast´pczych…, ustali∏, ˝e na 387 ma∏oletnich skierowanych do rodzin zast´p-

czych zaledwie w 4 wypadkach (ok. 1%) ma∏oletni zosta∏ wczeÊniej poddany Êrodkom wychowawczym
stosowanym w post´powaniu karnym w sprawach nieletnich, przypis 54 na s. 66.



dzin´ zast´pczà jest specyficznym rodzajem opieki, jak kszta∏tuje si´ relacja pomi´-
dzy funkcjà opiekuna prawnego i funkcjà rodziny zast´pczej i jak cz´sto w orzecz-
nictwie wyst´puje ∏àczenie obu tych instytucji5533. Sàd Najwy˝szy w uchwale pe∏nego
sk∏adu Izby Cywilnej (zalecenia kierunkowe w sprawie wzmo˝enia ochrony rodziny)
z 9 czerwca 1976 r.5544 stwierdzi∏, ˝e w wyniku zmian wprowadzonych do przepisów
o opiece prawnej nowelà do Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z 19 grudnia
1975 r. „(…) rodzina zast´pcza przesta∏a byç tylko Êrodkiem ograniczenia w∏adzy
rodzicielskiej, lecz sta∏a si´ tak˝e formà opieki prawnej”. Ustanowienie rodziców za-
st´pczych opiekunami prawnymi mo˝e nastàpiç w sprawie opiekuƒczej o umiesz-
czenie ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej (tego wymaga∏aby zasada ekonomii
procesowej) i to w tym samym postanowieniu, które jednak powinno oddzielnie za-
wieraç orzeczenie o umieszczeniu w rodzinie zast´pczej i oddzielnie orzeczenie
o ustanowieniu opieki prawnej i powo∏aniu na opiekunów rodziców zast´pczych5555.

Z umieszczeniem dziecka w rodzinie zast´pczej wià˝e si´ równie˝ problem oso-
bistej jego stycznoÊci z rodzicami, która mo˝e byç ograniczona lub zakaza-
na (art. 113 k.r.o.) oraz problem dochodzenia Êwiadczeƒ na utrzymanie dziecka
(art. 1121 k.r.o.). PodkreÊliç jednak trzeba, ˝e – jak ju˝ wspomniano – z samego za-
∏o˝enia rodzina zast´pcza jest „przejÊciowà” formà pieczy zast´pczej dla dziecka
do czasu a˝ jego rodzina naturalna (je˝eli istnieje) odzyska „zdolnoÊç” (reintegra-
cja) do przyj´cia dziecka z powrotem i prawid∏owego jego wychowywania5566. Stàd
postulat by dziecko umieszczone w rodzinie zast´pczej nie zrywa∏o kontaktów z ro-
dzicami naturalnymi, chyba, ˝e by∏oby to sprzeczne z jego dobrem5577. Powiatowe
centrum pomocy rodzinie ma nawet obowiàzek dbania o podtrzymywanie wi´zów
emocjonalnych ∏àczàcych dziecko umieszczone w rodzinie zast´pczej z rodzicami
biologiczny i innymi osobami jemu bliskimi5588.
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53 Zob. na ten temat np. M. Safjan, Instytucja rodzin zast´pczych…, s. 176–180; ten˝e, Podstawowe kierunki
rozwoju opieki nad dzieckiem w rodzinach zast´pczych, PiP 1980, Nr 1, s. 87–89; E. Holewiƒska-¸apiƒska,
Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 83–86, 93 i 94 oraz piÊmiennictwo
powo∏ane w tych opracowaniach.

54 III CZP 46/75, OSNCP 1976, Nr 9, poz. 184.
55 Z badaƒ M. Safjana nad ustanowieniem rodzin zast´pczych dla oko∏o 400 ma∏oletnich, przeprowadzonych

na aktach spraw z 18 sàdów rejonowych w latach 1974 1975, wynika∏a cz´sta praktyka nie tylko ustanawiania
w jednym post´powaniu (i w jednym postanowieniu) tej samej osoby opiekunem i rodzinà zast´pczà, ale rów-
nie˝ formu∏owania w charakterystyczny sposób sentencji orzeczenia: „ustanowiç X opiekunem prawnym na za-
sadach rodziny zast´pczej” albo „przyznaç opiekunowi uprawnienia rodziny zast´pczej” (zob. M. Safjan, Podsta-
wowe kierunki rozwoju opieki nad dzieckiem w rodzinach zast´pczych, PiP 1980, Nr 1, s. 88, przypis 20). Sformu-
∏owania takie nale˝y uznaç za wadliwe. Natomiast w badaniach przeprowadzonych przez E. Holewiƒskà-¸apiƒ-
skà, dotyczàcych spraw z pierwszego pó∏rocza 2005 r. nie stwierdzono takich sformu∏owaƒ sentencji orzeczeƒ
(E. Holewiƒska-¸apiƒska, Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 94, przypis 76).

56 Zob. art. 70 ust. 3 pkt 4 u.p.s. 
57 Zob. rozwa˝ania na ten temat: M. Safjan, Instytucja rodzin zast´pczych…, s. 180–198 i powo∏ane tam pi-

Êmiennictwo oraz M. Andrzejewski, Piecza zast´pcza (w:) System prawa prywatnego, t. 12, Prawo rodzin-
ne i opiekuƒcze…, s. 413–415 i powo∏ane tam piÊmiennictwo.

58 Zob. art. 70 ust. 3 pkt 3 u.p.s. oraz § 3 ust. 2. rozporzàdzenia Ministra Polityki Spo∏ecznej z 18 paêdzierni-
ka 2004 r. w sprawie rodzin zast´pczych.



2. Z orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego

W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego problematyka rodzin zast´pczych wyst´po-
wa∏a sporadycznie, szczególnie po wprowadzeniu 1 lipca 1996 r. kasacji (póêniej
skargi kasacyjnej). W wymienionej wy˝ej uchwale pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej Sàd
Najwy˝szy podkreÊli∏ równie˝, ˝e umieszczenie ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej
powinno nastàpiç dopiero wtedy, gdy inne oddzia∏ywania (zarzàdzenia), majàce
na celu popraw´ warunków wychowania dziecka w rodzinie naturalnej, nie przy-
nios∏y spodziewanego rezultatu, bàdê wiadomo jest, ˝e nie przyniosà, albo te˝ brak
jest rodziny naturalnej. Zaakcentowa∏ równie˝, ˝e rodziców zast´pczych nale˝y po-
uczyç o przys∏ugujàcych im uprawnieniach oraz cià˝àcych na nich obowiàzkach.
W uchwale tej i w kilku innych orzeczeniach Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e ogranicze-
nie w∏adzy rodzicielskiej (art. 109 k.r.o.), w tym ustanowienie rodziny zast´pczej, na-
st´puje ju˝ w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagro˝one. Ingerencja sàdu na pod-
stawie tego przepisu nie jest zale˝na od tego, czy zagro˝enie dobra dziecka zosta-
∏o spowodowane zawinionym dzia∏aniem rodziców i nie ma represyjnego charakte-
ru. Celem ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej jest ochrona dziecka, a równoczeÊnie
niesienie pomocy rodzicom, którzy z powodu trudnoÊci wychowawczych czy ˝ycio-
wych nie radzà sobie nale˝ycie z realizacjà obowiàzku dbania o dobro dziecka5599.
Postulaty te znalaz∏y póêniej wyraz w znowelizowaniu art. 109 k.r.o. (dodanie § 4,
znowelizowanego nast´pnie ustawà z 6 listopada 2008 r.) i 111 k.r.o. (dodanie § 1a)
oraz przepisów o pomocy spo∏ecznej (o czym ni˝ej; zob. w szczególnoÊci art. 70
u.p.s.). Dwa orzeczenia dotyczà art. 1121 k.r.o. (znowelizowanego ustawà z 6 listo-
pada 2008 r.). W jednym z nich Sàd Najwy˝szy przyjà∏, ˝e obowiàzek i prawo wyko-
nywania bie˝àcej pieczy nad osobà ma∏oletniego umieszczonego – na skutek ogra-
niczenia w∏adzy rodzicielskiej – w rodzinie zast´pczej, jego wychowywania oraz
reprezentowania w dochodzeniu Êwiadczeƒ przeznaczonych na zaspokojenie po-
trzeb jego utrzymania nale˝à z mocy prawa do rodziny zast´pczej (art. 1121 k.r.o.);
orzeczenie w tym przedmiocie sàd opiekuƒczy wydaje tylko wtedy, gdy uznaje
za potrzebne zakres tego obowiàzku i prawa rozszerzyç lub ograniczyç6600. W drugim
– stwierdzi∏, ˝e art. 1121 k.r.o. przyznajàcy rodzicom zast´pczym obowiàzek i prawo
dochodzenia alimentów na rzecz ma∏oletniego powierzonego ich pieczy ma zasto-
sowanie równie˝ wówczas, gdy rodzice zostali pozbawieni w∏adzy rodzicielskiej,
a sàd opiekuƒczy nie zastosowa∏ art. 149 § 4 k.r.o. i nie powierzy∏ rodzicom zast´p-
czym sprawowania opieki nad ma∏oletnim6611.
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59 Zob. w szczególnoÊci postanowienia SN: z 13 wrzeÊnia 2000 r., II CKN 1141/00, LEX Nr 51969; z 28 kwie-
tnia 2000 r., II CKN 452/00, LEX Nr 52548; z 27 paêdziernika 1997 r., III CKN 321/97, LEX Nr 236525;
z 7 czerwca 1967 r., III CR 84/67, OSNC 1968, Nr 2, poz. 21.

60 Uchwa∏a z 19 marca 1976 r., III CZP 7/76, OSNPG 1976, Nr 6, poz. 25, LEX Nr 7810.
61 Wyrok z 10 lutego 1977 r., III CRN 12/77, OSNC 1977, Nr 11, poz. 219; glosa M. Safjana, NP 1979, Nr 2,

s. 146 i n.



3. Post´powanie wykonawcze

Rodzina zast´pcza po umieszczeniu w niej ma∏oletniego podlega nadzorowi
i ewentualnej pomocy ze strony sàdu opiekuƒczego i ze strony powiatowego
centrum pomocy rodzinie. Pomoc taka kierowana jest tak˝e do rodziny naturalnej
dziecka do której – z samego za∏o˝enia – dziecko ma powróciç, gdy tylko to stanie
si´ mo˝liwe6622.

A. Z zadaƒ sàdu
Sàd rodzinny wykonuje ten obowiàzek w ramach tzw. post´powania wykonawcze-

go. Przy jego prowadzeniu wspó∏dzia∏ajà s´dzia rodzinny i kurator sàdowy rodzinny.
Wspó∏dzia∏ajà oni równie˝ z powiatowym (gminnym) centrum pomocy rodzinie6633.

Doprecyzowanie zadaƒ sàdu rodzinnego w tym zakresie nastàpi∏o w noweli
do Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz Kodeksu post´powania cywilnego,
która wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2001 r.6644 Nowelà tà m.in. wprowadzony zosta∏
do art. 109 k.r.o. § 4, który to paragraf, po znowelizowaniu ustawà z 6 listopada
2008 r., stanowi, ˝e w razie zarzàdzenia umieszczenia ma∏oletniego w rodzinie za-
st´pczej „sàd opiekuƒczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia w∏aÊciwà jednostk´
organizacyjnà pomocy spo∏ecznej, która udziela rodzinie dziecka odpowiedniej po-
mocy i sk∏ada sàdowi opiekuƒczemu sprawozdania dotyczàce sytuacji rodziny
i udzielanej pomocy, w terminach okreÊlonych przez sàd, a tak˝e wspó∏pracuje
z kuratorem sàdowym. Sàd opiekuƒczy, ze wzgl´du na okolicznoÊci uzasadniajà-
ce umieszczenie ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej, mo˝e tak˝e ustanowiç nadzór kuratora sàdowego nad sposobem
wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnim.”. JednoczeÊnie wprowadzony
zosta∏ do art. 111 k.r.o. § 1a stanowiàcy, ˝e sàd mo˝e pozbawiç rodziców w∏adzy
rodzicielskiej je˝eli mimo udzielonej pomocy nie usta∏y przyczyny umieszczenia
dziecka w rodzinie zast´pczej.

Kuratorzy sàdowi realizujà okreÊlone przez prawo zadania o charakterze wycho-
wawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, zwiàzane
z wykonywaniem orzeczeƒ sàdu6655. Na nich spoczywa g∏ówny ci´˝ar pracy „w terenie”.

Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urz´-
dowania sàdów powszechnych6666 precyzuje, w zakresie post´powania wykonaw-
czego, obowiàzki prezesa sàdu, przewodniczàcego wydzia∏u rodzinnego i nielet-
nich oraz s´dziów rodzinnych. 
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62 Zob. art. 70 u.p.s. 
63 Zakres tej wspó∏pracy ze strony powiatowego centrum pomocy rodzinie okreÊla § 8 rozporzàdzenia Ministra

Polityki Spo∏ecznej z 18 paêdziernika 2004 r. w sprawie rodzin zast´pczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344 ze zm.).
64 Ustawa z 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1322).
65 Zob. art. 147 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070

ze zm.) oraz art. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
66 Dz. U. Nr 38, poz. 249.



W post´powaniu wykonawczym czynnoÊci zwiàzane z jego przebiegiem na-
le˝à do prezesa sàdu oraz do s´dziego rodzinnego, z wyjàtkiem czynnoÊci
zastrze˝onych dla sàdu; do wykonywania tych czynnoÊci w uzasadnionych
przypadkach prezes sàdu mo˝e upowa˝niç na piÊmie przewodniczàcego
wydzia∏u (§ 256). W praktyce czynnoÊci te wykonujà przewodniczàcy wydzia∏u
i s´dzia rodzinny.

W szczególnoÊci do zakresu czynnoÊci przewodniczàcego wydzia∏u nale˝y:
1) badanie skutecznoÊci stosowania w poszczególnych rodzajach spraw okreÊlo-
nych Êrodków o charakterze wychowawczym i resocjalizacyjnym; 2) opracowywa-
nie planów dzia∏alnoÊci profilaktycznej i resocjalizacyjnej oraz kontrola ich realiza-
cji; 3) koordynacja wspó∏pracy s´dziów z terenowymi organami administracji pu-
blicznej, instytucjami oraz organizacjami spo∏ecznymi, do których zadaƒ nale˝à
sprawy rodziny, dzieci i m∏odzie˝y; 4) zapewnienie mo˝liwoÊci podejmowania
przez s´dziego czynnoÊci w sprawach niecierpiàcych zw∏oki, równie˝ poza godzi-
nami urz´dowania sàdu (§ 204 ust. 1). 

S´dzia rodzinny: 1) wspó∏dzia∏a z organami, instytucjami i organizacjami spo-
∏ecznymi zajmujàcymi si´ na danym terenie problematykà rodziny, dzieci i m∏o-
dzie˝y, sprawami oÊwiaty i wychowania, zdrowia, a tak˝e sprawami ∏adu i po-
rzàdku publicznego (§ 205); 2) wspó∏pracuje z kuratorem sàdowym, a za jego
poÊrednictwem z kuratorami spo∏ecznymi (§ 206); 3) w razie stwierdzenia oko-
licznoÊci wskazujàcych na potrzeb´ uregulowania innych problemów rodzinnych
ni˝ b´dàce przedmiotem post´powania, s´dzia rodzinny wszczyna post´powa-
nie z urz´du lub zawiadamia o potrzebie wszcz´cia takiego post´powania w∏aÊci-
wego prokuratora albo w∏aÊciwà instytucj´ lub organizacj´ spo∏ecznà (§ 207);
4) w razie ujawnienia, w zwiàzku z toczàcà si´ sprawà, potrzeby udzielenia
pomocy rodzinie w usuni´ciu trudnoÊci zagra˝ajàcych jej dobru, podejmuje
z urz´du tak˝e czynnoÊci pozaprocesowe. W szczególnoÊci mo˝e on zwróciç si´
do w∏aÊciwych instytucji lub organizacji w celu uzyskania dla tej rodziny okreÊlo-
nych Êwiadczeƒ socjalnych, Êwiadczeƒ z zakresu lecznictwa lub pomocy spo-
∏ecznej, pomocy w znalezieniu odpowiedniej pracy lub co do zmiany sposobu
zamieszkiwania cz∏onków rodziny, je˝eli wspólne ich zamieszkiwanie zagra˝a
dobru ma∏oletnich dzieci (§ 208).

W sprawie wykonania orzeczonego wobec nieletniego Êrodka wychowawczego
w postaci umieszczenia w rodzinie zast´pczej zobacz art. 64 i n. u.p.n.

B. Z zadaƒ powiatowego centrum pomocy rodzinie po umieszczeniu dziecka
w rodzinie zast´pczej
Rodzina zast´pcza obowiàzana jest do wspó∏dzia∏ania z powiatowym centrum

pomocy rodzinie (art. 78 ust. 10 u.p.s.), uczestniczy w szkoleniu organizowanym
przez to centrum (art. 77 ust. 1 u.p.s.). Starosta w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania rodziców zast´pczych udziela im pomocy pieni´˝nej stosownie
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do przepisów ustawy o pomocy spo∏ecznej i przepisów wykonawczych6677. Oprócz
tego powiatowe centrum pomocy rodzinie ma obowiàzek udzielania rodzinie za-
st´pczej szerokiego wsparcia w rozwiàzywaniu jej problemów zwiàzanych z przy-
j´ciem dziecka6688. WczeÊniej jednak ma obowiàzek przygotowaç t´ rodzin´ na przy-
j´cie dziecka6699. Zwróciç te˝ trzeba uwag´ na obowiàzki powiatowego centrum po-
mocy rodzinie wymienione w przytoczonym wy˝ej art. 109 § 4 k.r.o. 

Równolegle z udzielaniem pomocy rodzinie zast´pczej powiatowe centrum po-
mocy rodzinie ma (i mia∏o tak˝e wczeÊniej) obowiàzek udzielenia pomocy rodzinie
naturalnej, aby dziecko z rodziny zast´pczej mog∏o do niej powróciç7700.

C. Z refleksji nad post´powaniem wykonawczym
Wyniki badaƒ, o których wspomniano ni˝ej, rzucajà pewne Êwiat∏o na funkcjo-

nowanie rodzin zast´pczych, a wi´c dotyczà – przynajmniej niektórych – okoli-
cznoÊci post´powania wykonawczego. Krytyczne oceny formu∏owane pod adresem
sàdów rodzinnych i nieletnich, ˝e nie wspó∏dzia∏ajà nale˝ycie z instytucjami pomo-
cy spo∏ecznej mo˝na by odnieÊç równie˝ i do tych instytucji7711. Bioràc zaÊ pod uwa-
g´ obserwowane w praktyce (sygnalizowane np. przez s´dziego wizytatora ds. ro-
dzinnych i nieletnich) przypadki rozwiàzywania rodzin zast´pczych i umieszczania
dziecka w innej rodzinie zast´pczej, nale˝y rozwa˝yç potrzeb´ przeprowadzenie
odpowiednich badaƒ nad przebiegiem post´powania wykonawczego i przyczyna-
mi rozwiàzywania rodzin zast´pczych. Wydaje si´, ˝e zagadnienia te, z samego za-
∏o˝onego zakresu badaƒ, nie by∏y – przynajmniej w wystarczajàcej mierze – brane
pod uwag´ w dotychczasowych badaniach.
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67 Zob. g∏ównie art. 78 tej ustawy oraz rozporzàdzenie Ministra Polityki Spo∏ecznej z 18 paêdziernika 2004 r.
w sprawie rodzin zast´pczych.

68 Wed∏ug § 3 powy˝szego rozporzàdzenia: „§ 3. 1. Centrum pomocy udziela rodzinie zast´pczej wsparcia w rozwià-
zywaniu zg∏aszanych przez t´ rodzin´ problemów oraz gromadzi informacje o istotnych sprawach dotyczàcych
dziecka, w szczególnoÊci o: 1) stanie zdrowia dziecka na podstawie przeprowadzonych badaƒ lekarskich; 2) po-
st´pach w nauce; 3) trudnoÊciach wychowawczych, w tym o samowolnym oddaleniu si´ dziecka z rodziny zast´p-
czej trwajàcym d∏u˝ej ni˝ 24 godziny; 4) trudnoÊciach w sprawowaniu opieki nad dzieckiem; 5) przerwie w spra-
wowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, je˝eli przerwa trwa d∏u˝ej ni˝ jeden miesiàc, oraz o osobie lub instytucji,
która w tym czasie sprawuje opiek´ nad dzieckiem. 2. Centrum pomocy dba o podtrzymywanie wi´zów emocjo-
nalnych ∏àczàcych dziecko z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi dziecku. 3. Centrum pomocy wy-
konuje swoje zadania we wspó∏pracy z rodzinami zast´pczymi opartej na zasadzie partnerstwa i wzajemnego po-
szanowania. 4. Centrum pomocy zapewnia rodzinom zast´pczym kontakt z innymi rodzinami z terenu powiatu,
w szczególnoÊci przez organizowanie grup wsparcia majàcych na celu wymian´ doÊwiadczeƒ, informacji i porad.”.

69 Wed∏ug § 2 powy˝szego rozporzàdzenia: § 2. 1. Centrum pomocy przygotowuje rodzin´ zast´pczà
na przyj´cie dziecka przez: 1) udzielenie szczegó∏owych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej,
w tym informacji o rodzeƒstwie, oraz zapewnienie, w miar´ potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umiesz-
czeniem go w tej rodzinie; 2) udzielenie informacji o specyficznych potrzebach dziecka, w tym o orzecze-
niu o potrzebie kszta∏cenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie udzia∏u w zaj´ciach rewalidacyjno wycho-
wawczych oraz koniecznoÊci obj´cia dziecka pomocà profilaktyczno-wychowawczà lub resocjalizacyjnà.
2. Centrum pomocy umo˝liwia rodzinie zast´pczej uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedago-
gicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podj´cie specjalistycznej terapii.”.

70 Zob. w szczególnoÊci art. 70 u.p.s. 
71 Tak trafnie M. Andrzejewski, Wspó∏praca sàdów rodzinnych i instytucji pomocy spo∏ecznej…, s. 87–97.



IV. Z wyników badaƒ empirycznych rodzin zast´pczych w latach
1975–2005

W minionym trzydziestoleciu – jak wy˝ej zasygnalizowano – kilkakrotnie zmie-
nia∏y si´ rozwiàzania prawne i organizacyjne dotyczàce pieczy zast´pczej. Mimo to
wiele cech charakteryzujàcych polskie rodziny zast´pcze nie uleg∏o zasadniczym
zmianom, o czy Êwiadczà przeprowadzone badania.

Badanie wykonane przez Marka Safjana w ramach mi´dzyresortowego proble-
mu badawczego MR 111/18, poÊwi´conego zagadnieniom ochrony prawnej dzie-
ci z rodzin rozbitych i niepe∏nych, dotyczàce orzecznictwa z lat 1974–19757722, wyka-
za∏o mi´dzy innymi, ˝e w owym okresie:
a) obj´cie pieczy przez rodzin´ zast´pczà w ponad 75% spraw nastàpi∏o „bez

jakichkolwiek wst´pnych rygorów formalnych”, a dzieci by∏y wychowywane
przez póêniejszà rodzin´ zast´pczà nie mniej ni˝ 6 miesi´cy przed wszcz´ciem
post´powania, z regu∏y od roku do kilku lat, orzeczenie sàdu legalizowa∏o wi´c
stan faktyczny,

b) post´powania toczy∏y si´ w 15,7% spraw z urz´du, a w 84,3% spraw na wnio-
sek (na wniosek kandydatów na rodziców zast´pczych w 52,7% spraw),

c) orzeczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej wywiera∏y niewielki
wp∏yw na zapewnienie dziecku w∏aÊciwych warunków wychowawczych,

d) przyczynà spóênionej interwencji sàdu opiekuƒczego by∏a niedostatecz-
na wspó∏praca sàdów z instytucjami pozasàdowymi,

e) decyzje sàdu nie by∏y poparte istotnymi ustaleniami stanu faktycznego, co stwa-
rza∏o groêb´ powa˝nych zak∏óceƒ w funkcjonowaniu rodziny zast´pczej; êró-
d∏em informacji o kandydatach na rodzin´ zast´pczà w oko∏o 81% spraw by∏o
przes∏uchanie kandydatów i wywiad Êrodowiskowy kuratora sàdowego,

f) tylko oko∏o 15% rodzin zast´pczych nie by∏o spokrewnionych z dzieckiem,
dziadkowie stanowili 58% rodzin zast´pczych, rodzeƒstwo dzieci oko∏o 4%,
inni krewni ponad 23%,

g) 37,6% matek zast´pczych spokrewnionych z dzieçmi liczy∏o nie mniej ni˝ 60 lat;
21% dzieci umieszczonych w rodzinach zast´pczych, które utworzy∏y osoby
co najmniej 60-letnie, by∏o w wieku przedszkolnym,

h) 41,5% rodzin zast´pczych utworzyli ma∏˝onkowie, 36,2% rodzin samotne kobiety,
2,8% samotni m´˝czyêni, 19,5% pojedyncze osoby pozostajàce w zwiàzku
ma∏˝eƒskim.
Przeglàd wszystkich rodzin zast´pczych zosta∏ dokonany w 1995 r. przez Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej we wspó∏pracy z Ministerstwem SprawiedliwoÊci.
Oceniano sytuacj´ rodzin zast´pczych i przebywajàcych w nich dzieci w 1994 r.,
a tak˝e praktyk´ sàdowà w zakresie orzekania o umieszczaniu ma∏oletnich w rodzi-
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72 Zob. M. Safjan, Instytucja rodzin zast´pczych…, s. 107–120. 



nach zast´pczych7733. Ustalono, ˝e w 1994 r. 70% dzieci obj´tych opiekà ca∏kowità
wychowywa∏o si´ w rodzinach zast´pczych. 85% dzieci wychowywanych przez
rodziców zast´pczych by∏o sierotami spo∏ecznymi. Ustalono, ˝e 95% rodzin za-
st´pczych w 1994 r. tworzyli krewni, a piecza ich by∏a d∏ugotrwa∏a. Co piàty wycho-
wanek rodziny zast´pczej w 1994 r. przebywa∏ w niej od 10 lat. W wi´kszoÊci by∏y
to babcie lub ma∏˝onkowie b´dàcy dziadkami dziecka (63% rodzin zast´pczych
ustanowionych orzeczeniem sàdu). 37% matek zast´pczych i 10% ojców zast´p-
czych liczy∏o ponad 60 lat; 20% matek zast´pczych i 17% ojców zast´pczych by∏o
w wieku od 50 do 60 lat. Sta∏e zatrudnienie (a wi´c i sta∏e dochody) mia∏o
tylko 28,5% rodziców zast´pczych. èród∏em utrzymania 70% rodziców zast´p-
czych by∏a emerytura lub renta. Oko∏o 3% z nich nie mia∏o ˝adnych innych przy-
chodów. Ministerstwo Edukacji Narodowej oceni∏o, ˝e „z pomocy pieni´˝nej prze-
znaczonej na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka korzystajà równie˝
pozostali cz∏onkowie rodziny zast´pczej”7744. Wed∏ug wspomnianego raportu
MEN 5% rodzin zast´pczych by∏o „rodzinami patologicznymi”, a w dalszych 7%
panowa∏a „atmosfera zagro˝enia, konflikty i k∏ótnie” (w raporcie u˝yto takich okre-
Êleƒ)7755. Wszystkie te dane mog∏y Êwiadczyç o wadliwym ustanawianiu rodzin
zast´pczych, niedostatecznym nadzorze sàdów nad nimi rodzinnych i ich miernej
„kondycji” do wychowywania ma∏oletniego.

Analiza orzecznictwa, przeprowadzona przez Roberta Zegad∏o w Departamen-
cie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa SprawiedliwoÊci7766, wykaza∏a,
˝e 67,7% orzeczonych umieszczeƒ w rodzinie zast´pczej nastàpi∏o jako forma
ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej. Wykaza∏a równie˝, ˝e 64% spraw by∏o wszcz´-
tych na wniosek, pozosta∏e z urz´du. G∏ównym êród∏em wiedzy sàdu o rodzinie
w 76% spraw by∏ wywiad Êrodowiskowy przeprowadzony przez kuratora sàdowe-
go. W 17% spraw sàdy wykorzysta∏y informacje zawarte w aktach spraw do∏àczo-
nych, w 16% spraw opini´ RODK. Nie zawsze zosta∏y ustalone êród∏a utrzymania
rodziny i stan zdrowia kandydatów na rodziców zast´pczych. Do rzadkoÊci nale˝a-
∏o zaÊwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydatów. Sàdy w wi´kszoÊci nie
korzysta∏y z pomocy oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych, mimo ˝e najlepiej wyse-
lekcjonowani i najdok∏adniej zdiagnozowani kandydaci na rodziców zast´pczych
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73 Wyniki dokonanego przeglàdu sytuacji rodzin zast´pczych oraz analizy orzecznictwa zawierajà opracowa-
nia: Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczàca przeglàdu rodzin zast´pczych dokonanego
w 1995 r., Warszawa, styczeƒ 1996; R. Zegad∏o, Analiza stanu prawnego i praktyki w zakresie ustana-
wiania rodzin zast´pczych, Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich,
Warszawa, marzec 1996.

74 Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej…, s. 16. Cytuj´ za: E. Holewiƒska-¸apiƒska, Orzekanie
o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 14 i 15.

75 Podaj´ za: M. Andrzejewski, Wspó∏praca sàdów rodzinnych i instytucji pomocy spo∏ecznej…, s. 94, przypis 29.
76 R. Zegad∏o, Analiza stanu prawnego i praktyki w zakresie ustanawiania rodzin zast´pczych…; analiza

obejmowa∏a akta 158 spraw opiekuƒczych, dotyczàcych 209 dzieci, wszcz´tych w sàdach rejonowych
z okr´gów sàdów wojewódzkich w: Nowym Sàczu, ¸odzi i P∏ocku w 1994 r., w których prawomocnie
zosta∏a ustanowiona rodzina zast´pcza.



byli przedstawieni przez oÊrodki. Krytycznie oceniono praktyk´ orzekania o „nad-
zorze kuratora nad rodzinà zast´pczà”, przyjmujàc, ˝e nadzór taki mo˝e byç jedy-
nie formà wykonania orzeczenia o ustanowieniu rodziny zast´pczej7777.

W okresie od 8 stycznia do 16 wrzeÊnia 2003 r. Najwy˝sza Izba Kontroli prze-
prowadzi∏a kontrol´ realizacji przez administracj´ samorzàdowà powiatów wybra-
nych zadaƒ w zakresie pomocy spo∏ecznej, w tym rozwijania rodzinnych form pie-
czy zast´pczej. Kontrola wykaza∏a, mi´dzy innymi, niewystarczajàcà wspó∏prac´
sàdów i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) przy tworzeniu rodzin za-
st´pczych, a tak˝e udzielaniu im pomocy. W szczególnoÊci oko∏o 94% rodzin za-
st´pczych zosta∏o utworzonych na mocy orzeczenia sàdu bez uprzedniego zasi´-
gni´cia opinii PCPR (lokalnych oÊrodków pomocy spo∏ecznej). PCPR nie by∏y rów-
nie˝ zobowiàzywane do przeprowadzenia wywiadów Êrodowiskowych. Mia∏y bar-
dzo ma∏y wp∏yw na tworzenie spokrewnionych rodzin zast´pczych. Wywiady Êro-
dowiskowe przeprowadzone przez PCPR po ustanowieniu rodziny zast´pczej
przez sàd wykaza∏y przypadki rodzin zast´pczych, które nie mog∏y zagwarantowaç
poprawy sytuacji dzieci. Stwierdzone nieprawid∏owoÊci polega∏y g∏ównie na powie-
rzaniu tej funkcji osobom, które by∏y w zbyt zaawansowanym wieku, aby sprostaç
obowiàzkom opiekuƒczo-wychowawczym (np. ma∏˝onkom w wieku 83 i 78 lat po-
wierzono trzyletniego prawnuczka), bàdê takim, które nie mia∏y ˝adnych êróde∏
utrzymania. Stwierdzono tak˝e przypadki ustanowienia rodzinà zast´pczà dziad-
ków mieszkajàcych razem z rodzicami (jednym z rodziców) majàcymi ograniczonà
w∏adz´ rodzicielskà. Wobec kilku rodzin by∏y interwencje policyjne w zwiàzku
z nadu˝ywaniem alkoholu7788.

Badania Instytutu Spraw Publicznych, przeprowadzone w latach 2004–2005,
wykaza∏y tak˝e zbyt wolne tempo wdra˝ania reformy. Uznano, ˝e wynika to z ró˝-
nych przyczyn (w tym tak˝e zwi´kszania si´ obszarów biedy i liczby dzieci potrze-
bujàcych pomocy i pieczy zast´pczej)7799.

Mariola Rac∏aw-Markowska i Marek Rymsza w ekspertyzie z lipca 2005 r., przy-
gotowanej w Instytucie Spraw Publicznych, oceniajàcej stan reformy systemu
pomocy dziecku i rodzinie8800, wÊród przyczyn niezadowalajàcego stanu reformy
wymienili: niedobór Êrodków finansowych, niedostatki infrastruktury spo∏ecznej,
ukryte mechanizmy obrony wczeÊniejszego status quo, wzrost potrzeb opiekuƒ-
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77 Cytuj´ za: E. Holewiƒska-¸apiƒska, Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 15.
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79 Zob. Opieka zast´pcza…, pod red. M. Rac∏aw-Markowskiej, S. Legata. Podaj´ za: E. Holewiƒska-¸apiƒska,
Orzekanie o umieszczeniu ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej…, s. 100.

80 M. Rac∏aw-Markowska, M. Rymsza, Zreformowany system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce, Instytut
Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie” 2005, Nr 41, na stronach internetowych wymienionego Instytutu:
http//www.isp.org.pl.



czych, wadliwà praktyk´ sàdów rodzinnych polegajàcà na zbyt cz´stym orzekaniu
o umieszczeniu dzieci w placówkach i spokrewnionych rodzinach zast´pczych,
co „spowalnia rozwój niespokrewnionych i profesjonalnych rodzin zast´pczych”,
brak programów profilaktycznych i poradnictwa rodzinnego w wielu powiatach,
niedostateczny rozwój us∏ug opiekuƒczych, brak wsparcia dla rodzin problemo-
wych, opóênionà interwencj´ s∏u˝b spo∏ecznych reagujàcych dopiero w sytuacjach
kryzysowych, z∏à koordynacj´ dzia∏aƒ ró˝nych podmiotów pragnàcych wspieraç
rodziny, cz´sto niedostateczne przygotowanie merytoryczne ró˝nych podmiotów
odpowiedzialnych za losy dzieci. Jako niedostatecznie przygotowanych wymienio-
no: pracowników socjalnych, rodziny zast´pcze, wychowawców w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych, a tak˝e s´dziów rodzinnych i kuratorów sadowych.
Podobne spostrze˝enia i wnioski zawarte sà w kolejnej ekspertyzie wymienionego
Instytutu Nr 68 z grudnia 2006 r.8811.

Badania Józefiny Hrynkiewicz w Instytucie Spraw Publicznych w 2005 r., po-
Êwi´cone analizie procesu umieszczania dzieci w placówkach opiekuƒczo-wycho-
wawczych, potwierdzi∏y, ˝e: „system opieki zast´pczej nad dzieckiem zosta∏ wadli-
wie zaprojektowany w zakresie wszystkich narz´dzi jego realizacji. Wykazano
w nich wadliwie zaprojektowane rozwiàzania prawne, finansowe, instytucjonalne,
kadrowe oraz brak monitorowania i ewaluacji systemu. Punktem wyjÊcia dla pro-
jektowania systemu uczyniono kompetencje i uprawnienia instytucji, a nie realiza-
cj´ g∏ównego zadania, jakim jest opieka zast´pcza nad dzieckiem (…) nawet po-
prawienie jakiegoÊ elementu systemu nie wp∏ynie na jego prawid∏owe dzia∏anie,
to jest na dzia∏anie zgodne z potrzebami i interesem dzieci, pozbawionych opieki
w∏asnych rodziców”8822. J. Hrynkiewicz ustali∏a równie˝, ˝e samorzàdy gmin nie reali-
zujà programów spo∏ecznych, zw∏aszcza w zakresie przeciwdzia∏ania alkoholizmo-
wi, który degraduje rodziny i powoduje ich niewydolnoÊç wychowawczà. Pijaƒstwo
rodziców, zaniedbywanie dzieci trwa wiele lat, przy „ca∏kowitej biernoÊci wszystkich
instytucji w Êrodowisku lokalnym”8833. Poza alkoholizmem rozpowszechnieniu uleg∏a
narkomania wÊród rodziców, którà zwykle jest znacznie trudniej wykryç ni˝ alkoho-
lizm. Do degradacji rodzin prowadzi tak˝e bezrobocie rodziców i ich „niewydol-
noÊç ekonomiczna”. Zdarza si´ przesiedlanie takich rodzin przez samorzàdy gmin
w celu ograniczenia ich ucià˝liwoÊci dla pozosta∏ych mieszkaƒców miast. W efek-
cie powstajà „dzielnice” zamieszkane przez rodziny niewydolne wychowawczo, za-
niedbujàce dzieci. Z takimi rodzinami i ich dzieçmi nie prowadzi si´ pracy wycho-
wawczej. Nie ma specjalistycznych rodzin zast´pczych, a równolegle zmniejsza si´
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liczba bardzo kosztownych miejsc w placówkach specjalistycznych. „Samorzàd
gminy jest wr´cz zainteresowany przekazaniem dziecka do placówki opiekuƒczej
lub rodziny zast´pczej, gdy˝ jest to êród∏em istotnych oszcz´dnoÊci (…) koszty
pobytu dziecka w placówce lub rodzinie zast´pczej pokrywa samorzàd powiatu
(…)”8844. Gminne oÊrodki pomocy spo∏ecznej bardzo rzadko zawiadamiajà sàd ro-
dzinny o potrzebie interwencji, zwykle dopiero wtedy, gdy wyst´puje bezpoÊrednie
zagro˝enie ˝ycia dzieci (np. pozostawionych bez opieki). Sàdy i kuratorzy rodzinni
nie wspó∏pracujà z gminnymi i powiatowymi instytucjami pomocy spo∏ecznej. Cz´-
stokroç postanowienia sàdu nie sà niezw∏ocznie wykonywane, a PCPR usi∏uje na-
wet „dyskutowaç” z sàdem na temat ich zasadnoÊci8855.

Badanie akt spraw sàdowych, dokonane – w toku naukowych prac badawczych
Instytutu Wymiaru SprawiedliwoÊci przez E. Holewiƒskà-¸apiƒskà (o których ni˝ej)8866,
potwierdzi∏o cz´Êç wy˝ej przytoczonych krytycznych ocen dotyczàcych systemu
pomocy spo∏ecznej i miejsca, jakie zajmujà w nim rodziny zast´pcze8877.

V. E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej badania akt spraw sàdowych
(wybrane wyniki)

1. Uwagi ogólne

Zbadanie wspó∏czesnej praktyki sàdowej w sprawach o umieszczenie dziecka
w rodzinie zast´pczej, dokonane przez E. Holewiƒskà-¸apiƒskà, by∏o potrzebne
szczególnie dlatego, ˝e obecnie ta forma pieczy zast´pczej przedstawiana jest cz´-
sto jako optymalna, a równoczeÊnie orzecznictwo sàdów rodzinnych w sprawach
dotyczàcych umieszczania dzieci poza rodzinà bywa oceniane bardzo krytycznie8888.
Krytyczna ocena dotyczy równie˝ realizowanej od kilku lat reformy systemu pieczy
zast´pczej nad dzieckiem8899. Reforma – zwiàzana z przekazaniem tej pieczy z resor-
tu edukacji do resortu pomocy spo∏ecznej – zak∏ada∏a stworzenie samorzàdowego
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systemu pomocy rodzinie, koordynowanego na poziomie lokalnym przez powiato-
we centra pomocy rodzinie, wspó∏pracujàce, mi´dzy innymi, z sàdami rodzinnymi.
Planowano wzrost liczby zawodowych, niespokrewnionych rodzin zast´pczych,
a tak˝e rozwój nowych form pracy z rodzinà i systemu placówek wspierajàcych re-
form´. Zak∏adano, ˝e wiele dzieci umieszczonych w rodzinach zast´pczych powró-
ci pod opiek´ rodziców. Elementem prognozy prawdopodobieƒstwa zrealizowania
tych za∏o˝eƒ mogà byç ustalenia poczynione w badaniu aktowym dotyczàce sytu-
acji rodzinnej dziecka, przyczyn umieszczenia go w rodzinie zast´pczej, osób pe∏-
niàcych funkcje rodziców zast´pczych i istnienia lub braku ich zwiàzków rodzin-
nych z dzieckiem. Przedmiotem analizy by∏y akta 212 (15,6%) spraw rozstrzygni´-
tych przez 44 wylosowane sàdy rejonowe z terytorium ca∏ego paƒstwa, w których
w pierwszym pó∏roczu 2005 r. zapad∏o orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzi-
nie zast´pczej9900.

W zbadanych sprawach w 212 rodzinach zast´pczych umieszczono 263 dzieci
(w tym 138 ch∏opców). W 172 przypadkach (81% spraw) umieszczenie dotyczy∏o
jednego dziecka, w pozosta∏ych wi´kszej liczby dzieci b´dàcych rodzeƒstwem,
najcz´Êciej dwojga. Pochodzenie wszystkich dzieci od matek by∏o znane. W po-
nad 19% spraw, do czasu wszcz´cia i zakoƒczenia badanych post´powaƒ, ojco-
stwo nie by∏o ustalone. W pi´ciu sprawach brak by∏o stosownych informacji na te-
mat pochodzenia dziecka od ojca. W sprawach, w których ojcostwo by∏o ustalone,
nastàpi∏o to g∏ównie wskutek domniemania pochodzenia dziecka od m´˝a matki
(65,7%) oraz uznania dziecka (27,7%). Sàdowe ustalenie ojcostwa dotyczy∏o mniej
ni˝ 7% dzieci. W dniu wszcz´cia badanych post´powaƒ zdecydowana wi´kszoÊç
dzieci (blisko 78%) pozostawa∏a pod w∏adzà rodzicielskà jednego (41%) lub oboj-
ga rodziców (36,3%). Pozosta∏e dzieci powinny mieç opiekunów. Jednak˝e byli oni
ustanowieni tylko w 6,6% spraw. Dla blisko 15% dzieci nale˝a∏o ustanowiç opiek´.
Nie mia∏y one bowiem przedstawiciela ustawowego. W cz´Êci spraw powierzenie
funkcji rodziny zast´pczej i ustanowienie opiekuna nast´powa∏o w jednym orze-
czeniu sàdu. Dzieci, których dotyczy∏y zbadane post´powania, by∏y w ró˝nym wie-
ku. Wi´kszoÊç stanowi∏y dzieci w wieku szkolnym (od 7 do 18 lat)9911.

2. Wyst´pujàcy w praktyce model rodziny zast´pczej

Badanie wykaza∏o, ˝e funkcjonujàcy w 2005 r. w praktyce orzeczniczej polskich
sàdów model rodziny zast´pczej charakteryzowa∏y ni˝ej wskazane cechy9922:
a) zdecydowana liczebna przewaga spokrewnionych rodzin zast´pczych (84,9%)

nad niespokrewnionymi,
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b) stosunkowo niewielka przewaga (o oko∏o 19%) wÊród rodzin niespokrewnio-
nych z dzieckiem zawodowych rodzin zast´pczych nad niezawodowymi (zwià-
zanymi z okreÊlonymi dzieçmi emocjonalnie i dlatego przyjmujàcymi je do swej
wspólnoty domowej),

c) brak wÊród niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zast´pczych
rodzin specjalistycznych,

d) równowaga mi´dzy jednoosobowymi rodzinami zast´pczymi i rodzinami za-
st´pczymi utworzonymi przez ma∏˝onków (po 50%),

e) niski status wszystkich rodzin zast´pczych (w tym w szczególnoÊci spokrewnio-
nych z dzieckiem), przy uwzgl´dnieniu poziomu wykszta∏cenia, sytuacji zawo-
dowej, zarobkowej i majàtkowej,

f) brak przygotowania do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej (90% rodzin zast´p-
czych nie przystàpi∏o do obowiàzkowego szkolenia).

3. Dobór rodzin zast´pczych93

Dla w∏aÊciwego doboru rodzin zast´pczych, uwzgl´dniajàcego potrzeby dzieci,
kluczowe znaczenie ma dok∏adne zdiagnozowanie stanu zdrowia, rozwoju psy-
chicznego, osiàgni´ç i braków edukacyjnych dzieci, a tak˝e dobra wst´pna selek-
cja kandydatów na rodziców zast´pczych. Konieczne jest tak˝e rzetelne ich prze-
szkolenie i wnikliwe sàdowe post´powanie dowodowe. Tymczasem selekcji kandy-
datów praktycznie nie by∏o, a szkolenie dla rodzin zast´pczych odby∏o zaled-
wie 10% rodzin. Potrzeby dzieci i ich stan zdrowia z regu∏y nie by∏y ustalane. Za-
pewne wynika∏o to z przeÊwiadczenia, ˝e kandydaci na rodziców zast´pczych (naj-
cz´Êciej najbli˝si krewni dzieci) znajà sytuacj´ dzieci.

G∏ównymi, najcz´Êciej stosowanymi Êrodkami dowodowymi w zbadanych spra-
wach by∏o przes∏uchanie kandydatów na rodziców zast´pczych (94,3% spraw), wy-
wiad Êrodowiskowy kuratora sàdowego w miejscu przebywania dziecka (70%
spraw), wywiad Êrodowiskowy kuratora sàdowego w miejscu przebywania rodzi-
ców dziecka lub tylko jego matki (50% spraw), przes∏uchanie matki dziecka (49,5%
spraw), kwestionariusze dotyczàce osób zg∏aszajàcych gotowoÊç do pe∏nienia
funkcji rodziny zast´pczej z oÊrodków pomocy spo∏ecznej (46,5% spraw).

Zdaniem E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej wydaje si´, ˝e najwi´ksza rozbie˝noÊç
praktyki z oczekiwaniami wynikajàcymi z opracowaƒ pedagogicznych wyst´puje
co do doboru rodzin zast´pczych.

Blisko 78% dzieci umieszczonych w rodzinach zast´pczych pozostawa∏o pod
w∏adzà rodzicielskà jednego lub obojga rodziców. Nale˝a∏o wi´c zak∏adaç,
˝e umieszczenie w rodzinie zast´pczej to przejÊciowa forma pieczy wybrana przez
sàd Êwiadomie i celowo z uwagi na prognoz´ pe∏nej reintegracji dziecka z rodzinà.
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Takie za∏o˝enie powinno opieraç si´ na precyzyjnym rozpoznaniu ca∏okszta∏tu sytu-
acji dziecka i jego rodziców. Powinno mu towarzyszyç opracowanie planu pracy z ro-
dzicami. Rodzina zast´pcza powinna byç dobrana wed∏ug kryteriów gwarantujàcych
optymalne zaspokojenie indywidualnie okreÊlonych potrzeb dziecka we wspó∏pracy
odpowiednich lokalnych s∏u˝b socjalnych, oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego i sàdu
rodzinnego. Tymczasem w przewa˝ajàcej liczbie spraw orzeczenie ustanawiajàce ro-
dzin´ zast´pczà stanowi∏o form´ „legalizacji” ukszta∏towanego wczeÊniej stanu fak-
tycznego, choçby nie by∏ on optymalny dla dziecka. Âwiadczy o tym, mi´dzy innymi:
a) wszcz´cie post´powaƒ w 80% spraw na wniosek kandydatów na rodziców za-

st´pczych, który zosta∏ uwzgl´dniony,
b) pozostawanie dzieci w dniu wp∏ywu wniosku do sàdu pod pieczà wnioskodaw-

ców, przysz∏ych rodziców zast´pczych, którzy najcz´Êciej (w ponad 64% spraw)
ponosili tak˝e g∏ówny ci´˝ar utrzymania dzieci,

c) powierzenie dzieci tak˝e takim wnioskodawcom, którzy nie spe∏niali wymagaƒ
ustawowych (np. po 10% kobiet i m´˝czyzn, którzy uzyskali status rodzin za-
st´pczych, pozostawa∏o w niedostatku).
W pojedynczych przypadkach ustanowienie rodzinà zast´pczà osoby, która nie

spe∏nia∏a wszystkich kryteriów ustawowych, mo˝na by∏o usprawiedliwiç ochronà
wyjàtkowo silnych wi´zi emocjonalnych tej osoby z dzieckiem, brakiem lepszych
kandydatów i w konsekwencji dà˝eniem do unikni´cia pieczy zak∏adowej (np. po-
wierzenie funkcji rodziny zast´pczej starszej siostrze lub bratu dziecka zbli˝ajàce-
go si´ do pe∏noletnioÊci, w sytuacji silnych wi´zi emocjonalnych mi´dzy rodzeƒ-
stwem, mimo i˝ kandydat nie mia∏ sta∏ych êróde∏ utrzymania).

Nadmiernie zliberalizowane kryteria kwalifikowania krewnych (zw∏aszcza dziad-
ków) na rodziny zast´pcze w niektórych sprawach byç mo˝e wynika∏y z oportuni-
zmu. Sàdy w wi´kszoÊci spraw zapewne jednak wybiera∏y „mniejsze z∏o” – niedo-
skona∏ych (lecz z regu∏y kochajàcych dziecko) krewnych zamiast placówki.
W wi´kszoÊci przypadków nie by∏o odpowiedniej liczby zawodowych rodzin za-
st´pczych. PoÊrednio Êwiadczy o tym brak jakichkolwiek informacji w aktach spraw
o kandydatach zakwalifikowanych do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej, których
dane powinny byç zamieszczone w banku danych prowadzonym przez oÊrodek
adopcyjno-opiekuƒczy wyznaczony przez wojewod´.

W ˝adnej ze zbadanych spraw dzieci niepe∏nosprawne lub sprawiajàce trudno-
Êci wychowawcze nie zosta∏y umieszczone w specjalistycznej rodzinie zast´pczej.
Mo˝na domniemywaç, ˝e takich rodzin nie by∏o. W aktach spraw nie by∏o jednak
tak˝e danych Êwiadczàcych o podejmowaniu czynnoÊci s∏u˝àcych ustaleniu, czy
na terenie w∏aÊciwoÊci sàdu sà niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny
specjalistyczne.

Porównujàc dane z powo∏anych wy˝ej badaƒ E. Holewiƒska-¸apiƒska stwierdzi-
∏a, ˝e „(…) w okresie ostatnich 30 lat – mimo zmian ekonomicznych i ustrojowych
w paƒstwie oraz mimo zmian stanu prawnego – sytuacja jest podobna. Nie uleg∏
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zasadniczej poprawie sposób doboru rodzin zast´pczych. Nadal nie jest zadowa-
lajàcy poziom wspó∏pracy sàdów z instytucjami i organizacjami pozasàdowymi.
Nadal wÊród rodzin zast´pczych dominujàcà rol´ odgrywajà krewni dzieci (zw∏asz-
cza ich dziadkowie), zaÊ orzeczenie sàdu «legalizuje» stan faktyczny, który nie za-
wsze gwarantuje nale˝ytà ochron´ dobra dzieci.”9944.

4. Podsumowanie wyników badaƒ95

E. Holewiƒska-¸apiƒska stwierdzi∏a, ˝e cz´Êç standardów wynikajàcych zarów-
no z unormowaƒ prawnych, jak i opracowaƒ pedagogicznych nie jest realizowana
w praktyce, w szczególnoÊci:
1. Nie jest nale˝ycie realizowany obowiàzek pomocy rodzinie (wynikajàcy

w szczególnoÊci z art. 18 ust. 2 Konwencji o prawach dziecka oraz rezolucji
Komitetu Ministrów Rady Europy Nr 77 (33) w sprawie umieszczania dzieci
poza rodzinà), którego celem powinna byç efektywna poprawa sytuacji umo˝li-
wiajàca pozostawienie dziecka pod pieczà w∏asnych rodziców.

2. Umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej najcz´Êciej jest formà ograniczenia
w∏adzy rodzicielskiej. Mo˝na by∏o mieç wàtpliwoÊci, co najmniej w cz´Êci spraw,
czy ta forma ingerencji w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej by∏a adekwatna do sy-
tuacji. Postawa cz´Êci rodziców nie sk∏ania∏a bowiem do przypuszczenia, ˝e ich
post´powanie wkrótce ulegnie zasadniczej zmianie i przejmà piecz´ nad dzieçmi.

3. Nie jest realizowane w wystarczajàcym stopniu wymaganie, aby dzieci wspó∏-
uczestniczy∏y w podejmowaniu decyzji o umieszczeniu ich w Êrodowisku
zast´pczym, które wynika z art. 12 Konwencji o prawach dziecka, rezolucji
Komitetu Ministrów Rady Europy Nr 77 (33). Dzieci by∏y wys∏uchane tylko
w 13% zbadanych spraw.

4. Formalnie jest przestrzegana zasada pierwsza rekomendacji Komitetu Mini-
strów Rady Europy Nr R (87) 6 o szeroko rozumianym nadzorze w∏aÊciwych
organów nad doborem rodzin zast´pczych. W praktyce jednak w wi´kszoÊci
przypadków orzeczenie o umieszczeniu dzieci w rodzinie zast´pczej legalizuje
„fakty dokonane” – przej´cie pieczy nad zaniedbywanymi przez rodziców dzie-
çmi przez ich krewnych, g∏ównie dziadków.

5. Wymagania ustawowe w zakresie wspó∏pracy sàdów, powiatowych centrów
pomocy rodzinie i innych organizacji i instytucji nie sà jeszcze realizowane
w pe∏ni. Jak si´ wydaje, wynika to z niedoskona∏oÊci ca∏ego systemu pomocy
spo∏ecznej i zwiàzanego z tym wi´kszego zaufania sàdów do dzia∏aƒ kuratorów
sàdowych. Nale˝y jednak odnotowaç systematyczne zwi´kszanie si´ roli s∏u˝b
spo∏ecznych w ustalaniu stanu faktycznego spraw.

34

Bronis∏aw Czech

Rodzina i Prawo Nr 13 2009

94 Tam˝e, s. 99.
95 Tam˝e, s. 102 i 103.



6. Brakuje odpowiedniej liczby nale˝ycie przygotowanych niespokrewnionych
z dzieckiem zawodowych rodzin zast´pczych (w tym specjalistycznych).

7. Obowiàzek odbycia szkoleƒ przez rodziców zast´pczych nie jest realizowany
w wi´kszoÊci przypadków.
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Wanda Stojanowska
Jerzy S∏yk

Ingerencja sàdu w zakresie sprawowania w∏adzy
rodzicielskiej a emigracja zarobkowa rodziców*

I. Uwagi wst´pne

Emigracja zarobkowa Polaków za granic´ poczàwszy od 2004 r. przybra∏a
powa˝ne rozmiary. Po raz pierwszy w 2003 r., tj. jeszcze w okresie akcesyjnym
Polski do Unii Europejskiej, zosta∏y upowszechnione wyniki spisu ludnoÊci
z 2002 r., które wskazywa∏y, ˝e prawie 800 tys. mieszkaƒców Polski przebywa∏o
za granicà, z czego ponad 600 tys. przez okres co najmniej 12 miesi´cy, a wi´c
uzyskujàc status rezydenta innego kraju. Kierunki emigracji zagranicznych, jakie
rysujà si´ od maja 2004 r., sà jednoznacznie uzale˝nione od rynków pracy w po-
szczególnych krajach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Od poczàtku naszego
cz∏onkostwa w Unii dla Polaków by∏y otwarte 3 rynki pracy: w Wielkiej Brytanii,
Irlandii oraz w Szwecji. Kolejne rynki pracy otworzy∏y nast´pujàce kraje: Hiszpa-
nia, Portugalia, Finlandia oraz Grecja (od 1 maja 2006 r.), a od 31 lipca 2006 r.
– W∏ochy oraz od 1 maja 2007 r. – Niderlandy. JednoczeÊnie po 1 maja 2006 r.
kolejne kraje tzw. „starej 15-tki” – w szczególnoÊci Francja, Belgia i Dania – za-
cz´∏y wprowadzaç pewne u∏atwienia w dost´pie do swoich rynków pracy dla pra-
cowników spoÊród krajów nowoprzyj´tych do Unii. Liberalizacja przepisów doty-
czy∏a wybranych sektorów gospodarki lub okreÊlonych grup ludnoÊci, tj osób
posiadajàcych kwalifikacje w wyró˝nionych zawodach. Rzàd Niemiec otworzy∏
rynek pracy dla polskich in˝ynierów. Pe∏ne otwarcie rynku dla obywateli polskich
zadeklarowa∏ rzàd Luksemburga11. Z czasem te rynki pracy b´dà udost´pniane
przez kolejne kraje Unii, co b´dzie sprzyja∏o zwi´kszaniu si´ rozmiarów i kierun-
ków emigracji Polaków. Nie ma nadziei na b∏yskawicznà popraw´ warunków
w Polsce do tego stopnia, aby mo˝na by∏o mówiç o zahamowaniu emigracji,
a tym bardziej o powrotach tych Polaków, którzy z Polski wyjechali. Z tych wzgl´-
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* Referat wyg∏oszony na Seminarium naukowym nt. „Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej”, zorganizowa-
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1 Por. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2006. Notatka informacyjna.
Wyniki badaƒ GUS, G∏ówny Urzàd Statystyczny Departament Badaƒ Demograficznych, Materia∏ na konfe-
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dów problem losu dzieci pozostawionych przez rodziców, którzy wyemigrowali
z Polski w celach zarobkowych jest i przez jakiÊ czas b´dzie aktualny i pilnie wy-
magajàcy rozwiàzania.

Ustalenie rzeczywistych i dok∏adnych rozmiarów emigracji zarobkowej Pola-
ków nie jest mo˝liwe, gdy˝ nawet wyniki szacunku opracowanego przez GUS na-
le˝y traktowaç jako przybli˝one. Szacuje si´, ˝e w koƒcu 2006 r. poza granicami
kraju przebywa∏o czasowo oko∏o 2 miliony (1950 tys.) Polaków. Zdecydowa-
na wi´kszoÊç (80-90%) polskich emigrantów, którzy wyjechali w okresie od ma-
ja 2004 do koƒca 2006 r. – przebywa za granicà w zwiàzku z pracà. GUS
– przy szacowaniu emigracji czasowej – korzysta z ró˝nych êróde∏ krajowych i za-
granicznych, ale ze wzgl´du na ró˝ne systemy ewidencjonowania przep∏ywów
emigracyjnych w poszczególnych krajach, uzyskane dane nale˝y analizowaç
ostro˝nie22. Mo˝na jednak˝e stwierdziç na podstawie dotychczasowych informacji
– analizujàc wszystkie okolicznoÊci – ˝e poza granicami Polski przebywa ponad
2 miliony polskich obywateli na emigracji zarobkowej. Nie majàc danych dotyczà-
cych ich wieku, mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç spo-
Êród nich ma ma∏oletnie dzieci. Ze wzgl´du na to, ˝e z regu∏y za granicà nie ma
odpowiednich warunków, aby wyje˝d˝aç tam z dzieçmi, decyzja o ich pozosta-
wieniu w kraju staje si´ koniecznoÊcià. Problemem jest zapewnienie dzieciom nie
tylko nale˝ytej opieki w potocznym znaczeniu tego s∏owa, ale w znaczeniu praw-
nym. A wi´c nie chodzi tylko o zapewnienie dzieciom nale˝ytej bezpoÊredniej
pieczy sprawowanej przez odpowiedzialne osoby, ale równie˝ o prawne uregulo-
wanie odpowiedzialnoÊci tych osób. Osoby te muszà faktycznie i prawnie zast´-
powaç rodziców, b´dàcych przedstawicielami ustawowymi dziecka. Dziecko po-
trzebuje nie tylko w∏aÊciwej bezpoÊredniej pieczy, polegajàcej np. na wykonywa-
niu ró˝nych czynnoÊci piel´gnacyjnych wobec niego, sprawowaniu nadzoru, ale
reprezentowania dziecka np. w sàdzie gdy jest ono pokrzywdzone w wypadku,
lub w razie koniecznoÊci podj´cia decyzji dotyczàcej jego leczenia lub ratowania
mu ˝ycia. Dziecko wymaga sta∏ego czuwania nad przebiegiem jego wychowania,
a w szczególnoÊci nauki, co kojarzy si´ g∏ównie z tzw. wywiadówkami w szkole,
które sà jednym ze sposobów wykrywania przez nauczycieli faktu wyjazdu rodzi-
ców za granic´ i pozostawienia dziecka w kraju. Innym êród∏em informacji o po-
zostawieniu dziecka w kraju przez rodziców – emigrantów zarobkowych jest wsz-
cz´te post´powanie sàdowe w sytuacji, gdy dziecko pope∏ni czyn karalny lub
stwierdzi si´ przejawy jego demoralizacji. Wówczas sàd dowiaduje si´, co dzieje
si´ z rodzicami i wszczyna z urz´du post´powanie opiekuƒcze, stosujàc nie tyl-
ko przepisy ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, ale odpowiednie
przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej.
Sàd mo˝e pozbawiç jednego lub oboje rodziców w∏adzy rodzicielskiej na podsta-
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wie art. 111 k.r.o., ograniczyç im w∏adz´ rodzicielskà w trybie art. 109 k.r.o.,
np. umieszczajàc dziecko w placówce opiekuƒczo-wychowawczej lub w rodzinie
zast´pczej, albo mo˝e zawiesiç w∏adz´ rodzicielskà (art. 110 k.r.o.) i ustanowiç
opiekuna. Ingerencja sàdu w odniesieniu do w∏adzy rodzicielskiej w postaci jej
ograniczenia lub zawieszenia, mo˝e nastàpiç nie tylko w przypadkach zaniedby-
wania przez rodziców ich obowiàzków wzgl´dem dziecka, ale równie˝ i wtedy,
gdy dobro dziecka jest zagro˝one na skutek obiektywnych trudnoÊci wychowaw-
czych33. Wyjazd rodziców za granic´ w celach zarobkowych nast´puje zwykle dla-
tego, aby poprawiç sytuacj´ materialnà rodziny, a wi´c równie˝ i pozostawione-
go przez nich dziecka w kraju. Mo˝na wi´c potraktowaç ich wyjazd jako obiek-
tywnà przeszkod´ w wykonywaniu w∏adzy rodzicielskiej i zastosowaç jeden
ze wskazanych wy˝ej przepisów. Obowiàzkiem rodziców jest prawne zabezpie-
czenie sytuacji dziecka, które b´dà zmuszeni pozostawiç w kraju. W tym celu ro-
dzice (lub jedno z rodziców, je˝eli drugie nie ˝yje lub nie przys∏uguje mu w∏adza
rodzicielska) powinni zwróciç si´ do sàdu o prawne zabezpieczenie dziecka,
wskazujàc osob´, która b´dzie opiekunem prawnym lub rodzicem zast´pczym
(art. 109 k.r.o.). Je˝eli rodzice tego obowiàzku zabezpieczenia dziecka na czas
ich nieobecnoÊci w Polsce nie wype∏nià, to sàd mo˝e zastosowaç wobec nich
wspomniany przepis art. 111 k.r.o., pozbawiajàc ich w∏adzy rodzicielskiej. Sygna-
∏y o pozostawieniu dziecka w kraju przez rodziców – emigrantów zarobkowych
– mogà mieç postaç tragicznà, np. Êmierç jednego z dzieci pozostawionego
pod pieczà np. wujka alkoholika lub niedo∏´˝nej babki. Sàd musi wówczas zajàç
si´ pozosta∏ymi dzieçmi lub tym dzieckiem, które uleg∏o wypadkowi.

Opisane wy˝ej zjawisko emigracji zarobkowej osób b´dàcych rodzicami w kon-
tekÊcie zabezpieczenia dobra ich niepe∏noletnich dzieci pozostawionych w kraju
nie by∏o dotychczas przedmiotem badaƒ empirycznych i rozwa˝aƒ w aspekcie
prawnego uregulowania ich sytuacji pod wzgl´dem zapewnienia im nale˝ytej pie-
czy i opieki prawnej. Ju˝ po podj´ciu decyzji zorganizowania konferencji i po prze-
prowadzeniu przez nas badaƒ, których wyniki sà przedmiotem rozwa˝aƒ w niniej-
szym referacie, ukaza∏o si´ kilka artyku∏ów w prasie, sygnalizujàcych problem dzie-
siàtek tysi´cy osamotnionych dzieci, nazywajàc go „wstydliwym efektem ubocz-
nym obecnej fali emigracyjnej” i trafnie stwierdzajàc, ˝e „to dzieci najwi´cej p∏acà
za emigracj´ rodziców”44.

W artyku∏ach prasowych, tworzàcych ju˝ nawet pewien cykl, mówi si´ o cierpie-
niu dzieci z powodu nieobecnoÊci ich rodziców i negatywnych skutkach objawiajà-
cych si´ w ich psychice, o zjawisku tzw. „wirtualnego rodzicielstwa” (przez telefon,
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Internet)55. Prasa opisuje konkretne przypadki tragedii dzieci i rodziców, którzy za-
skoczeni sà np. faktem umieszczenia dziecka w Domu Dziecka podczas ich poby-
tu za granicà66. Dobro dziecka zagro˝one jest jeszcze w inny sposób i to nieodwra-
calny, a przyczynà jest roz∏àka rodziców na skutek emigracji zarobkowej jednego
z nich która koƒczy si´ rozwodem77.

Zjawisko emigracji zarobkowej jest nieuchronne ze wzgl´du na sytuacj´ ekono-
micznà w kraju. Mo˝na tylko z∏agodziç jego skutki za pomocà mo˝liwych do zasto-
sowania Êrodków. Jednym z nich jest rola sàdów w zakresie zabezpieczenia sytu-
acji osamotnionych dzieci pozostawionych przez rodziców – emigrantów zarobko-
wych. Wiadomo, ˝e sàd w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej dzia∏a
z urz´du, ale istotna jest sygnalizacja potrzeby wszcz´cia post´powania, a wi´c
wspó∏praca z sàdem tych osób i instytucji, które mogà i powinny dostarczaç sàdo-
wi odpowiednich informacji.

W Êwietle dotychczasowych rozwa˝aƒ rzeczà naturalnà by∏o nasze zaintereso-
wanie odpowiedzià na pytanie, w jaki sposób przedstawione wy˝ej zjawisko emi-
gracji zarobkowej znajduje pewnego rodzaju epilog w sàdzie. W tym celu przepro-
wadziliÊmy badanie ankietowe s´dziów.

II. Analiza wyników badania ankietowego s´dziów na temat
sieroctwa emigracyjnego pozostawionych w kraju dzieci,
których rodzice wyjechali za granic´ w celach zarobkowych

1. Informacje na temat sposobu przeprowadzenia badania

Badanie przeprowadzono na podstawie przygotowanego narz´dzia badawcze-
go w postaci „Ankiety skierowanej do s´dziów sàdów rodzinnych na temat siero-
ctwa emigracyjnego”. Wywiadu udzieli∏o 39 s´dziów z 18 okr´gów, w tym bezpo-
Êrednio 7, telefonicznie 27, drogà elektronicznà 5.

Celem badania by∏o uzyskanie informacji od wszystkich ankietowanych s´-
dziów i dlatego skierowano do nich w ankiecie pytanie: „Czy Pan (i) S´dzia w swo-
jej praktyce s´dziowskiej zetknà∏ (a) si´ z problemem sieroctwa emigracyjnego?”,
na które odpowiedzi: „tak osobiÊcie” udzieli∏o 27 respondentów, natomiast 12
udzieli∏o odpowiedzi „nie”. Obie grupy respondentów, a w szczególnoÊci ta druga
zosta∏a obj´ta innym pytaniem: „Czy omawiany w niniejszym wywiadzie problem
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5 Por. Raport „Rz”, Dzieci polskich emigrantów. Mamo, ty tylko tak mówisz, ˝e do mnie wrócisz, „Rzeczpo-
spolita” Nr 18 z dnia 22 stycznia 2008 r.

6 Por. Raport „Rz”, RoÊnie nam pokolenie eurosierot, „Rzeczpospolita” Nr 19 z dnia 23 stycznia 2008 r.
7 Tam˝e. Warto wspomnieç, ˝e dwa zacytowane wy˝ej artyku∏y opublikowane w Rzeczpospolitej ukaza∏y si´

tu˝ przed oddaniem tekstu niniejszego referatu do druku, a zatem podj´ty przez nas temat by∏ przejawem
bardzo wczesnego dostrze˝enia problemu rozwa˝anego w niniejszym referacie.



jest Panu (i) S´dziemu znany z innego êród∏a, np. z mediów, poza sprawami, które
trafi∏y do sàdu rodzinnego?”. Odpowiedzi „tak” by∏o 39. Z tego wynika, ˝e dla
wszystkich s´dziów-respondentów omawiany problem by∏ znany, albo na podsta-
wie w∏asnych doÊwiadczeƒ albo z innych êróde∏, zw∏aszcza mediów. Nawet gdy-
by problem nie by∏ im znany, wszyscy s´dziowie potencjalnie muszà byç przygo-
towani do rozpoznania ka˝dej sprawy, w której wchodzi w gr´ potrzeba ingerencji
sàdu w zakresie sprawowania w∏adzy rodzicielskiej przez rodziców. Ci s´dziowie,
którzy nie zetkn´li si´ osobiÊcie z omawianymi sprawami, odpowiadali na pytania
hipotetycznie, tzn., w jaki sposób rozpoznaliby tego typu spraw´, do∏àczajàc swo-
je refleksje, propozycje i uwagi, zw∏aszcza w ramach ostatniego pytania, majàce-
go charakter otwarty.

2. Informacje dotyczàce wnioskodawcy, tj. osoby sygnalizujàcej problem
i inicjujàcej wszcz´cie post´powania

Informacje te obrazuje nast´pujàce zestawienie:
• oÊrodek pomocy spo∏ecznej – 13
• Policja – 2
• Policyjna Izba Dziecka – 0
• Dom Dziecka – 0
• cz∏onek rodziny (np. wujek, babcia, jedno lub oboje rodzice) – 14
• szko∏a – 6
• inne osoby, np. kurator sàdowy – 8
przy czym informacje w niektórych sprawach pochodzi∏y z kilku êróde∏.

3. Podstawa prawna rozstrzygni´cia sàdu (k.r.o., u.p.n.) i skala rozmiaru
badanego problemu oraz sposób rozstrzygni´cia na podstawie Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego

Z informacji uzyskanych od s´dziów–respondentów wynika, ˝e liczba rozpo-
znanych przez nich spraw na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego
wynosi∏a ∏àcznie 154, a na podstawie ustawy o post´powaniu w sprawach nie-
letnich – 80.

SpoÊród wy˝ej wskazanej liczby 154 spraw w 9 przypadkach sàd pozbawi∏ ro-
dziców w∏adzy rodzicielskiej (art. 111 k.r.o.), w 5 sprawach nastàpi∏o zawieszenie
w∏adzy rodzicielskiej (art. 110 k.r.o.) i ustanowienie opiekuna, natomiast w pozosta-
∏ych sprawach sàd ograniczy∏ w∏adz´ rodzicielskà jednego lub obojga rodziców,
umieszczajàc dziecko w rodzinie zast´pczej lub w placówce opiekuƒczo–wycho-
wawczej, przy czym rodzinà zast´pczà stawali si´ przewa˝nie cz∏onkowie rodziny
dziecka, u których zosta∏o ono zostawione przez rodziców.
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4. Wypowiedzi s´dziów-respondentów na temat wspó∏pracy sàdu rodzin-
nego z instytucjami sygnalizujàcymi zjawisko sieroctwa emigracyjnego
(oÊrodki pomocy spo∏ecznej, szko∏a, Domy Dziecka, Policja)

Na temat wspó∏pracy z wy˝ej wymienionymi instytucjami wypowiadali si´
wszyscy s´dziowie–respondenci. Ci, którzy nie rozpoznawali omawianych
spraw, mówili ogólnie o wspó∏pracy. Najwi´cej by∏o pozytywnych ocen i wypo-
wiedzi przewa˝nie typu „bez zastrze˝eƒ” w odniesieniu do oÊrodków pomocy
spo∏ecznej – 29. Trzech s´dziów odczuwa∏o brak informacji ze szkó∏. Ich zda-
niem sieroctwo emigracyjne powinno byç zauwa˝one zw∏aszcza przez nauczy-
cieli chocia˝by przez sam fakt nieobecnoÊci rodziców na wywiadówkach przez
d∏u˝szy czas.

Sygna∏em nie pochodzàcym od osoby lub instytucji, a wskazujàcym na to,
˝e dzieci zosta∏y pozostawione w kraju przez rodziców, by∏ fakt wszcz´cia post´-
powania wobec nieletniego na podstawie ustawy o post´powaniu w sprawach
nieletnich. Jak ju˝ wspomniano – takich spraw by∏o 80. Najcz´Êciej zdarza∏o si´,
˝e informatorem by∏ kurator sprawujàcy nadzór nad nieletnim, wobec którego za-
stosowano Êrodek wychowawczy. Taki sygna∏ powodowa∏ wszcz´cie post´powa-
nia wobec rodziców, którzy wyjechali za granic´ w celach zarobkowych, pozosta-
wiajàc nie tylko tego nieletniego, który pope∏ni∏ czyn karalny, ale równie˝ jego
rodzeƒstwo. W takiej sytuacji post´powaniem opiekuƒczym obj´te zosta∏y wszyst-
kie dzieci tych nieobecnych w kraju rodziców.

5. Dane dotyczàce s´dziów – respondentów

Do wyników ka˝dego badania konieczne jest do∏àczenie informacji dotyczà-
cych osoby respondenta.

Z informacji uzyskanych od s´dziów-respondentów wynika∏o, ˝e wÊród nich
by∏o: 
– p∏eç ➔ 8 m´˝czyzn i 31 kobiet
– wiek ➔ w wieku

do 40 lat – 16
ponad 40 lat – 23

– stan cywilny kobiet ➔ m´˝atki – 26
panny – 2
rozwiedzione – 3

– stan cywilny m´˝czyzn ➔ 7 ˝onatych
1 rozwiedziony

– ogólnie: – bezdzietnych – 5
– z jednym dzieckiem – 15
– wi´cej ni˝ jedno dziecko – 19
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– sta˝ pracy: – do 5 lat – 10
– ponad 5–10 lat – 7
– ponad 10–20 lat – 15
– ponad 20 lat – 7

6. Refleksje s´dziów-respondentów na temat stosowania odpowiednich
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w przypadku sieroctwa
emigracyjnego dzieci zwiàzanego z emigracjà zarobkowà rodziców

SpoÊród 154 rozpoznanych spraw opiekuƒczych w 140, a wi´c w wi´kszoÊci
spraw, sàd zastosowa∏ art. 109 k.r.o. tj. ograniczy∏ w∏adz´ rodzicielskà rodziców,
umieszczajàc dziecko w rodzinie zast´pczej lub placówce opiekuƒczo-wycho-
wawczej.

Pewnego rodzaju zaskoczeniem by∏y wypowiedzi s´dziów-respondentów
na temat celowoÊci wszczynania post´powania w sprawach rodziców-emigran-
tów zarobkowych, którzy pozostawili w kraju swoje dzieci. S´dziowie ci twierdzi-
li – w sposób bardziej lub mniej zdecydowany – ˝e nie nale˝y ingerowaç w spra-
wy rodziny, skoro rodzice sami wyznaczajà osob´, która ma zajmowaç si´
dzieckiem podczas ich nieobecnoÊci w kraju, a w razie potrzeby rodzice mogà
byç wezwani do przyjazdu w celu za∏atwienia pilnej sprawy dotyczàcej dziecka.
Taki poglàd nale˝y poddaç krytyce, gdy˝ pozostaje on w sprzecznoÊci z zasadà
ochrony dobra dziecka. Dobro dziecka jest g∏ównà przes∏ankà orzeczenia sàdu
ograniczajàcego w∏adz´ rodzicielskà rodziców. Ta grupa s´dziów uwa˝a∏a,
˝e dopiero czyn karalny pope∏niony przez osamotnione przez rodziców dziecko
powinien byç sygna∏em do wszcz´cia post´powania dotyczàcego w∏adzy rodzi-
cielskiej rodziców.

S´dziowie-respondenci sygnalizowali równie˝ niech´ç rodziców do inicjowa-
nia post´powania opiekuƒczego, które mia∏oby koƒczyç si´ orzeczeniem zawie-
szajàcym lub ograniczajàcym im w∏adz´ rodzicielskà. Takie orzeczenie – zdaniem
rodziców – oznacza∏oby ukaranie ich za zawinionà przez nich postaw´ wobec
dzieci, a przecie˝ oni wyje˝d˝ajà za granic´, aby poprawiç sytuacj´ finansowà ro-
dziny, przede wszystkim dla dobra dzieci i nie zas∏ugujà na pozbawienie ich w∏a-
dzy rodzicielskiej. Z tego wynika, ˝e ÊwiadomoÊç prawna rodziców jest w wi´kszo-
Êci przypadków na poziomie zerowym i konieczne jest pouczenie ich, a nawet
szersze omówienie przes∏anek rozstrzygni´ç z art. 109 i 110 k.r.o., o czym wspo-
mniano wy˝ej w pkt I. SpoÊród 39 s´dziów-respondentów tylko jeden s´dzia sà-
du rejonowego w niewielkim mieÊcie mówi∏ o tym, ˝e uda∏o mu si´ przeprowadziç
pedagogizacj´ mieszkaƒców tego miasta – w tym i rodziców wyje˝d˝ajàcych
za granic´ – z pozytywnym skutkiem. Rodzice – jego zdaniem – sami zg∏aszajà si´
do sàdu, rozumiejàc znaczenie orzeczenia wydanego przez sàd na podstawie
art. 110 lub 109 k.r.o.
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Z wypowiedzi s´dziów-respondentów wynika, ˝e omawiany problem skutków
emigracji zarobkowej jest dla nich pewnym zaskoczeniem. Nie zdajà sobie w pe∏ni
sprawy z koniecznoÊci zabezpieczenia ka˝dego dziecka pozostawionego przez ro-
dziców w postaci wydania przez sàd orzeczenia o treÊci adekwatnej do konkretnej
sytuacji. Emigracja zarobkowa jest zjawiskiem nowym – w takich rozmiarach, w ja-
kich ona wyst´puje obecnie. Warto by je zbadaç pod kàtem ewentualnych zmian
legislacyjnych, a de lege lata zapewniç kontrol´ wykonania orzeczeƒ sàdu przez
kuratora sàdowego. Nie zawsze nawet bliski cz∏onek rodziny dziecka mo˝e i potra-
fi wywiàzaç si´ z obowiàzku sprawowania opieki nad nim. Nie mo˝na te˝ wykluczyç
z∏ej woli i celowego dzia∏ania krzywdzàcego dziecko.

Konieczne jest zaktywizowanie i wyraêne zobowiàzanie wszystkich osób i insty-
tucji do sygnalizowania sàdowi rodzinnemu faktu opuszczenia dziecka przez rodzi-
ców i interesowania si´ jego losem po wydaniu przez sàd orzeczenia. W celu reali-
zacji tego postulatu nale˝a∏oby stworzyç odpowiednie procedury.

Celowe i konieczne sà dalsze badania pog∏´bione i wieloaspektowe.
Wyniki badania, które zosta∏y wykorzystane w niniejszym referacie sà zaledwie

obszerniejszà sygnalizacjà bardzo wa˝nego problemu. Pozostawienie go bez roz-
wiàzania mo˝e spowodowaç tragiczne wr´cz i nieodwracalne skutki.
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Mieczys∏aw Goettel

Pozostawanie w stosunku prawnorodzinnym
jako przes∏anka prawa do ulgi podatkowej na dziecko

(ulgi rodzinnej)

Jeden z istotnych przywilejów na gruncie podatku dochodowego od osób fi-
zycznych – ulga przys∏ugujàca z tytu∏u sprawowania pieczy nad dzieckiem ma∏o-
letnim lub utrzymywania dziecka pe∏noletniego11 – zosta∏a silnie powiàzana z regu-
lacjami prawnorodzinnymi22. Pozostawanie bowiem w okreÊlonych stosunkach
prawnorodzinnych stanowi podstawowà przes∏ank´ przys∏ugiwania powy˝szej ulgi
(majàcej postaç odliczenia okreÊlonej kwoty od podatku nale˝nego), zaÊ okres re-
alizacji uprawnieƒ wynikajàcych z tych˝e stosunków decyduje o wysokoÊci ulgi
oraz sposobie jej ustalenia33.

Przepisy updof przewidujà ulg´ zarówno na dzieci ma∏oletnie, jak i pe∏noletnie,
ró˝nicujàc jednak przes∏anki przys∏ugiwania tego przywileju.

W myÊl art. 27f ust. 1 updof podatnik ma prawo odliczyç od podatku dochodo-
wego, pomniejszonego o wysokoÊç sk∏adki ubezpieczeniowej, kwot´ obliczonà
w sposób okreÊlony w ust´pie drugim tego przepisu. Odliczenie przys∏uguje na ka˝de
ma∏oletnie dziecko, w stosunku do którego, w roku podatkowym, podatnik:
1) wykonywa∏ w∏adz´ rodzicielskà,
2) pe∏ni∏ funkcj´ opiekuna prawnego, je˝eli dziecko z nim zamieszkiwa∏o,
3) sprawowa∏ opiek´ poprzez pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej na podstawie

orzeczenia sàdu lub umowy zawartej ze starostà.

Ad 1. Nale˝y uznaç, ˝e ustawodawca w sposób zamierzony u˝y∏ zwrotu „w y k o -
n y w a ∏ w∏adz´ rodzicielskà”, jakby tym samym podkreÊlajàc, ˝e przys∏ugiwanie
w∏adzy nie zawsze oznacza zarazem jej wykonywania. Taki punkt widzenia korespon-
duje z unormowaniami Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, które rozró˝niajà owe
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1 Uregulowana w art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm. (powo∏. dalej jako „updof”) – zwana w piÊmiennictwie ulgà rodzinnà
lub prorodzinnà albo ulgà na dzieci.

2 Jest to zresztà doÊç cz´sty mechanizm w odniesieniu do konstrukcji spotykanych w obr´bie regulacji
prawnych dotyczàcych opodatkowania osób fizycznych – zob. M. Goettel, Wybrane konstrukcje prawno-
rodzinne w prawie podatkowym (na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych)
(w:) Ksi´ga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyƒskiego, Toruƒ 2008, s. 539 i n. 

3 Koncepcj´ powy˝szego przywileju podatkowego, po zmianach stanu prawnego z dniem 1 stycznia 2009 r.,
omawiajà M. Goettel, A. Goettel, Zmiany prorodzinne w podatku dochodowym od osób fizycznych,
„Przeglàd Podatkowy” 2009, Nr 4, s. 75–77. 



dwa stany zwiàzane z w∏adzà rodzicielskà, czyli przys∏ugiwanie oraz wykonywanie.
Nale˝y przede wszystkim zwróciç uwag´ na brzmienie art. 97 § 1 k.r.o., który z przy-
s∏ugiwaniem w∏adzy rodzicom ∏àczy ich obowiàzek i uprawnienie do jej wykonywa-
nia, a tak˝e na inne przepisy, traktujàce bàdê o przys∏ugiwaniu w∏adzy rodzicielskiej
(np. art. 93 § 1, 94 k.r.o.), bàdê o jej wykonywaniu (np. art. 95 § 3, 100 § 1 k.r.o.). 

Mówiàc o przys∏ugiwaniu w∏adzy rodzicielskiej mamy na myÊli sytuacj´ prawnà
podmiotów (rodziców, przysposabiajàcych), którzy pozostajà z ma∏oletnim w sto-
sunku prawnorodzinnym. Wskazanym podmiotom przys∏ugujà okreÊlone upraw-
nienia, jak równie˝ cià˝à na nich okreÊlone obowiàzki, które ∏àcznie sk∏adajà si´
na treÊç, a mówiàc inaczej, na tzw. atrybuty (elementy) w∏adzy rodzicielskiej44.
W doktrynie tradycyjnie wymienia si´ najcz´Êciej trzy atrybuty: 1) piecz´ nad oso-
bà dziecka, 2) piecz´ (zarzàd) majàtkiem dziecka, 3) reprezentacj´ dziecka55. Nie sà
natomiast specjalnie podejmowane próby wyjaÊnienia samego znaczenia zwrotu
„wykonywanie” w∏adzy rodzicielskiej (rozwa˝ania w tej materii koncentrujà si´
g∏ównie wokó∏ zasad, kryteriów i sposobu wykonywania). Warto jednak˝e podkre-
Êliç, ˝e w piÊmiennictwie zauwa˝a si´ ró˝nic´ pomi´dzy przys∏ugiwaniem w∏adzy
a jej wykonywaniem, podkreÊlajàc zarazem, ˝e równie˝ wykonywanie w∏adzy usta-
wodawca wià˝e z osobami rodziców66 oraz akcentujàc wy∏àcznoÊç rodziców w tym
zakresie jako przejaw ich autonomii77. 

Przez wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej nale˝y rozumieç podejmowanie, w ra-
mach jej atrybutów, ró˝nego rodzaju czynnoÊci faktycznych i prawnych, innymi s∏o-
wy, czynnoÊci b´dàcych realizacjà przys∏ugujàcych rodzicom uprawnieƒ oraz spe∏-
nianiem cià˝àcych na nich obowiàzków. Nie ulega wàtpliwoÊci obowiàzywanie za-
sady osobistego wykonywania przez rodziców w∏adzy, przy czym nie nale˝y jej
traktowaç w sposób bezwzgl´dny. Ró˝ne sytuacje ˝yciowe (koniecznoÊç zapew-
nienia dziecku pieczy w zwiàzku z pracà zawodowà rodziców, choroba dziecka lub
rodzica, kszta∏cenie si´ dziecka poza miejscem zamieszkania, czy nawet potrzeby
dziecka w zakresie kontaktów z innymi osobami bliskimi) wymagajà niejednokrot-
nie „powierzenia” dziecka innej osobie (np. dziadkom lub innym krewnym) albo
placówce specjalistycznej (np. przedszkolu, szkole, szpitalowi, internatowi, organi-

45

Pozostawanie w stosunku prawnorodzinnym jako przes∏anka prawa do ulgi...

Rodzina i Prawo Nr 13 2009

4 Termin „przys∏ugiwanie” w∏adzy stanowi wi´c pewnego rodzaju uproszczenie, poniewa˝ przys∏ugiwaç
mogà tylko prawa podmiotowe, a nie obowiàzki; te ostatnie cià˝à na podmiocie. Problem ten wkracza ju˝
jednak na p∏aszczyzn´ koncepcji (charakteru prawnego) w∏adzy rodzicielskiej, a jego analiza jest zb´d-
na z punktu widzenia zakresu i celów niniejszego opracowania – szerzej w tej materii m.in. J. Ignatowicz
(w:) System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, pr. zbior. pod red. J. S. Piàtowskiego, Ossolineum 1985,
s. 808–812 oraz J. Strzebiƒczyk (w:) System prawa prywatnego, t. 12. Prawo rodzinne i opiekuƒcze,
pr. zbior. pod red. T. Smyczyƒskiego, Warszawa 2003, s. 230 i n.

5 J. Ignatowicz, ibidem, s. 804-805; J. Strzebiƒczyk, ibidem, s. 259 i n.; K. Jagielski, Istota i treÊç w∏adzy ro-
dzicielskiej, „Studia Cywilistyczne” 1963, t. III, s. 122; T. Soko∏owski, W∏adza rodzicielska nad dorastajàcym
dzieckiem, Poznaƒ 1987, s. 18.

6 J. Ignatowicz, ibidem, s. 807 oraz J. Ignatowicz (w opracowaniu K. Pietrzykowskiego) (w:) Kodeks rodzin-
ny i opiekuƒczy. Komentarz, pr. zbior. pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2003, s. 811. 

7 J. Strzebiƒczyk, ibidem, s. 289.



zatorowi kolonii), z czym wià˝e si´ koniecznoÊç „zastàpienia” rodziców przez te
osoby lub placówki w realizacji (w wi´kszym lub mniejszym zakresie) niektórych
atrybutów w∏adzy. Zawsze jednak zachowujà rodzice podejmowanie decyzji
w sprawach podstawowych oraz ogólny nadzór nad sytuacjà dziecka „powierzo-
nego” innej osobie lub placówce88. Niepodobna zatem przyjàç, i˝ w tych wypad-
kach rodzice nie wykonujà w∏adzy rodzicielskiej. 

WàtpliwoÊci mogà pojawiç si´ natomiast w sytuacji, gdy wykonywanie w∏adzy
przez rodziców doznaje przeszkody. Nie dotyczy to oczywiÊcie przeszkody o cha-
rakterze trwa∏ym, bowiem wówczas dochodzi do pozbawienia rodziców w∏adzy
(art. 111 § 1 k.r.o.), co automatycznie wyklucza mo˝liwoÊç jej wykonywania. Nato-
miast w wypadku przeszkody przemijajàcej (pobyt w zak∏adzie karnym, wyjazd
za granic´, leczenie szpitalne itd.) mo˝e dojÊç do zawieszenia w∏adzy, lecz nie mu-
si to nastàpiç (art. 110 § 1 k.r.o.). Je˝eli dojdzie do wydania przez sàd orzeczenia
o zawieszeniu, w∏adza rodzica ustaje (choç tylko na pewien czas), nie ma zatem
mowy (analogicznie jak przy pozbawieniu) o jej wykonywaniu. Gdy natomiast roz-
strzygni´cie takie nie zapadnie, wówczas dopiero ocena in casu charakteru istniejà-
cej przeszkody oraz innych okolicznoÊci pozwoli stwierdziç, czy przeszkoda ta wy-
∏àcza mo˝liwoÊç wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, czy te˝ nie. OkolicznoÊci fak-
tyczne, wyra˝ajàce si´ w (zw∏aszcza d∏ugotrwa∏ej) nieobecnoÊci rodzica w miejscu
zamieszkania, najcz´Êciej uniemo˝liwiajà sprawowanie bezpoÊredniej pieczy
nad jego osobà, cz´sto te˝ utrudniajà realizacj´ innych atrybutów. Jednak niektóre
sytuacje, np. cz´ste kontakty z dzieckiem rodzica przechodzàcego d∏u˝sze leczenie
szpitalne (poprzez odwiedziny, rozmowy telefoniczne), interesowanie si´ sprawami
dziecka oraz udzia∏ w podejmowaniu decyzji w jego sprawach (nie tylko istotnych)
z pewnoÊcià nie odbierajà zachowaniu si´ tego rodzica cech wykonywania w∏adzy.

Do najpowa˝niejszych komplikacji interpretacyjnych dochodzi w wypadku
ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, a powodem tego jest niezwykle zró˝nicowa-
na formu∏a tych˝e ograniczeƒ. Niejednokrotnie b´dzie trudno w sposób jedno-
znaczny odpowiedzieç na pytanie, czy w istniejàcym stanie faktycznym mo˝-
na jeszcze mówiç, ˝e w∏adza jest przez rodziców wykonywana, czy raczej podaç
w wàtpliwoÊç tego rodzaju stwierdzenie. Jest to zarazem pytanie o intencj´ usta-
wodawcy w odniesieniu do art. 27f ust. 1 pkt 1 updof, mianowicie, czy mówiàc
o „wykonywaniu w∏adzy rodzicielskiej” ma on na myÊli t´ w∏adz´ w pe∏nym za-
kresie, czy dopuszcza tak˝e wykonywanie jej w zakresie zaw´˝onym, a je˝eli tak,
to w jakim stopniu?

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y rozwa˝yç ograniczenia w∏adzy b´dàce nast´p-
stwem wydania przez sàd opiekuƒczy zarzàdzeƒ, o których mowa w art. 109 § 2 i 3
k.r.o. Z interesujàcego nas punktu widzenia, nale˝y rozró˝niç zarzàdzenie polega-
jàce na poddaniu ma∏oletniego tzw. pieczy zast´pczej, czyli umieszczeniu go w ro-
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dzinie zast´pczej lub w placówce opiekuƒczo-wychowawczej (art. 109 § 2 pkt 5
k.r.o.) oraz inne zarzàdzenia (tzn. wymienione w art. 109 § 2 pkt 1–4 oraz w § 3
k.r.o.). W wypadku wydania tych ostatnich (innych) zarzàdzeƒ, dziecko nie opusz-
cza swojego naturalnego Êrodowiska rodzinnego. Nast´puje jedynie w stosunku
do wykonywanej przez rodziców w∏adzy zastosowanie okreÊlonych Êrodków kon-
troli lub nadzoru, odebranie im samodzielnoÊci w podejmowaniu niektórych decy-
zji, cz´Êciowe powierzenie pieczy nad dzieckiem innemu podmiotowi, ewentualnie
odebranie jednego z atrybutów w∏adzy, mianowicie zarzàdu majàtkiem. Rodzice
wykonujà nadal, choç z ograniczeniami, wszystkie (je˝eli nie liczyç wyjàtkowego
zarzàdzenia z art. 109 § 3 k.r.o.) atrybuty swojej w∏adzy. Nale˝y przeto uznaç,
˝e stan faktyczny powsta∏y w rezultacie zastosowania powy˝szych Êrodków b´dzie
mieÊci∏ si´ w hipotezie art. 27f ust. 1 pkt 1 updof. Teza ta b´dzie tym bardziej upraw-
niona, je˝eli sàd wyda tzw. doraêne zarzàdzenia ograniczajàce w∏adz´ rodziciel-
skà99. Diametralnie inne sà natomiast nast´pstwa ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej
przez poddanie dziecka pieczy zast´pczej; problem ten zostanie omówiony w toku
dalszych rozwa˝aƒ (pkt. ad 3).

Rodzice wykonujà równie˝ w∏adz´ nad dzieckiem ubezw∏asnowolnionym ca∏ko-
wicie, pomimo ˝e podlegajà w tym wypadku, w myÊl art. 108 k.r.o., takim samym
ograniczeniom, jakim podlega opiekun. 

Nie zawsze natomiast b´dzie mo˝na mówiç o wykonywaniu w∏adzy przez rodzi-
ca, wzgl´dem którego sàd zastosowa∏ formu∏´ ograniczenia w∏adzy przewidzianà
w art. 58 § 1 k.r.o. Przepis ten znajduje wprawdzie zastosowanie do rozstrzygni´ç
dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej zawartych w wyroku rozwodowym (a tak˝e
– na podstawie art. 21 i art. 613 § 1 w zw. z art. 58 § 1 k.r.o. – w wyroku uniewa˝nia-
jàcym ma∏˝eƒstwo lub w wyroku orzekajàcym separacj´), jednak identyczne roz-
strzygni´cie mo˝e zostaç wydane w stosunku do rodziców ˝yjàcych w roz∏àczeniu
(art. 107 k.r.o.), a tak˝e zostaç zamieszczone w wyroku ustalajàcym pochodzenie
dziecka (art. 93 § 2 zdanie drugie w zw. z art. 107 k.r.o.). Interesujàca nas kwestia
przedstawia si´ doÊç jasno, gdy sàd pozostawi∏ w∏adz´ obojgu rodzicom po przed-
stawieniu przez nich zgodnego porozumienia o sposobie jej wykonywania; konse-
kwencjà takiego rozstrzygni´cia jest wykonywanie w∏adzy przez oboje rodziców.
Je˝eli natomiast sàd powierzy∏ wykonywanie w∏adzy jednemu z nich, ograniczajàc
w∏adz´ drugiego rodzica do okreÊlonych obowiàzków i uprawnieƒ w stosunku
do osoby dziecka, nale˝a∏oby przyjàç, ˝e w∏adz´ wykonuje tylko ten pierwszy. Je-
˝eli jednak sàd, ograniczajàc w∏adz´ rodzica, okreÊli zakres jego uprawnieƒ i obo-
wiàzków stosunkowo szeroko, czy nadal nale˝y go traktowaç jako osob´ niewyko-
nujàcà w∏adz´? Wydaje si´, ˝e nale˝y na to pytanie odpowiedzieç twierdzàco, gdy˝
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wynika z ogólnej formu∏y art. 109 § 1 k.r.o. J. Ignatowicz, ibidem, s. 879; J. Strzebiƒczyk, ibidem, s. 333;
A. ¸apiƒski, Ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1975, s. 121;
H. Dolecki, Ingerencja sàdu opiekuƒczego w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, Warszawa 1983, s. 49. 



wykonywanie tylko niektórych uprawnieƒ i obowiàzków nale˝àcych do atrybutów
w∏adzy rodzicielskiej nie oznacza przecie˝ wykonywania tej w∏adzy w ca∏oÊci, czy
choçby tylko w przewa˝ajàcym stopniu.

Jakie jest zatem ratio legis unormowania zawartego w art. 27f ust. 1 pkt 1 updof?
Wydaje si´, ˝e mówiàc o wykonywaniu w∏adzy rodzicielskiej, ustawodawca ma
na myÊli rodzica, który bierze na siebie wy∏àczny lub przewa˝ajàcy ci´˝ar realizowa-
nia na co dzieƒ wszystkich atrybutów swej w∏adzy nad dzieckiem, a przynajmniej
tych, których realizacja polega na podejmowaniu sta∏ych, powtarzalnych, a zarazem
niezb´dnych dla utrzymania i wychowania dziecka czynnoÊci. Chodzi tu rzecz jasna
o piecz´ nad osobà dziecka (obejmujàcà, oprócz bie˝àcej troski o dziecko, tak˝e je-
go wychowanie oraz kierowanie nim, czyli regulowanie jego trybu ˝ycia1100). Tylko ta-
ki rodzic, zgodnie z intencjà ustawodawcy, powinien zas∏ugiwaç na przywilej podat-
kowy w postaci mo˝liwoÊci pomniejszenia podatku o kwot´ ulgi na dziecko. Trudno
przyznawaç ten przywilej rodzicowi, który tylko w pewnym zakresie lub okazjonalnie
uczestniczy w realizacji atrybutu pieczy nad osobà ma∏oletniego (np. zabierajàc
dziecko do siebie na weekend lub jadàc z nim latem na tygodniowe wczasy) albo
wykonuje (choçby w znacznym zakresie) inne atrybuty w∏adzy (zarzàd majàtkiem
lub reprezentacj´). Taki kierunek interpretacji zostaje wzmocniony przez przyznanie
przez ustaw´ prawa do ulgi podatkowej osobie sprawujàcej funkcj´ rodziny zast´p-
czej, o czym b´dzie mowa ni˝ej. Gdyby przywilej ten ustawodawca zamierza∏ uza-
le˝niç jedynie od przys∏ugiwania (nie zaÊ rzeczywistego wykonywania) w∏adzy rodzi-
cielskiej, da∏by temu wyraz w treÊci art. 27f ust. 1 pkt 1 updof. 

Ad 2. Samo pozostawanie w stosunku prawnym opieki nie uprawnia jeszcze
opiekuna do skorzystania z ulgi podatkowej. Omawiane unormowanie updof wy-
maga, by dziecko poddane opiece zamieszkiwa∏o wspólnie z opiekunem. Interpre-
tujàc je nie wystarczy odwo∏anie si´ do art. 27 Kodeksu cywilnego, bowiem doty-
czy on wy∏àcznie ustalenia miejsca zamieszkania osoby pozostajàcej pod opiekà.
Zgodnie z powy˝szym przepisem miejscem tym jest zawsze miejsce zamieszkania
opiekuna, czyli, w myÊl art. 25 k.c., miejscowoÊç, w której przebywa on z zamiarem
sta∏ego pobytu. W ka˝dym wypadku miejsce to b´dzie jednoczeÊnie miejscem
zamieszkania dziecka poddanego opiece. Niewàtpliwie wi´c art. 27f ust. 1 pkt 2
updof ma na myÊli sytuacj´, w której dziecko pozostaje ze swym opiekunem
we wspólnocie domowej (faktycznie z nim zamieszkuje). Nabycie przez opieku-
na prawa do ulgi podatkowej nie nast´puje zatem z chwilà ustanowienia opieki
(uprawomocnienia si´ postanowienia sàdu opiekuƒczego), ani nawet jej obj´cia
(z∏o˝enia przez opiekuna przyrzeczenia – art. 153 k.r.o.), lecz dopiero z momentem
faktycznego przyj´cia ma∏oletniego do wspólnoty domowej (bez wzgl´du na dat´
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10 J. Ignatowicz (w:) System prawa rodzinnego i opiekuƒczego…, s. 813–814; T. Soko∏owski, W∏adza rodzi-
cielska…, s. 26. Zob. te˝ J. Strzebiƒczyk, ibidem, s. 411, który okreÊla kierowanie jako decydowanie
o istotnych sprawach dziecka.



jego zameldowania w nowym miejscu zamieszkania), chyba ˝e ma∏oletni ju˝
zamieszkiwa∏ u przysz∏ego opiekuna (wówczas decyduje data obj´cia opieki).
W wypadku ustanowienia nad dzieckiem opieki nigdy nie dochodzi do kolizji
pomi´dzy prawem do ulgi opiekuna a analogicznym prawem rodziców. Opieka
bowiem jest ustanawiana tylko w razie braku rodziców (rodzice nie ˝yjà lub sà nie-
znani) albo nieprzys∏ugiwania im w∏adzy rodzicielskiej (art. 94 k.r.o.). W tym ostat-
nim wypadku ulga rodzicom nie przys∏uguje z mocy art. 27f ust. 1 pkt 1 updof. 

Ad 3. W swoim brzmieniu art. 27f ust. 1 pkt 3 updof nawiàzuje do dwojakiego trybu
umieszczenia dziecka poza rodzinà naturalnà: sàdowego oraz administracyjnego1111. 

Pierwszy z tych trybów polega na umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej
na podstawie zarzàdzenia sàdu opiekuƒczego, przewidzianego przede wszystkim
w art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o. Rozstrzygni´cie to jest traktowane jako najdalej idàcy Êro-
dek ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, choç mo˝e byç te˝ stosowane jako konse-
kwencja ingerencji sàdu w innej formie (zawieszenia lub pozbawienia w∏adzy).
Umieszczenie ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej mo˝e nastàpiç równie˝, w myÊl
art. 100 § 1 k. r. o, w ramach pomocy udzielonej rodzicom w wykonywaniu w∏adzy
rodzicielskiej1122. W razie zarzàdzenia umieszczenia w rodzinie zast´pczej na podsta-
wie orzeczenia sàdu, konieczne staje si´, dla umo˝liwienia realizacji jej zadaƒ opie-
kuƒczo-wychowawczych, rozdzielenie atrybutów w∏adzy pomi´dzy tà rodzinà a ro-
dzicami naturalnymi1133. W tej materii art. 1121 § 1 k.r.o. wprowadzi∏ nast´pujàcà zasa-
d´: „Obowiàzek i prawo wykonywania bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka umiesz-
czonego w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo-wychowawczej, jego
wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególnoÊci w dochodzeniu
Êwiadczeƒ alimentacyjnych, nale˝à do rodziny zast´pczej albo placówki opiekuƒ-
czo-wychowawczej. Pozosta∏e obowiàzki i prawa wynikajàce z w∏adzy rodzicielskiej
nale˝à do rodziców dziecka”. Z przepisu tego wynika, ˝e rodzina zast´pcza uzysku-
je najwa˝niejsze atrybuty w∏adzy z punktu widzenia zapewnienia ma∏oletniemu co-
dziennej troski, bie˝àcej egzystencji oraz niezb´dnych zabiegów wychowawczych1144.
Wykonywanie przez rodziców atrybutów w∏adzy w pozosta∏ym zakresie nie mo˝e
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11 M. Andrzejewski (w:) Rodziny zast´pcze – problematyka prawna, pr. zbior. pod red. M. Andrzejewskiego,
Toruƒ 2006, s. 34. 

12 M. Andrzejewski, ibidem, s. 135. Autor podkreÊla, ˝e umieszczenie w rodzinie zast´pczej (jako w istocie
Êrodek ograniczenia w∏adzy) jest mo˝liwe równie˝ na podstawie art. 6 ustawy z 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z póên. zm.), w ramach
Êrodków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich wykazujàcych przejawy demoralizacji lub pope∏-
niajàcych czyn karalny.

13 M. Safjan, Instytucja rodzin zast´pczych. Problemy prawno-organizacyjne, Warszawa 1982, s. 154 oraz
J. Strzebiƒczyk (w:) System prawa prywatnego…, s. 410. 

14 W doktrynie mo˝na spotkaç si´ ze stanowiskiem, ˝e uprawnienia w zakresie kierowania dzieckiem nale˝à
wspólnie do rodziny zast´pczej i rodziców – tak np. M. Safjan, ibidem, s. 168–169. Jednak zdaniem M. An-
drzejewskiego, ibidem, s. 35–36 oraz J. Strzebiƒczyka, ibidem, s. 411, kierowanie ustawodawca pozosta-
wi∏ w r´kach rodziców.



byç zatem traktowane jako wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 27f
ust. 1 pkt 1 updof. Tak wi´c w razie umieszczenia dziecka w rodzinie zast´pczej nie
dochodzi do kolizji (zbiegu) uprawnieƒ z tytu∏u ulgi podatkowej. Ustawodawca przy-
znaje to prawo wy∏àcznie osobie (osobom) pe∏niàcym funkcj´ rodziny zast´pczej,
uchylajàc tym samym analogiczne uprawnienie rodziców. 

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e przepisy k.r.o. dajà sàdowi opiekuƒczemu kompeten-
cj´ przyj´cia w kwestii podzia∏u atrybutów w∏adzy innego rozstrzygni´cia (art. 1121

§ 2 k.r.o.). Jednak mo˝liwoÊci ograniczenia na tej podstawie uprawnieƒ i obowiàz-
ków rodziny zast´pczej sà raczej niewielkie. Odebranie jej zw∏aszcza mo˝liwoÊci
sprawowania bie˝àcej pieczy nad dzieckiem oraz jego wychowania by∏oby w isto-
cie eliminacjà jej opiekuƒczych funkcji1155. W konsekwencji, przyj´te przez sàd opie-
kuƒczy nieco zmodyfikowane rozdzielenie atrybutów w∏adzy, nie b´dzie mia∏o
w istocie wp∏ywu na przys∏ugiwanie rodzinie zast´pczej prawa do ulgi podatkowej. 

Pewne wàtpliwoÊci mogà zrodziç si´ na tle umieszczenia dziecka w rodzinie za-
st´pczej w trybie administracyjnym. Tego rodzaju mo˝liwoÊç przewidujà – jako roz-
wiàzanie wyjàtkowe, stosowane tylko w razie pilnej potrzeby – przepisy ustawy
z 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (art. 72 ust. 6–8)1166. Umieszczenie dziecka
w rodzinie zast´pczej odbywa si´ na wniosek lub za zgodà jego rodziców, na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej zawartej mi´dzy rodzinà zast´pczà a starostà.
Z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu (który musi byç o sprawie nie-
zw∏ocznie zawiadomiony) regulujàcego sytuacj´ dziecka umowa powy˝sza wyga-
sa. Samo jednak umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej w tym trybie nie sta-
nowi ingerencji we w∏adz´ rodziców, zatem zachowujà jà oni w ca∏oÊci. Nie majà
oni jednak mo˝liwoÊci sprawowania w tym czasie bie˝àcej pieczy nad dzieckiem,
gdy˝ obowiàzki i uprawnienia w tym zakresie przejmuje rodzina zast´pcza1177. Z tego
powodu ustawodawca przyzna∏ prawo do ulgi podatkowej jakiejkolwiek rodzinie
zast´pczej, bez wzgl´du na tryb jej ustanowienia. 

Niezwykle wa˝nà sprawà jest ustalenie momentu powstania uprawnieƒ i obo-
wiàzków rodziny zast´pczej (i tym samym utrata tych˝e przez rodziców), bowiem
dopiero z tym momentem prawo do ulgi podatkowej nabywajà rodzice zast´pczy,
zaÊ ustaje ono w stosunku do rodziców. W praktyce bowiem od daty uprawomoc-
nienia si´ orzeczenia sàdu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej (ewentu-
alnie od dnia zawarcia umowy pomi´dzy rodzinà zast´pczà a starostà) do daty fa-
ktycznego umieszczenia w niej dziecka mo˝e up∏ynàç d∏u˝szy czas. Za trafne na-
le˝y uznaç stanowisko przyjmujàce jako miarodajnà drugà z wymienionych dat1188.
Znajduje ono dodatkowe potwierdzenie w treÊci art. 72 ust. 9 ustawy o pomocy
spo∏ecznej, stosownie do którego obowiàzek opieki nad dzieckiem i jego wycho-
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wania rodzina zast´pcza podejmuje z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie
w wykonaniu orzeczenia sàdu albo umowy. Wyjàtkowo mo˝e mieç miejsce (w ra-
zie przyj´cia przez rodzin´ zast´pczà o charakterze pogotowia rodzinnego dzie-
cka doprowadzonego przez Policj´ – w trybie art. 74 ust. 5–8 ustawy o pomocy
spo∏ecznej) faktyczne umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej jeszcze
przed powstaniem formalnego tytu∏u prawnego w postaci orzeczenia sàdu. 

Przepis art. 27f ust. 1 pkt 3 updof wymaga, by podatnik (chcàc skorzystaç z ulgi)
„sprawowa∏ opiek´ poprzez pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej”. Takie brzmienie
przepisu zdaje si´ sugerowaç, ˝e samo „powierzenie funkcji” rodziny zast´pczej
nie wystarcza do uzyskania prawa do ulgi, konieczne jest rzeczywiste „sprawowa-
nie pieczy (opieki)” ze strony rodzica zast´pczego. Widaç tu podobieƒstwo
do (przedstawionych wy˝ej) konstrukcji „przys∏ugiwania” oraz „wykonywania” w∏a-
dzy rodzicielskiej. Dostrzegamy tu te˝ nawiàzanie do treÊci art. 72 ust. 4 ustawy
o pomocy spo∏ecznej ustanawiajàcego obowiàzek rodziny zast´pczej osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem, od czego mogà zachodziç uzasadnione wyjà-
tki (np. rodzic zast´pczy lub dziecko przebywa okresowo w sanatorium, szpitalu,
domu pomocy spo∏ecznej, specjalnym oÊrodku szkolno-wychowawczym, m∏odzie-
˝owym oÊrodku wychowawczym lub w innej placówce zapewniajàcej opiek´ i wy-
chowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta∏ego zamieszka-
nia). Je˝eli umieszczenie dziecka w placówce zapewniajàcej ca∏odobowe utrzyma-
nie nastàpi na mocy orzeczenia sàdu, rodzice zast´pczy tracà ex lege (o czym b´-
dzie mowa ni˝ej) prawo do ulgi. W innych wypadkach nale˝y ka˝dorazowo oceniç,
czy w Êwietle powsta∏ych okolicznoÊci mo˝na mówiç o rzeczywistym sprawowaniu
przez rodzica zast´pczego pieczy (opieki) nad powierzonym mu dzieckiem. Aktu-
alne b´dà w tym wzgl´dzie poczynione wy˝ej spostrze˝enia odnoÊnie do w∏adzy
rodzicielskiej i jej wykonywania. 

Ustawa podatkowa umo˝liwia skorzystanie z omawianej ulgi – na analogicz-
nych zasadach jak w wypadku ma∏oletnich – równie˝ wzgl´dem dzieci pe∏nolet-
nich (wed∏ug art. 27f ust. 6 updof, przepisy ust. 1 – 5, czyli unormowania odnoszàce
si´ do ulgi na dzieci ma∏oletnie, stosuje si´ w tym wypadku odpowiednio). Oczywi-
Êcie wraz z uzyskaniem przez dziecko pe∏noletnoÊci traci aktualnoÊç piecza wyko-
nywana w ramach w∏adzy rodzicielskiej lub zast´pczych stosunków prawnych.
Dlatego te˝ z tà chwilà wygasa (z jednym wyjàtkiem, o którym b´dzie mowa ni˝ej)
zarówno w∏adza rodziców, jak i opieka oraz funkcja rodziny zast´pczej. Ustawo-
dawca przyznajàc prawo do ulgi podatkowej musia∏ w tym wypadku pos∏u˝yç si´
innymi kryteriami. Zgodnie z powo∏anym wy˝ej art. 27f ust. 6, uprawnienie powy˝-
sze przys∏uguje podatnikowi, który w roku podatkowym utrzymywa∏ dziecko pe∏no-
letnie w zwiàzku z:
1) wykonywaniem obowiàzku alimentacyjnego,
2) sprawowaniem funkcji rodziny zast´pczej.
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Dodaç trzeba, ˝e w stosunku do dziecka muszà byç ponadto spe∏nione warun-
ki przewidziane w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 updof. Podatnik mo˝e zatem skorzystaç
z ulgi tylko wtedy, gdy utrzymywa∏ dziecko, które: 
a) na podstawie odr´bnych przepisów otrzymywa∏o zasi∏ek (dodatek) piel´gnacyj-

ny lub rent´ socjalnà, albo 
b) do ukoƒczenia 25 roku ˝ycia kszta∏ci∏o si´, a jednoczeÊnie nie uzyska∏o docho-

dów podlegajàcych opodatkowaniu ponad okreÊlony w przepisach limit, z wy-
jàtkiem renty rodzinnej1199.

Ad 1. Sformu∏owanie „wykonywanie obowiàzku alimentacyjnego wzgl´dem
dziecka pe∏noletniego” nasuwa niema∏o problemów interpretacyjnych, odnoszà-
cych si´ m. in. do aspektów podmiotowych. Pozostaje poza sporem, ˝e chodzi
o dziecko podatnika, w∏asne lub przysposobione, w stosunku do którego cià˝y∏
na podatniku (w roku podatkowym) ustawowy obowiàzek alimentacyjny (uregulo-
wany w art. 128 i nast. k.r.o.). Pojawia si´ natomiast pytanie, czy analizowane
unormowanie updof ma na myÊli wy∏àcznie sytuacj´ przewidzianà w art. 133 § 1
k.r.o., czyli alimenty nale˝ne dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymaç si´
samodzielnie, czy tak˝e alimentowanie dziecka na zasadach ogólnych, wchodzà-
ce w gr´ w razie niedostatku uprawnionego (art. 133 § 2 k.r.o.)2200. Wybór pierwszej
ewentualnoÊci oznacza∏by zaw´˝enie kr´gu uprawnionych do ulgi podatkowej,
co nie da∏oby si´ w racjonalny sposób uzasadniç. Nie znajduje te˝ ona podstaw
w j´zykowej wyk∏adni art. 27f ust. 6 updof, który, przez odes∏anie do art. 6 ust. 4
pkt 2 i 3 updof., pos∏uguje si´ formalnymi kryteriami, od których uzale˝nia prawo
do ulgi podatkowej (zob. wy˝ej pkt a i b). Nale˝a∏oby opowiedzieç si´ raczej
za drugim rozwiàzaniem, przyjmujàcym ˝e chodzi o jakiekolwiek dziecko upraw-
nione do alimentów, je˝eli jego sytuacja prawna odpowiada przewidzianym
w przepisach podatkowych kryteriom. Mogà w zwiàzku z tym wyst´powaç stany
faktyczne dwojakiego rodzaju: 1) dziecko nie zdà˝y∏o si´ usamodzielniç wskutek
niepe∏nosprawnoÊci, niezdolnoÊci do pracy zawodowej lub samodzielnej egzy-
stencji (pkt a) albo z powodu kszta∏cenia si´ (pkt b); 2) po uzyskaniu mo˝liwoÊci
samodzielnego utrzymania si´ znalaz∏o si´ (wskutek utraty pracy, choroby, inwa-
lidztwa itp.) w niedostatku.

Przepisy podatkowe nie wymagajà, aby wynikajàcy z ustawy obowiàzek alimen-
tacyjny wzgl´dem dziecka musia∏ byç w jakiÊ konkretny sposób ustalony. Wystar-
czy przeto jakikolwiek sposób ustalenia: wyrok alimentacyjny, ugoda sàdowa,
zarówno zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sàd, jak i zawarta przed
sàdem w wyniku post´powania pojednawczego jeszcze przed wniesieniem pozwu
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lub w toku post´powania (jednak roszczenia z tego tytu∏u nie mogà byç dochodzo-
ne w post´powaniu przed sàdem polubownym – art. 1157 Kodeksu post´powania
cywilnego), a tak˝e umowa2211. Nie powinno budziç zastrze˝eƒ, ˝e wykonywanie
obowiàzku alimentacyjnego (tak˝e w rozumieniu unormowaƒ prawnopodatko-
wych) mo˝e mieç miejsce w ramach realizacji obowiàzku przyczyniania si´ do za-
spokajania potrzeb rodziny, na podstawie art. 27 k.r.o.2222. W tym wypadku, oprócz
wymienionych wy˝ej sposobów ustalenia zakresu obowiàzku, w gr´ wchodzi tak˝e
nakaz wydany w trybie art. 28 k.r.o.2233. OczywiÊcie umowa o alimenty nie ma w po-
st´powaniu podatkowym takiej mocy dowodowej jak wyrok, nakaz z art. 28 k.r.o.,
czy ugoda sàdowa. B´dzie podlega∏a ona ocenie organu podatkowego z punktu
widzenia istnienia obowiàzku alimentacyjnego podatnika wzgl´dem jego dziecka,
a tym samym spe∏nienia przes∏anki prawa do ulgi. W razie potrzeby organ podat-
kowy b´dzie móg∏ – na podstawie art. 1891 k.p.c. – zwróciç si´ do sàdu z ˝àdaniem
ustalenia, czy taki obowiàzek istnieje.

Przepis art. 27f ust. 6 updof uzale˝nia jednak prawo do ulgi nie tylko od istnie-
nia obowiàzku alimentacyjnego (a nawet jego ustalenia), lecz ponadto od jego rze-
czywistego wykonywania. Wykonywanie obowiàzku to nic innego, jak spe∏nianie
przez podatnika (w roku podatkowym) Êwiadczeƒ alimentacyjnych, w szczególno-
Êci nale˝noÊci w pieniàdzu lub w naturze, natomiast w stosunku do dziecka, które
nie jest jeszcze w stanie utrzymaç si´ samodzielnie lub dziecka niepe∏nosprawne-
go – Êwiadczeƒ w postaci osobistych staraƒ o jego utrzymanie lub wychowanie
(art. 135 § 2 k.r.o.). 

Ad 2. Wyjàtkowo, w wypadku dziecka pe∏noletniego, przes∏ankà prawa do ulgi
podatkowej mo˝e byç tak˝e sprawowanie funkcji rodziny zast´pczej. Zasadniczo
pe∏nienie tej funkcji ustaje z mocy prawa z dniem osiàgni´cia przez dziecko pe∏-
noletnoÊci. Je˝eli jednak przed tym dniem dziecko rozpocz´∏o nauk´, pe∏nienie
funkcji rodziny zast´pczej trwa, pomimo uzyskania przez dziecko pe∏noletnoÊci,
a˝ do czasu ukoƒczenia szko∏y, je˝eli dziecko nadal przebywa w tej rodzinie (art. 72
ust. 10 w zw. z art. 78 ust. 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej). 

Zastanawia natomiast (w odniesieniu do obu powy˝szych sytuacji) zawarty
w art. 27f ust. 6 updof warunek „utrzymywania” dziecka pe∏noletniego przez po-
datnika (osob´ wykonujàcà obowiàzek alimentacyjny albo sprawujàcà funkcj´
rodziny zast´pczej). 
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Je˝eli chodzi o wykonywanie obowiàzku alimentacyjnego, pojawia si´ pytanie,
czy prawo do ulgi powstaje wy∏àcznie na rzecz rodzica (ewentualnie rodziców
– ma∏˝onków), gdy dostarczane przez niego Êwiadczenia alimentacyjne sà wy∏àcz-
nym êród∏em utrzymywania dziecka, czy równie˝ wtedy, gdy stanowià tylko jedno
z tych êróde∏ (np. dziecko ma ponadto dochody z renty rodzinnej lub inne, nieprze-
kraczajàce dopuszczalnego limitu – jednak w wysokoÊci niepokrywajàcej w ca∏oÊci
jego usprawiedliwionych potrzeb). Nale˝y opowiedzieç si´ za tà drugà ewentualno-
Êcià. W przeciwnym wypadku mog∏oby dojÊç do paradoksalnych rozstrzygni´ç,
np. ˝adne z rodziców (nieb´dàcych ma∏˝onkami) p∏acàcych alimenty na dziecko
nie mog∏oby skorzystaç z ulgi, gdy˝ dostarczane z osobna przez ka˝dego z nich
Êwiadczenia nie stanowi∏yby jedynego êród∏a utrzymania dziecka. 

W razie przebywania dziecka pe∏noletniego w rodzinie zast´pczej sytuacja
przedstawia si´ w sposób bardziej skomplikowany. Nale˝y przyjàç (zgodnie
z brzmieniem analizowanego przepisu updof), ˝e przys∏ugiwanie rodzicom zast´p-
czym prawa do ulgi b´dzie w ka˝dym wypadku uzale˝nione od rzeczywistego po-
noszenia przez nich ci´˝aru utrzymania dziecka. Trzeba jednak˝e wziàç pod uwa-
g´ dwie okolicznoÊci. Po pierwsze, umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej nie
zwalnia rodziców (naturalnych) z obowiàzku alimentacyjnego. Po drugie, rodziny
zast´pcze (bez wzgl´du na ich rodzaj) sà obj´te pomocà pieni´˝nà na cz´Êciowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka (tak˝e pe∏noletniego), na zasadach okreÊlo-
nych w art. 78 ustawy o pomocy spo∏ecznej oraz przepisach wykonawczych2244;
koszty tej pomocy ponoszà rodzice, b´dàc zobowiàzani do wnoszenia, w myÊl
art. 79 ustawy, stosownej op∏aty (z wyjàtkiem rodziców p∏acàcych alimenty
na dziecko). Niewàtpliwie ulga nie b´dzie przys∏ugiwa∏a rodzicom zast´pczym
otrzymujàcym pomoc na dziecko, gdy jednoczeÊnie dziecko otrzymuje alimenty
od rodziców, a uzyskane ∏àcznie z tego tytu∏u kwoty wystarczajà na pokrycie uspra-
wiedliwionych potrzeb dziecka. Z kolei, nale˝y uznaç ich prawo do ulgi w wypad-
ku, gdy na potrzeby dziecka przeznaczajà w∏asne fundusze, nawet wtedy, gdy je-
dnoczeÊnie otrzymujà wspomnianà wy˝ej pomoc ze Êrodków publicznych, która
stanowi, jak wiadomo, tylko cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Mo˝na wyobraziç sobie równie˝ sytuacj´, gdy rodzice zast´pczy rezygnujàc z po-
mocy pieni´˝nej (takà ewentualnoÊç ustawa o pomocy spo∏ecznej dopuszcza
– art. 78 ust. 8), bàdê biorà na siebie wy∏àczny ci´˝ar utrzymania dziecka, bàdê
utrzymujà je razem z rodzicami (naturalnymi) wykonujàcymi na rzecz dziecka obo-
wiàzek alimentacyjny. W tym ostatnim wypadku niezale˝ne prawo do ulgi b´dzie
przys∏ugiwa∏o zarówno rodzicom (naturalnym), jak i rodzicom zast´pczym, bowiem
jedni i drudzy spe∏niajà warunek utrzymywania (wspó∏utrzymywania) dziecka pe∏-
noletniego – pierwsi w ramach wykonywania obowiàzku alimentacyjnego, drudzy
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w ramach sprawowania funkcji rodziny zast´pczej2255. WàtpliwoÊci pojawiajà si´
wówczas, gdy pomi´dzy wk∏adem rodziców oraz rodziny zast´pczej w utrzymanie
dziecka wystàpi znaczna dysproporcja. Z jednej strony przepisy updof nie uzale˝-
niajà prawa do ulgi od stopnia przyczyniania si´ do utrzymania dziecka, z drugiej
zaÊ nie do pomyÊlenia jest przyznanie omawianej preferencji podatnikowi, który
tylko w nieznacznym stopniu partycypuje w kosztach utrzymania dziecka. Wydaje
si´, ˝e ustawodawca powinien wziàç po uwag´ powy˝szà ewentualnoÊç.

W rezultacie okreÊlonych zmian w sytuacji prawnej dziecka (ma∏oletniego lub
pe∏noletniego) uprawniony traci prawo do ulgi podatkowej. W myÊl art. 27f ust. 2
updof utrata ta nast´puje w razie:
a) umieszczenia dziecka na podstawie orzeczenia sàdu w instytucji zapewniajàcej

ca∏odobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o Êwiadczeniach rodzinnych,
b) wstàpienia dziecka w zwiàzek ma∏˝eƒski.

Do instytucji zapewniajàcych ca∏odobowe utrzymanie, w myÊl art. 3 pkt 7 usta-
wy z 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póên. zm.), zaliczajà si´: dom pomocy spo∏ecznej, placówka opiekuƒ-
czo-wychowawcza, m∏odzie˝owy oÊrodek wychowawczy, schronisko dla nielet-
nich, zak∏ad poprawczy, areszt Êledczy, zak∏ad karny, zak∏ad opiekuƒczo-leczniczy,
zak∏ad piel´gnacyjno-opiekuƒczy, szko∏a wojskowa lub (zapewniajàca nieodp∏atne
pe∏ne utrzymanie) inna szko∏a. Jednak powo∏ane unormowanie updof ∏àczy skutek
w postaci utraty prawa do ulgi z umieszczeniem dziecka w danej instytucji wy∏àcz-
nie na podstawie orzeczenia sàdu. SpoÊród wymienionych wy˝ej instytucji w gr´
wchodzà zatem tylko te, do których mo˝e mieç zastosowanie tryb sàdowy. Umiesz-
czenie w nich mo˝e nastàpiç w szczególnoÊci bàdê na podstawie art. 100 § 1
lub 109 § 2 pkt 5 k.r.o. (placówka opiekuƒczo-wychowawcza), bàdê w trybie usta-
wy z 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (zak∏ad po-
prawczy, m∏odzie˝owy oÊrodek wychowawczy, dom pomocy spo∏ecznej, zak∏ad
opiekuƒczo-leczniczy, schronisko dla nieletnich), bàdê w trybie przepisów prawa
karnego (areszt Êledczy, zak∏ad karny). 

Co stanowi w tych wypadkach ratio legis odebrania uprawnionym omawianego
przywileju podatkowego?

W wypadku dziecka ma∏oletniego umieszczenie w tego rodzaju instytucji (która
nie tylko zapewnia ca∏odobowe utrzymanie, lecz w istocie jest równie˝ miejscem
ca∏odobowego pobytu) praktycznie wy∏àcza mo˝liwoÊç sprawowania przez rodzi-
ców (rodziców zast´pczych lub opiekunów) pieczy nad nim – ci´˝ar obowiàzków
w tym zakresie przejmuje na siebie powy˝sza instytucja; utrudniona mo˝e byç te˝
mo˝liwoÊç wykonywania innych uprawnieƒ i obowiàzków. Odpada zatem podsta-
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wowa przes∏anka prawa do ulgi, jakà jest bàdê faktyczne wykonywanie w∏adzy
rodzicielskiej, bàdê sprawowanie pieczy (w wypadku rodziców zast´pczych lub
opiekunów), dodatkowo zaÊ (w odniesieniu do opiekunów) warunek wspólnego
zamieszkiwania z dzieckiem. Choç w praktyce umieszczenie dziecka ma∏oletniego
w jednej z powy˝szych instytucji nast´puje zazwyczaj na podstawie orzeczenie sà-
du, analogiczny skutek (czyli utrata przez rodziców prawa do ulgi) nastàpi równie˝
w razie zastosowania innego trybu (np. na mocy decyzji administracyjnej o skiero-
waniu do domu pomocy spo∏ecznej, wydanej na podstawie art. 59 ustawy o pomo-
cy spo∏ecznej). 

W odniesieniu do dziecka pe∏noletniego rozstrzygajàce znaczenie ma nato-
miast okolicznoÊç, i˝ przechodzi ono na bezpoÊrednie utrzymanie instytucji,
w której zostaje umieszczone. Z tego punktu widzenia staje si´ oboj´tna formal-
na podstawa umieszczenia; czy jest to orzeczenie sàdu, decyzja administracyjna,
czy nawet akt woli dziecka (np. podj´cie nauki w uczelni wojskowej lub innej szkole
zapewniajàcej zakwaterowanie i ca∏odzienne utrzymanie). Wydaje si´ przeto,
˝e ustawodawca niepotrzebnie zaw´zi∏ przypadek pozbawienia ulgi na tej podsta-
wie do umieszczenia wy∏àcznie na mocy orzeczenia sàdu. Nale˝y przy tym podkre-
Êliç, ˝e wobec bezwarunkowego charakteru utraty prawa do ulgi (co wynika z jed-
noznacznego brzmienia art. 27f ust. 2 pkt 1 updof), nawet p∏acenie alimentów
na rzecz wspomnianego dziecka niczego tu nie zmienia.

Utrata prawa do ulgi nast´puje równie˝ wskutek zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskie-
go przez dziecko, na które ulga ta przys∏ugiwa∏a. Z powodów oczywistych ta przy-
czyna wchodzi w rachub´ wy∏àcznie w odniesieniu do dzieci pe∏noletnich. Równie˝
i w tym wypadku nie ma znaczenia okolicznoÊç, ˝e dziecko takie mo˝e byç nadal
(z tytu∏u obowiàzku alimentacyjnego) utrzymywane przez rodziców. Póêniejsze
ewentualne uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa nie daje podstaw do korekty zeznania po-
datkowego i ˝àdania zwrotu nadp∏aconego (wskutek niemo˝noÊci wykorzystania
ulgi) podatku, bowiem do czasu uniewa˝nienia istnia∏ stosunek prawny ma∏˝eƒ-
stwa. Natomiast sà podstawy do tego rodzaju korekty w razie ustalenia, na podsta-
wie art. 2 k.r.o., ˝e ma∏˝eƒstwo nie istnieje, gdy˝ nigdy nie zosta∏o zawarte (tym
samym prawo do ulgi nie wygas∏o).

Przepisy updof przyjmujà, jako zasad´, metod´ miesi´cznego ustalania i wy-
miaru ulgi podatkowej na dziecko; podatnik dokonuje odliczenia od podatku kwoty
(okreÊlonej w sposób wskazany w art. 27f ust. 2) za ka˝dy miesiàc, odpowiednio:
wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, pe∏nienia funkcji opiekuna lub rodziny zast´p-
czej (w wypadku dziecka ma∏oletniego) albo utrzymywania w ramach wykonywa-
nia obowiàzku alimentacyjnego lub pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej (w wypad-
ku dziecka pe∏noletniego). Je˝eli w tym samym miesiàcu nastàpi zbieg ró˝nych
form pieczy nad dzieckiem (z ró˝nych tytu∏ów prawnych), np. przez po∏ow´ miesià-
ca dziecko b´dzie podlega∏o w∏adzy rodzicielskiej, a przez nast´pnà po∏ow´ opie-
ce, ustawa nakazuje stosowaç metod´ dziennego ustalania i obliczania ulgi w dro-
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dze odliczenia 1/30 kwoty miesi´cznej ulgi za ka˝dy dzieƒ pieczy z okreÊlonego
tytu∏u (art. 27f ust. 3 updof). Nale˝y przyjàç, ˝e metoda ta znajduje zastosowanie
równie˝ przy wykonywaniu tej samej formy pieczy (lub utrzymywania dziecka)
w danym miesiàcu, jednak przez ró˝ne osoby, np. w trakcie miesiàca dziecko zosta-
∏o przysposobione, nastàpi∏a zmiana osoby opiekuna, dziecko przesz∏o na utrzyma-
nie drugiego z rodziców2266. 

Je˝eli podatnicy uprawnieni do ulgi (rodzice, opiekunowie, rodzice zast´pczy)
pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, odliczenie dotyczy ich ∏àcznie (przys∏uguje im
jeden limit ulgi). Kwot´ ulgi mogà odliczyç od podatku w cz´Êciach równych lub
w dowolnej proporcji przez nich ustalonej (art. 27f ust. 4 updof). Tym samym
ustawodawca w istotnym stopniu zmodyfikowa∏ wczeÊniej istniejàce zasady
w tym wzgl´dzie2277. Stosujàc wyk∏adni´ a contrario nale˝y przyjàç, ˝e w stosunku
do rodziców niepozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim nie ma zastosowania me-
chanizm odliczenia ∏àcznego (czyli obowiàzywania jednego limitu); ka˝demu
z nich b´dzie przys∏ugiwa∏a ulga w pe∏nej wysokoÊci, je˝eli oczywiÊcie spe∏nia
przewidziane ustawà przes∏anki. Nie ma pewnoÊci, czy ustawodawca zdawa∏ so-
bie w pe∏ni spraw´ z konsekwencji powy˝szego rozwiàzania. W uprzywilejowanej
bowiem sytuacji (w stosunku do rodziców – ma∏˝onków) znajdà si´ rodzice ˝yjà-
cy w zwiàzku konkubenckim, mieszkajàcy razem i wspólnie wykonujàcy w∏adz´
rodzicielskà nad dzieckiem. Identycznie b´dzie przedstawia∏a si´ sytuacja rodzi-
ców rozwiedzionych, którym sàd pozostawi∏ pe∏ni´ w∏adzy rodzicielskiej
(po przedstawieniu przez nich zgodnego porozumienia o sposobie jej wykony-
wania). Jednak ju˝ w wypadku rodziców, wzgl´dem których sàd orzek∏ separacj´
(nadal pozostajà oni w zwiàzku ma∏˝eƒskim), b´dzie mia∏o zastosowanie ∏àczne
odliczenie. Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e ustawodawca, dà˝àc do ustanowienia
regu∏ eliminujàcych mo˝liwoÊç dublowania ulgi rodzinnej (wskazuje na to przed-
stawiona wy˝ej metoda obliczania ulgi i mo˝liwoÊç jej podzia∏u), nie wzià∏
pod uwag´ wypadków, choç zapewne niezbyt cz´stych, jednoczesnego wykony-
wania w∏adzy rodzicielskiej przez rodziców niepozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim. Powy˝sze zastrze˝enia sà aktualne tak˝e w sytuacji wykonywania przez
oboje rodziców (nieb´dàcych ma∏˝onkami) obowiàzku alimentacyjnego wzgl´-
dem dziecka pe∏noletniego.
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obojgu rodzicom ∏àcznie, nie zastrzegajàc, ˝e dotyczy to tylko ma∏˝onków. Istotnà jego wadà by∏o jednak
ograniczenie mo˝liwoÊci podzielenia ulgi jedynie do rodziców – ma∏˝onków rozwiedzionych lub pozosta-
jàcych w separacji sàdowej. Stwarza∏o to komplikacje w pozosta∏ych sytuacjach, zw∏aszcza w odniesieniu
do rodziców nigdy nie b´dàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim mieszkajàcych oddzielnie – zob. A. Bartosiewicz,
R. Kubacki, Ulga na dzieci – wàtpliwoÊci, problemy, kontrowersje, „Monitor Podatkowy” 2008, Nr 2,
s. 12–13. Innego rodzaju wàtpliwoÊci na tle podzia∏u ulgi rodziców rozwiedzionych zg∏asza∏ P. Ruchlicki,
Kwota odliczenia od podatku z tytu∏u wychowywania dziecka w roku podatkowym – nowelizacja ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Doradztwo Podatkowe” 2008, Nr 2, s. 23. 



Zapewne zmienione przepisy o uldze rodzinnej przysporzà niema∏o trudnoÊci
praktyce organów podatkowych. Mo˝na przewidywaç, ˝e kontrowersje b´dà po-
wstawaç przede wszystkim na tle interpretacji zawartych w przepisach sformu∏o-
waƒ odnoszàcych si´ do stosunków prawnorodzinnych, jako przes∏anek prawa
do ulgi. Ich przyczyn nale˝y upatrywaç w niedookreÊlonoÊci i wieloznacznoÊci
zwrotów, którymi pos∏u˝ono si´ w regulacjach podatkowych, co starano si´
wykazaç w powy˝szych rozwa˝aniach. Sposób uregulowania ulgi rodzinnej
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest kolejnym przyk∏adem
trudnoÊci, przed jakimi staje ustawodawca próbujàc „skojarzyç” konstrukcje
jurydyczne z ró˝nych ga∏´zi prawa; w tym wypadku prawa podatkowego oraz
prawa rodzinnego2288.
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Roman Kulma

Wspó∏praca zak∏adów poprawczych
z innymi instytucjami w procesie
usamodzielniania wychowanków

I. Uwagi wprowadzajàce

Zak∏ad poprawczy prowadzi proces resocjalizacji wychowanka, który oparty
jest na indywidualnym planie. Plan obejmuje, mi´dzy innymi, zakres i sposób
wspó∏pracy z rodzinà i innymi osobami w celu doprowadzenia do integracji spo-
∏ecznej i do usamodzielnienia oraz program przygotowaƒ wychowanka do ˝ycia
poza zak∏adem. Badania, które przeprowadzi∏em w Instytucie Wymiaru Sprawie-
dliwoÊci mia∏y na celu okreÊlenie jakie dzia∏ania sà podejmowane w praktyce
przez zak∏ady poprawcze w celu przygotowania wychowanków do ˝ycia po-
za zak∏adem oraz z jakimi instytucjami zak∏ady wspó∏pracujà aby osiàgnàç
zak∏adany cel. Ponadto badanie mia∏o udzieliç odpowiedzi na pytanie, które
dzia∏ania by∏y skuteczne i jak pracownicy zak∏adów poprawczych oceniajà
wspó∏prac´ z innymi instytucjami.

Badanie zosta∏o podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich, zrealizowany meto-
dà ankietowà, pozwoli∏ na ustalenie opinii pracowników zak∏adów poprawczych
na temat wspó∏pracy z ró˝nymi instytucjami pomocnymi w procesie usamodziel-
nienia wychowanków. Drugi polega∏ na analizie dokumentacji z procesu usamo-
dzielnienia, prowadzonej przez PCPR.

Pierwszy etap badaƒ objà∏ 26 zak∏adów poprawczych, z których w okresie
od 1.09.2003 r. do 1.09.2004 r. zwolniono 345 wychowanków, których obj´to przy-
gotowaniem do ˝ycia poza zak∏adem. WÊród nich 60% (208 osób) zosta∏o warun-
kowo zwolnionych, 12% (40 osób) opuÊci∏o zak∏ad poprawczy w zwiàzku z ukoƒ-
czeniem 21 lat, pozosta∏e zaÊ 28% (97 osób) zosta∏o umieszczonych poza zak∏a-
dem w trybie art. 90 u.p.n.

Zak∏ady poprawcze przes∏a∏y do Instytutu Wymiaru SprawiedliwoÊci informacje
o 345 usamodzielniajàcych si´ wychowankach, PCPR zaÊ przes∏a∏y dokumenty
dotyczàce 185 by∏ych wychowanków zak∏adów.
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II. Przygotowanie do usamodzielnienia wychowanków prowadzone
przez zak∏ady poprawcze

1. Nauka i przygotowanie zawodowe

WÊród wychowanków, opuszczajàcych zak∏ad poprawczy by∏o 205 osób
(prawie 60%), które uczy∏y si´ zawodu w zak∏adzie. Szko∏´ zawodowà ukoƒczy∏o
tam jednak jedynie 111 nieletnich (54%), bowiem pozostali uzyskali warunkowe
zwolnienie, ukoƒczyli 21 lat lub zostali umieszczeni poza zak∏adem przed uzyska-
niem tytu∏u zawodowego.

Najliczniej podejmowanymi przez zak∏ady poprawcze dzia∏aniami jest wyszuka-
nie szko∏y, w której wychowankowie mogliby kontynuowaç nauk´. Deklaracja za-
miaru kontynuacji nauki jest jednym z elementów, na który sàd rodzinny zwraca
uwag´ wydajàc zgod´ na warunkowe zwolnienie. Kontynuacja nauki ∏àczy si´ z do-
datkowà, systematycznà pomocà materialnà Êwiadczonà z ramienia starosty po-
wiatowego w∏aÊciwego dla miejsca osiedlenia si´ osoby usamodzielnianej. Kontakt
z rówieÊnikami w szkole oraz odroczenie potrzeby pracy zawodowej mogà u∏atwiç
readaptacj´ do Êrodowiska pozazak∏adowego.

Dzi´ki pomocy zak∏adu 61 wychowanków uzyska∏o miejsce w szkole dziennej
(szko∏y zawodowe, technika, licea) jednak 1/4 z nich po opuszczeniu zak∏adu
zrezygnowa∏a z dalszej nauki. Do szko∏y wieczorowej mia∏o si´ zapisaç 94 wy-
chowanków jednak blisko po∏owa (44%) nie skorzysta∏a z mo˝liwoÊci nauki w ta-
kiej szkole.

2. Praca zawodowa

Znalezienie wychowankom pracy jest trudne gdy˝ miejsca osiedlenia si´ wy-
chowanków jest na ogó∏ odleg∏e od miejscowoÊci, w których majà siedziby zak∏a-
dy poprawcze. Jedynà pomocnà instytucjà jest powiatowy urzàd pracy, który z re-
gu∏y nie dysponuje wszystkimi ofertami pracy w danym powiecie (nie mówiàc ju˝
o powiatach okolicznych) co utrudnia uzyskanie pozytywnego efektu. Cz´sto po-
szukiwania pracy polegajà na zwracaniu si´ do konkretnych zak∏adów pracy z za-
pytaniem o wakaty.

Zak∏ady poprawcze aktywnie poszukujà pracy dla podopiecznych. Badanie
wykaza∏o, ˝e dzia∏ania takie by∏y prowadzone wobec 59 wychowanków, a zakoƒ-
czy∏y si´ sukcesem w 38 przypadkach (64%). Zaznaczyç jednak nale˝y, ˝e po-
szukiwania zatrudnienia poza urz´dem pracy podejmowane by∏y wy∏àcznie wo-
bec wychowanków, którzy po opuszczeniu zak∏adu zamieszkali w bliskiej od nie-
go odleg∏oÊci.
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3. Pomoc mieszkaniowa i materialna

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie wychowanków do opuszczenia za-
k∏adu stara∏y si´ znaleêç lokal dla 41 osób. Niestety, uda∏o si´ to jedynie wobec
21 z nich (51%), przy czym dla wi´kszoÊci (15 osób) uzyskano nie samodzielny lokal,
ale miejsce do zamieszkania u dalszej rodziny. Dla 18 osób natomiast zak∏ady
próbowa∏y znaleêç tymczasowe miejsce zamieszkania (hostel, bursa, internat)
w miejscowoÊci, w której wychowanek mia∏ podjàç nauk´. W tym przypadku sku-
tecznoÊç dzia∏aƒ wynios∏a blisko 80%.

Zak∏ady poprawcze zwróci∏y si´ o pomoc dla 50 wychowanków do PCPR, miej-
skich i gminnych oÊrodków pomocy spo∏ecznej. Pomoc otrzyma∏o tylko 20 osób.
Nale˝y jednak zwa˝yç, ˝e o przyznaniu pomocy decydujà warunki materialne ca∏ej
rodziny, a nie jedynie brak Êrodków finansowych po stronie wychowanka.

Wykres 1. SkutecznoÊç pomocy wychowankom zak∏adów w ramach przygoto-
wania do usamodzielnienia (odsetki, wobec których dzia∏ania zak∏a-
dów poprawczych okaza∏y si´ skuteczne).

4. Reintegracja ze Êrodowiskiem rodzinnym

Zak∏ady poprawcze uzna∏y, ˝e problemy adaptacyjne w Êrodowisku rodzinnym
b´dzie mia∏o 263 wychowanków. W programach szkoleniowych, integracyjnych
lub innych zaj´ciach podobnego typu11 wzi´li udzia∏ rodzice (lub jedno z rodziców)
jedynie 174 wychowanków, co stanowi∏o 2/3 zaproszonych. 
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Czterech wychowanków po konsultacjach z rodzinà zosta∏o profilaktycznie
skierowanych do terapeuty uzale˝nieƒ od alkoholu i wszyscy oni skorzystali
z oferty terapeutycznej po opuszczeniu zak∏adu. Tylko jeden wychowanek zg∏o-
si∏ si´ do terapeuty uzale˝nieƒ od narkotyków, mimo, ˝e wytypowano 4 osoby
uzale˝nione.

III. Ocena wspó∏pracy z instytucjami dokonana przez pracowników
zak∏adów poprawczych

Pracownicy zak∏adów poprawczych, którzy zajmujà si´ przygotowaniem
wychowanków do usamodzielnienia zostali poproszeni o ocen´ wspó∏pracy z in-
nymi instytucjami w skali od 1 do 10 (wy˝sza ocena odpowiada∏a wy˝szej liczbie
punktów).

Najlepiej (Êrednio na 8,3 punktu) zosta∏a oceniona wspó∏praca z cechami
rzemios∏ ró˝nych. Warunkiem przyj´cia na nauk´ zawodu wychowanka,
który opuÊci∏ zak∏ad poprawczy jest ukoƒczenie przez niego 15 lat. M∏odzie˝,
która nie ma ukoƒczonego gimnazjum jest kierowana przez cech do szko∏y
dla pracujàcej m∏odzie˝y. Je˝eli zaÊ poziom gimnazjalny jest ju˝ osiàgni´ty,
nauczanie mo˝e si´ odbywaç poprzez praktyki zawodowe zakoƒczone
egzaminem czeladniczym (z 26 zak∏adów poprawczych, 17 nie wspó∏pracuje
na ogó∏ z cechem).

Wspó∏praca z centrami pomocy rodzinie by∏a realizowana przez wszystkie
zak∏ady poprawcze. Zosta∏a oceniono wysoko (na 8,0 pkt). 

Wszystkie zak∏ady poprawcze wspó∏pracujà z sàdami22. Ârednia ocena wynio-
s∏a 7,6. Jedynie 3 zak∏ady oceni∏y wspó∏prac´ z sàdami poni˝ej 5 punktów.

22 zak∏ady poprawcze wspó∏pracowa∏y z oÊrodkami pomocy spo∏ecznej i wy-
stawi∏y not´ na poziomie 7 punktów.

Wa˝nà instytucjà, która powinna byç w∏àczana w proces usamodzielniania wy-
chowanków jest urzàd pracy. Niestety jedynie 9 zak∏adów zwraca∏o si´ do tych
instytucji o pomoc w znalezieniu pracy dla swoich wychowanków i niezbyt wysoko
ocenia∏y z nimi wspó∏prac´. Ârednia ocena wynios∏a 5,7 pkt. Prawdopodobnà przy-
czynà niskiej oceny jest brak mo˝liwoÊci skutecznej pomocy z powodu braku
odpowiednich ofert pracy.
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Wykres 2. Ocena wspó∏pracy zak∏adów poprawczych z innymi instytucjami.

Wykaz skrótów: PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie, OPS – oÊrodek
pomocy spo∏ecznej, UP – urzàd pracy, OHP – ochotniczy hufiec pracy, CKU – cen-
trum kszta∏cenia ustawicznego, Inst. Poz. – instytucje pozarzàdowe

Równie rzadko zak∏ady wspó∏pracujà z placówkami centrum kszta∏cenia usta-
wicznego (9 zak∏adów poprawczych) i ochotniczymi hufcami pracy (10 zak∏adów
poprawczych). Wspó∏praca z placówkami CKU oceniona zosta∏a na poziomie 5,1
punktu, z OHP zaÊ – 4,4.

Poza wy˝ej wymienionymi instytucjami 7 zak∏adów wspó∏pracuje z instytucja-
mi pozarzàdowymi co jest wa˝nym czynnikiem pomocy w usamodzielnianiu (oce-
na wspó∏pracy – 3,7), szczególnie je˝eli chodzi o pomoc materialnà, oraz z oÊrod-
kami kuratorskimi (ocena wspó∏pracy – 6,0). DwanaÊcie zak∏adów utrzymuje kon-
takt z Policjà w∏aÊciwà dla miejsca zamieszkania wychowanka opuszczajàcego za-
k∏ad i ocenia ten kontakt na 7,6 punktu w dziesi´ciostopniowej skali. 

IV. Najistotniejsze trudnoÊci w procesie usamodzielnienia
wychowanków w ocenie pracowników zak∏adów poprawczych

Mieszkanie.
Najwa˝niejsze, a zarazem najtrudniejsze jest znalezienie dla zwalnianego wy-

chowanka oddzielnego miejsca zamieszkania, zw∏aszcza gdy powrót do dawnego,
cz´sto patologicznego, Êrodowiska (w tym do rodziny), wskazuje na du˝e prawdo-
podobieƒstwo nieefektywnoÊci procesu usamodzielnienia. 
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Niejednokrotnie pracownicy zak∏adów wskazywali, ˝e wydatki na lokal zast´pczy,
mieszkanie komunalne lub inne z zasobów gminy mogà stanowiç zdecydowanie ni˝-
szy koszt ni˝ konsekwencje wynikajàce z powrotu wychowanków do przest´pstwa.

Praca.
Uzyskanie satysfakcjonujàcej pracy zarobkowej, bardziej „op∏acalnej” ni˝ zdo-

bywaniem Êrodków materialnych w sposób nielegalny mo˝e przesàdzaç o dal-
szych losach wychowanka. 

Opuszczajàcy zak∏ad poprawczy wychowankowie kontynuujà nauk´ w celu
uzyskania kwalifikacji zawodowych albo poszukujà pracy. Mogà uzyskaç w tych
dzia∏aniach wsparcie kuratora sàdowego, pedagoga zak∏adu, pracownika PCPR.
Udzia∏ tych osób w poszukiwaniu pracy zmniejsza jednak szanse na zatrudnienie,
bowiem ujawnia przesz∏oÊç nieletniego. Tymczasem pracodawca, o ile nie wie o ta-
kiej przesz∏oÊci, z regu∏y nie pyta o pope∏nione przest´pstwa, ale o karalnoÊç. Za-
k∏ad poprawczy jest jedynie Êrodkiem poprawczym, dzi´ki temu osoby opuszcza-
jàce zak∏ad poprawczy mogà, zgodnie z prawdà, oÊwiadczyç, ˝e nie by∏y nigdy ka-
rane. Zwi´ksza to prawdopodobieƒstwo zatrudnienia.

Powrót do przest´pstwa a domniemanie niewinnoÊci.
Osoba usamodzielniana traci prawo do pomocy finansowej na kontynuacj´ na-

uki oraz usamodzielnienie, gdy pope∏ni przest´pstwo z winy umyÊlnej. Pomoc zo-
staje zawieszona na czas trwania post´powania w zwiàzku z pope∏nieniem takiego
czynu (art. 89 pkt 10 ustawy o pomocy spo∏ecznej). Zdarza si´ jednak, ˝e osoba
usamodzielniana zostaje uniewinniona bàdê te˝ sprawa zostaje umorzona z powo-
du braku dostatecznych dowodów. Mo˝e zatem zdarzyç si´, ˝e proces usamo-
dzielnienia koƒczy si´ nieefektywnie z powodu zawieszenia pomocy finansowej,
które (po pewnym czasie) okazuje si´ de facto bezpodstawne. Dyrektorzy zak∏a-
dów poprawczych wskazujà t´ sytuacj´ jako naruszenie zasady domniemania nie-
winnoÊci. W prowadzonych badaniach nie by∏o takiego przypadku, jednak bada-
nia nie obj´∏y 100% populacji osób usamodzielnianych.

Ârodki finansowe na usamodzielnienie.
Ârodki na usamodzielnienie wyp∏acane sà przez PCPR z co najmniej miesi´cz-

nym opóênieniem. Czas pomi´dzy z∏o˝eniem wniosku a otrzymaniem pieni´dzy
wynosi Êrednio 2 miesiàce. W okresie tym zdarza si´, ˝e wychowankowie zak∏a-
dów nie majà Êrodków na utrzymanie. Nawet rozpocz´cie pracy czy nauki nie daje
mo˝liwoÊci pobrania zaliczki na pierwszy miesiàc funkcjonowania poza zak∏adem.
Wskazywana jest zatem potrzeba szybszego przekazywania Êrodków na usamo-
dzielnienie, zaliczki lub chocia˝by utworzenia specjalnego funduszu dla zak∏adów
poprawczych, który w takich przypadkach móg∏by Êwiadczyç bezpoÊrednià
pomoc materialnà.
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Opiekunowie usamodzielnianego.
Dyrektorzy zak∏adów uwa˝ajà, ˝e przepisy dotyczàce usamodzielniania wycho-

wanków przez zak∏ady poprawcze mijajà si´ z celem. Usamodzielnianie bowiem
powinno odbywaç si´ pod kontrolà osoby, która w ka˝dej chwili b´dzie mia∏a
wglàd w sytuacj´ indywidualnà oraz rodzinnà danego wychowanka. Dlatego to ra-
czej pracownicy PCPR, OPS czy kuratorzy, którzy dzia∏ajà na obszarze, gdzie
planuje zamieszkaç lub ju˝ zamieszka∏ wychowanek zak∏adu, powinni byç opie-
kunami usamodzielniajàcych si´ osób.

V. Dzia∏ania podejmowane przez opiekunów osób usamodziel-
nianych

Mimo, ˝e ustawa o pomocy spo∏ecznej zezwala na to, aby opiekunem usamo-
dzielnianego by∏ pracownik zak∏adu poprawczego, zdarza si´ to dosyç rzadko. Pra-
cownicy jedynie siedmiu z 26 zak∏adów poprawczych byli opiekunami swoich by∏ych
wychowanków. W dwóch zak∏adach formalna opieka nad osobà usamodzielnianà
by∏a praktykowana, gdy˝ ich pracownicy sprawowali funkcj´ opiekuna w omawia-
nym roku wobec 25 wychowanków. Pracownicy zak∏adów poprawczych sprawowali
opiek´ wobec 58 (17%) spoÊród 345 usamodzielnianych wychowanków.

Zadania, jakie realizowali opiekunowie skupia∏y si´ na zaspokojeniu podstawowych
potrzeb wychowanków, takich jak za∏atwianie spraw urz´dowych, podj´cie pracy lub
nauki, zapewnienie miejsca do zamieszkania oraz ewentualnie pomoc materialna.

Za∏atwianie formalnoÊci.
Nieletni, po opuszczeniu zak∏adu (cz´sto po kilkuletnim pobycie) nie majà do-

Êwiadczenia w za∏atwianiu formalnych spraw, takich jak wyrobienie dowodu, zare-
jestrowanie si´ w urz´dzie pracy, kontakt z pracownikami ró˝nych instytucji Êwiad-
czàcych pomoc itp. Przed umieszczeniem takie sprawy za∏atwiane by∏y na ogó∏
przez rodziców, podczas pobytu zaÊ przez wychowawców. Nieocenionà zatem po-
mocà ze strony opiekuna jest sk∏adanie wniosków o pomoc na usamodzielnienie,
ustalenie adresu PCPR, urz´du pracy, wydzia∏u meldunkowego, skontaktowanie
si´ z kuratorem celem zapoznania go z sytuacjà wychowanka zak∏adu. Wa˝ne jest
równie˝, aby osoba usamodzielniana mia∏a mo˝liwoÊç zwrócenia si´ do swojego
opiekuna o takà pomoc w trakcie usamodzielniania. Nierzadko bowiem pojawia si´
potrzeba sk∏adania ró˝nego typu wniosków, zaÊwiadczeƒ, podaƒ itp. 

Nauka.
Kszta∏cenie ogólne oraz nauka zawodu sà podstawà póêniejszej sytuacji wy-

chowanków. Zak∏ady poprawcze nie posiadajà jednak odpowiedniej bazy szkole-
niowej (kadr, materia∏ów szkoleniowych, niezb´dnego sprz´tu) do prowadzenia
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nauki zawodów atrakcyjnych na rynku pracy (w zak∏adach najcz´Êciej odbywa si´
nauka takich zawodów jak: stolarz, malarz pokojowy, tapeciarz, fryzjer, kucharz ma-
∏ej gastronomii). Nale˝y zatem zwróciç szczególnà uwag´ na jakoÊç nauczania
oraz jego zakres przedmiotowy. 

Plan usamodzielnienia, pomoc finansowa.
Najcz´Êciej podejmowanym przez opiekunów osób usamodzielnianych dzia∏a-

niem jest sporzàdzenie wniosku do PCPR o obj´cie usamodzielnieniem wycho-
wanka. Zazwyczaj wnioski te sà rozpatrywane pozytywnie. Nast´pnie zostaje spo-
rzàdzony indywidualny plan usamodzielnienia, który zawiera zak∏adane cele ogól-
ne oraz poszczególne zadania i harmonogram ich wykonania. Wychowanek zak∏a-
du sk∏ada oÊwiadczenie, ˝e zapozna∏ si´ z planem i b´dzie go realizowa∏.

Przysz∏y opiekun stara si´ nawiàzaç kontakt z instytucjami, z pomocy których
osoba usamodzielniana b´dzie korzystaç, gdy wychowanek jeszcze przebywa
w zak∏adzie. Sà to na ogó∏ placówki edukacyjne, urz´dy pracy, kuratorzy sàdowi,
oÊrodki pomocy spo∏ecznej. W kilku przypadkach zdarzy∏o si´, ˝e przyszli opieku-
nowie osoby usamodzielnianej kontaktowali si´ z terapeutami uzale˝nieƒ celem
ustalenia ich harmonogramu pracy i powiadomienia, ˝e osoba usamodzielnia-
na po opuszczeniu zak∏adu zapisze si´ na wizyt´.

BezpoÊrednio przed opuszczeniem zak∏adu, opiekun pomaga na ogó∏ osobie
usamodzielnianej sporzàdziç wniosek o pomoc finansowà na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki lub pomoc rzeczowà. Je˝eli tylko spe∏nione sà wymogi for-
malne, proÊby te sà rozpatrywane pozytywnie. WysokoÊci Êwiadczeƒ finansowej
na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki sà zrycza∏towane, wszyscy zatem
wychowankowie otrzymujà takà samà pomoc. Zró˝nicowana jest natomiast pomoc
rzeczowa – zale˝na od faktycznych potrzeb. Wnioski o pomoc rzeczowà rozpatry-
wane sà po przeprowadzeniu wywiadu Êrodowiskowego przez pracownika socjal-
nego. Na tej podstawie, wydawana jest opinia co do zasadnoÊci okreÊlonych
we wniosku potrzeb.

Mieszkanie.
Przysz∏y opiekun osoby usamodzielnianej kontaktuje si´ przede wszystkim

z najbli˝szà rodzinà z zapytaniem, czy posiada ona w∏aÊciwe warunki do zapewnie-
nia wychowankowi miejsca do zamieszkania. W∏aÊciwe warunki oznaczajà nie tyl-
ko wystarczajàcà powierzchni´ mieszkania, ale równie˝ zachowanie wi´zi emocjo-
nalnych, mo˝liwoÊç wsparcia ze strony cz∏onków rodziny oraz brak przejawów
patologii. O ile warunki na to pozwalajà, wychowanek powraca do domu rodzinnego.
W przeciwnym razie wychowanek mo˝e zamieszkaç w zak∏adowym hostelu, po-
szukiwana jest szko∏a z internatem (je˝eli wychowanek planuje kontynuacj´ nauki)
lub wystosowana zostaje proÊba do przedstawicieli w∏adz gminnych/miejskich
o lokal zast´pczy, socjalny bàdê komunalny.
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W zbadanych sprawach odr´bne mieszkanie z zasobów gminy uda∏o si´ opieku-
nom znaleêç dla dwojga wychowanków, z tym, ˝e decyzja o przyznaniu mieszkania
zapad∏a w rok po rozpocz´ciu staraƒ (ponad rok po opuszczeniu zak∏adu poprawcze-
go). Wniosek o takà pomoc wystosowa∏ dyrektor zak∏adu poprawczego, nast´pnie
w trakcie usamodzielnienia wyst´powa∏ o to równie˝ kurator oraz pracownik PCPR. 

Nawiàzanie kontaktu z kuratorem rodzinnym.
Zawsze jest orzekany nadzór kuratora, gdy wychowanek opuszcza zak∏ad

w zwiàzku z warunkowym zwolnieniem. Wa˝nym dzia∏aniem podejmowanym przez
pracowników zak∏adów b´dàcych opiekunami usamodzielnianych jest nawiàzanie
kontaktu z kuratorem.

JeÊli opiekunem osoby usamodzielnianej nie jest pracownik zak∏adu popraw-
czego, formalny kontakt wychowanka z zak∏adem zanika w momencie jego opu-
szczenia. Na tym etapie koƒczy si´ praca zak∏adu na rzecz integracji wychowanka
ze Êrodowiskiem lokalnym w miejscu jego osiedlenia.

Je˝eli jednak pracownik zak∏adu zostaje opiekunem osoby usamodzielnianej,
kontakt ten zostaje utrzymany a pracownik zak∏adu w dalszym ciàgu kontroluje pro-
ces powrotu do spo∏eczeƒstwa, interweniujàc w sytuacjach, które tego wymagajà.

Wi´kszoÊç pracowników zak∏adów poprawczych twierdzi, ˝e opiekun powinien
mieszkaç w takiej odleg∏oÊci od osoby usamodzielnianej, aby istnia∏a realna mo˝li-
woÊç podj´cia interwencji w tym samym dniu, w którym wy∏oni si´ taka potrzeba.

VI. Proces usamodzielnienia wychowanków zak∏adów poprawczych
w Êwietle dokumentów PCPR

Dzia∏ania Powiatowych Centrów Pomocy w procesie usamodzielniania wycho-
wanków zak∏adów poprawczych zosta∏y przeanalizowane na podstawie dokumen-
tacji 185 usamodzielnianych wychowanków.

Dokumentacja usamodzielniania zawiera informacje na temat d∏ugoÊci pobytu nie-
letniego w zak∏adzie, wywiad Êrodowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjal-
nego PCPR w miejscu przysz∏ego zamieszkania osoby usamodzielnianej, wskazanie
opiekuna osoby usamodzielnianej oraz jej zgod´, wniosek o udzielenie pomocy w ra-
mach usamodzielnienia, indywidualny plan usamodzielnienia. W dalszej kolejnoÊci
zawarta jest ocena planu oraz sprawozdanie z przebiegu procesu usamodzielnienia. 

1. Pomoc na usamodzielnienie

PCPR przede wszystkim skupiajà si´ na weryfikacji warunków, których spe∏nie-
nie kwalifikuje do udzielenia pomocy polegajàcej na analizie dokumentów z zak∏a-
du poprawczego (d∏ugoÊç pobytu w zak∏adzie poprawczym) oraz przeprowadze-
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niu wywiadu Êrodowiskowego majàcego na celu sprawdzenie, jaki jest dochód
przypadajàcy na jednego cz∏onka rodziny osoby usamodzielnianej albo samej oso-
by usamodzielnianej, je˝eli samotnie gospodaruje.

Pomoc jest uzasadniona w pierwszej kolejnoÊci potrzebà zaspokojenia uzasad-
nionych potrzeb materialnych wychowanka. W drugiej kolejnoÊci udzielana jest po-
moc w zakresie pracy zawodowej i nauki.

Z regu∏y centra pomocy rodzinie nie zajmujà si´ zaspokojeniem potrzeb miesz-
kaniowych, poniewa˝ osoba zwracajàca si´ o pomoc w usamodzielnieniu sama
musi wskazaç miejsce pobytu po opuszczeniu zak∏adu. Odst´pstwem od tej regu-
∏y jest sytuacja g∏´bokiej patologii w rodzinie wychowanka. W takich sytuacjach
centra zwracajà si´ do urz´du miasta/gminy o pomoc w znalezieniu mieszkania za-
st´pczego, socjalnego lub innego z zasobów komunalnych. Na 185 analizowanych
przypadków usamodzielniania, z takà proÊbà pracownicy PCPR zwracali si´
w zwiàzku z 18 osobami. Dwoje by∏ych wychowanków zak∏adu otrzyma∏o mieszka-
nie, 6 zaÊ uzyska∏o pomoc w zakwaterowaniu w hostelu, bursie czy szkolnym inter-
nacie z tytu∏u kontynuowania nauki. 

2. Pomoc na kontynuacj´ nauki

SpoÊród badanych spraw, w 128 (blisko 70%) osoby usamodzielniane deklaro-
wa∏y ch´ç kontynuowania nauki. Centra pomocy rodzinie wykaza∏y si´ pomocà
w znalezieniu szko∏y w 12 przypadkach. W pozosta∏ych sprawach wychowankowie
zak∏adów mieli ju˝ z góry upatrzonà szko∏´, w której miejsce za∏atwiali wczeÊniej
pracownicy zak∏adu poprawczego. Centrum pomocy rodzinie jedynie rozpatrzy∏o
wniosek o pomoc finansowà na kontynuacj´ nauki i kontrolowa∏o, czy rzeczywiÊcie
osoba usamodzielniana realizuje nauk´, co stanowi jeden z elementów indywidu-
alnego planu usamodzielnienia.

SpoÊród 128 osób, które deklarowa∏y ch´ç dalszej nauki, 58 zrezygnowa∏o
z niej w ciàgu pierwszego roku, co ∏àczy∏o si´ ze wstrzymaniem pomocy material-
nej na ten cel oraz by∏o podstawà do nieudzielenia pomocy finansowej na usamo-
dzielnienie. W przypadku 16 wychowanków pomoc zosta∏a wstrzymana ze wzgl´-
du na pope∏nienie przest´pstwa umyÊlnego bàdê zawieszona z powodu toczàce-
go si´ post´powania w sprawie o taki czyn.

Wniosek o pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuacj´ nauki nie zosta∏
pozytywnie rozpatrzony wobec 6 wychowanków zak∏adu. Powodem odrzucenia
wniosków w dwóch przypadkach by∏o nieukoƒczenie 18 lat w momencie zwolnie-
nia z zak∏adu oraz pope∏nienie przest´pstwa umyÊlnego jeszcze przed rozpatrze-
niem wniosku o udzielenie pomocy. 

PCPR do przysy∏anej w ramach badaƒ dokumentacji do∏àcza∏y cz´sto swoje w∏a-
sne uwagi odnoÊnie procesu usamodzielnienia (22 centra). Najcz´Êciej powtarza∏a
si´ konstatacja, wi´kszoÊç wychowanków deklaruje ch´ç kontynuacji nauki tylko
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po to, by otrzymaç pomoc finansowà. Do pomocy uprawnia równie˝ nauka w szko-
le niepublicznej, oraz w trybie zaocznym, wieczorowym lub dla doros∏ych, co po-
zwala kontynuowaç nauk´ i jednoczeÊnie pracowaç. Je˝eli dochód nie przekroczy
okreÊlonego progu, otrzymuje równie˝ pomoc finansowà na kontynuacj´ szko∏y. 

Badania wykaza∏y, ˝e w sprawach, w których z∏o˝ono wniosek o udzielanie po-
mocy na kontynuacj´ nauki, PCPR bardzo dok∏adnie i rzetelnie przeprowadza∏y
diagnoz´ Êrodowiskowà. Wychowankowie, którzy otrzymali pomoc, faktycznie
spe∏niali wszystkie wymagane warunki.

Z badania dokumentacji z usamodzielnienia wynika, ˝e PCPR udzieli∏y pomocy
w znalezieniu szko∏y dla osób, które jeszcze takiej szko∏y nie wybra∏y (12 osób
na 185 wychowanków), wyda∏y decyzje o pomocy finansowej oraz kontrolowa∏y
czy rzeczywiÊcie wychowanek ucz´szcza do szko∏y. Kontrola sprowadza∏a si´
do zobowiàzania osoby usamodzielnianej do przedstawiania raz na pó∏ roku za-
Êwiadczenia ze szko∏y o realizacji nauki. 

Okaza∏o si´, ˝e okres pó∏roczny jest zdecydowanie za d∏ugi, gdy˝ w 58 przy-
padkach, w których wychowankowie zak∏adów poprawczych porzucili nauk´, pie-
niàdze na kontynuacj´ wyp∏acane by∏y Êrednio jeszcze przez 2 miesiàce – do koƒ-
ca danego semestru. Dopiero po kolejnym semestrze, kiedy osoba usamodzielnia-
na nie dostarczy∏a zaÊwiadczenia, PCPR zwraca∏o si´ do szko∏y celem wyjaÊnienia
przyczyn jego braku. Po uzyskaniu informacji o nierealizacji nauki, osobie usamo-
dzielnianej nakazywano zwrot nienale˝nych Êwiadczeƒ. Brak jest jednak danych
o dokonaniu zwrotu. Racjonalna zatem wydaje si´ zmiana cz´stotliwoÊci sk∏adania
zaÊwiadczenia. ZaÊwiadczenie powinno byç sk∏adane przez osob´ zainteresowa-
nà nie rzadziej ni˝ co 2 miesiàce, wy∏àczajàc miesiàce wakacyjne w przypadku
szko∏y gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej oraz miesiàce lipiec–wrzesieƒ, w przy-
padku szko∏y wy˝szej.

3. Pomoc finansowa na usamodzielnienie oraz pomoc rzeczowa

Pomoc finansowa na usamodzielnienie zostaje wyp∏acona osobie usamodzielnia-
nej po opuszczeniu zak∏adu lub po zakoƒczeniu nauki, je˝eli wychowanek zak∏adu
deklaruje ch´ç jej kontynuacji i korzysta z funduszy przeznaczonych na ten cel.
Pieniàdze na usamodzielnienie zosta∏y wyp∏acone 52 osobom, które zakoƒczy∏y
edukacj´ w zak∏adzie poprawczym i wola∏y zamiast dalszego kszta∏cenia podjàç
prac´. W tych przypadkach nie stwierdzono ˝adnych uchybieƒ w przyznawaniu
Êwiadczeƒ. Odrzucone zosta∏y natomiast wnioski 6 osób w zwiàzku z niespe∏nie-
niem kryteriów formalnych (nieukoƒczone 18 lat). Pi´çdziesiàt osiem osób porzu-
ci∏o nauk´ i dlatego równie˝ nie przyznano im pomocy na usamodzielnienie. Pozo-
sta∏e osoby, w trakcie zbierania dokumentacji o przebiegu procesu usamodzielnie-
nia, kontynuowa∏y nauk´, a zatem równie˝ nie otrzyma∏y jeszcze pomocy na usa-
modzielnienie.
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Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Starosta powiatowy przyznaje pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczo-

wej. Pomoc ta ma charakter celowy i nie jest pomocà rzeczowà w Êcis∏ym znacze-
niu. Osoby, które sk∏adajà wniosek o usamodzielnienie, wymieniajà konkretne
przedmioty (urzàdzenia, meble) niezb´dne do codziennego funkcjonowania poda-
jàc dok∏adnà ich cen´ w konkretnej placówce handlowej. Wychowanek otrzymuje
pieniàdze na dany cel, a po dokonaniu zakupu, jako dowód jego dokonania,
ma obowiàzek dostarczyç do PCPR faktur´ bàdê paragon.

Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie jest zale˝na od sytuacji materialnej ro-
dziny, zarobków oraz rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych by∏ego wychowanka
zak∏adu poprawczego, popartych przez pracownika socjalnego podczas przepro-
wadzania wywiadu Êrodowiskowego. Jest natomiast niezale˝na od wieku, w jakim
nieletni opuÊci∏ zak∏ad poprawczy, czasu pobytu w zak∏adzie, czy ch´ci podj´cia
dalszej nauki bàdê znalezienia pracy. W zwiàzku z powy˝szym nie korzystajà z tej
formy wsparcia wszyscy byli wychowankowie – w zbadanych sprawach skorzysta-
∏o z niej 75% wychowanków. Pieniàdze na zagospodarowanie przeznaczyli na ogó∏
na umeblowanie oraz urzàdzenia RTV i AGD.

4. Praca zawodowa osób usamodzielnianych

Pracownicy socjalni, którzy byli opiekunami osób usamodzielnianych, mieli po-
móc w znalezieniu zatrudnienia 76 osobom. W tym celu skierowali ich przede
wszystkim do urz´du pracy celem zarejestrowania jako bezrobotnych. Dzi´ki temu
byli wychowankowie uzyskiwali prawo do korzystania z podstawowych us∏ug zdro-
wotnych.

Urz´dy pracy przedstawi∏y oferty 12 osobom, z czego 10 podj´∏o zatrudnienie.
Dwie osoby, którym nie odpowiada∏a zaproponowana praca, same aktywnie rozpo-
cz´∏y poszukiwania bardziej atrakcyjnej. Z pozosta∏ych 64 osób, 23 zosta∏y skiero-
wane na dodatkowe kursy zawodowe (komputerowe, spawalnicze, oraz dla kie-
rowców). OsiemnaÊcie osób znalaz∏o prac´ dzi´ki w∏asnej inicjatywie lub pomocy
rodziny bàdê znajomych. JedenaÊcie osób nie uzyska∏o dost´pu ani do szkolenia
zawodowego ani do pracy, wobec 7 osób zastosowano areszt tymczasowy jeszcze
przed podj´ciem jakiejkolwiek pracy, co do 5 zaÊ osób brakuje informacji na temat
sytuacji zawodowej.

W dokumentacji 29 spraw znajdujà si´ oddzielne pisma kierowane do urz´dów
pracy z proÊbà o obj´cie pomocà osob´ usamodzielnianà poprzez znalezienie dla
niej pracy. Dzia∏ania takie mo˝na by∏oby uznaç za wystarczajàce pod warunkiem
wysokiej skutecznoÊci pomocy urz´dów pracy, które jednak w badanym okresie
nie dysponowa∏y wystarczajàcymi zasobami wakatów odpowiadajàcymi profilom
zawodowym wychowanków zak∏adów poprawczych.
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Wykres 3. Sytuacja zawodowa osób usamodzielnianych

Sytuacja zawodowa po roku od opuszczenia zak∏adu:

5. Integracja osób usamodzielnianych w Êrodowisku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oprócz Êwiadczenia pomocy materialnej
ma równie˝ obowiàzek zajàç si´ integracjà w Êrodowisku rówieÊniczym, lokalnym
oraz rodzinnym. Pomoc w znalezieniu pracy czy szko∏y mo˝na zaliczyç w poczet
takich dzia∏aƒ, pozostaje jednak kwestia o wiele trudniejsza jakà jest ochrona by∏e-
go wychowanka zak∏adu przed wp∏ywem zdemoralizowanego Êrodowiska rówie-
Êniczego, czy cz´sto patologicznej sytuacji rodzinnej.

Integracja w Êrodowisku rówieÊniczym.
O ile wszystkie indywidualne plany usamodzielnienia opiera∏y si´ na deklara-

cjach dotyczàcych pracy, nauki, na rozdysponowaniu Êrodków finansowych, które
mia∏yby byç przyznane w ramach usamodzielnienia, to ˝aden plan nie okreÊla∏
sposobu realizacji integracji by∏ego wychowanka zak∏adu poprawczego w Êrodo-
wisku rówieÊniczym.

W realizacji tego celu wydaje si´ racjonalna wspó∏praca pracownika PCPR z ku-
ratorem sàdowym (przynajmniej w sprawach, w których osoba usamodzielnia-
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na opuÊci∏a zak∏ad poprawczy w ramach warunkowego zwolnienia lub umieszcze-
nia poza zak∏adem). 

Umieszczenie przepisu o pomocy w integracji w ustawie o pomocy spo-
∏ecznej ma zatem tylko symboliczne znaczenie. Jedynie w incydentalnych
przypadkach unormowanie to dawa∏o prawo do ingerencji w sytuacj´ ˝yciowà
osoby usamodzielnianej. Przebywanie bowiem w Êrodowisku kryminogennym
czy zdemoralizowanym mo˝e byç podstawà do uznania, ˝e osoba usamodziel-
niana nie wype∏nia zobowiàzaƒ zawartych w indywidualnym planie usamodziel-
nienia. Warunkiem jest jednak istnienie w planie klauzuli o unikaniu takiego
Êrodowiska. 

Integracja z rodzinà.
Je˝eli rodzina przejawia cechy patologii, to zastanowiç si´ nale˝y nad tym,

czy na pewno warto doprowadzaç do reintegracji. W takich sytuacjach lepsze efekty
usamodzielnienia mo˝na by∏oby uzyskaç, gdyby osoba opuszczajàca zak∏ad
poprawczy osiedli∏a si´ poza dawnym miejscem zamieszkania. Je˝eli zaÊ rodzi-
na nie przejawia∏a cech patologicznych, to pomoc w readaptacji oraz integracji nie
by∏a potrzebna. 

VII. Oceny i wnioski

1. Zak∏ady poprawcze nie biorà udzia∏u w procesie usamodzielniania swoich
wychowanków, choç podejmujà dzia∏ania, które powinny przygotowaç wy-
chowanka do tego procesu, u∏atwiç go przez nauk´ i wyrobienie w∏aÊciwych
postaw. Wa˝nym elementem przygotowania jest kontakt wychowanka z rodzi-
nà, którà nale˝y przygotowaç do wsparcia nieletniego podczas pobytu po-
za zak∏adem.

2. Pobyt w zak∏adzie poprawczym umo˝liwia przygotowanie do podj´cia na-
uki zawodu lub pracy zawodowej (niejednokrotnie w wi´cej ni˝ jednym zawo-
dzie) Kwalifikacje nabywane sà w samym zak∏adzie, zatem w tym zakresie
wspó∏praca z innymi instytucjami nie jest konieczna.

3. Zak∏ad poprawczy zapewnia tylko mo˝liwoÊç zdobycia umiej´tnoÊci zawo-
dowych a nie zatrudnienie i karier´ zawodowà. Wspó∏praca z innymi instytu-
cjami (w szczególnoÊci urz´dami pracy) jest niezb´dna przy poszukiwaniu pra-
cy dla wychowanka zak∏adu i jest w praktyce realizowana przed opuszczeniem
przez wychowanków zak∏adu poprawczego.

4. Zak∏ady poprawcze powinny wprowadzaç specjalne programy zawodowe.
W ich zakresie powinny si´, mi´dzy innymi, znaleêç podstawowe informacje
na temat rozpoczynania dzia∏alnoÊci gospodarczej, mo˝liwoÊci uzyskania dotacji,
wsparcia, bezzwrotnych po˝yczek na dzia∏alnoÊç gospodarczà, mo˝liwoÊci uzy-
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skania pomocy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto wychowan-
kowie powinni nabyç umiej´tnoÊci autoprezentacji, pisania listu motywacyjne-
go, C.V., aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´
komputerem, przygotowania prezentacji, korzystania z zasobów internetu (w tym
poszukiwania przepisów prawnych) powinna byç standardem podstawowych
umiej´tnoÊci organizacyjnych.

5. Wspó∏praca zak∏adu poprawczego z ró˝nymi instytucjami jest po˝àda-
na je˝eli nieletni po opuszczeniu zak∏adu b´dzie kontynuowaç nauk´.
Zapewnienie miejsca nauki w konkretnej placówce edukacyjnej jest zada-
niem opiekuna wychowanka, bowiem sam podopieczny nie ma umiej´tnoÊci
za∏atwiania spraw urz´dowych. Takich umiej´tnoÊci w zak∏adzie poprawczym
nabyç si´ nie da. Pozostawienie samemu nieletniemu sprawy znalezienia
szko∏y i zapisania si´ do niej mog∏aby byç w wi´kszoÊci przypadków skut-
kowaç rezygnacjà z dalszej nauki. Istnieje potrzeba nawiàzania wspó∏pracy
z takimi instytucjami jak: szko∏y publiczne, placówki centrum kszta∏cenia
ustawicznego, cechy rzemios∏ ró˝nych, ochotnicze hufce pracy, inne szko∏y
dla doros∏ych.

6. Wspó∏praca z oÊrodkami pomocy spo∏ecznej jest po˝àdana z uwagi na to, ˝e
rodziny wychowanków zak∏adu stosunkowo cz´sto korzystajà z pomocy socjal-
nej, a sami wychowankowie po opuszczeniu zak∏adu cz´sto stajà si´ uprawieni
do uzyskiwania pomocy, przynajmniej do czasu kiedy otrzymajà pomoc na usa-
modzielnienie.

7. Badania wykaza∏y, ˝e w procesie usamodzielnienia pracownik PCPR zajmujà-
cy si´ danym wychowankiem zak∏adu powinien wspó∏pracowaç z kurato-
rem sàdowym. Jest to mo˝liwe jedynie w przypadku warunkowego zwolnienia
bàdê umieszczenia poza zak∏adem. Wspó∏prac´ w pozosta∏ych przypadkach
nale˝a∏oby usankcjonowaç poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów
w ustawie o post´powaniu w sprawach nieletnich.

8. Zmiany legislacyjne mogà okazaç si´ równie˝ potrzebne, aby zapobiec po-
wtarzaniu si´ procesu usamodzielnienia. Obecne przepisy dopuszczajà
mo˝liwoÊç powstania sytuacji, gdy wychowanek zak∏adu uzyskuje pomoc
w ramach usamodzielnienia, nast´pnie powraca do zak∏adu poprawczego
na podstawie art. 87 u.p.n. a po (co najmniej) roku pobytu w zak∏adzie
ubiega si´ o kolejnà pomoc na kontynuacj´ nauki, usamodzielnienie i zago-
spodarowanie.

9. Przepisy o usamodzielnieniu nie przewidujà mo˝liwoÊci otrzymania pomocy
materialnej na usamodzielnienie, gdy wychowanek zak∏adu kontynuuje nauk´.
Pomoc na usamodzielnienie mo˝e byç wyp∏acona dopiero po ukoƒczeniu
nauki, w trakcie której wychowanek otrzymuje comiesi´cznà pomoc finan-
sowà. PodkreÊliç jednak nale˝y, ˝e pomoc (jednorazowa) na usamodzielnienie
mo˝e si´gaç blisko 5 000 z∏, pomoc na kontynuowanie nauki zaÊ – nieca∏e
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500 z∏ miesi´cznie. Mo˝e si´ okazaç, ˝e dla osoby usamodzielnianej wy˝sza
jednorazowa kwota b´dzie bardziej korzystna je˝eli chodzi o usamodziel-
nienie, ni˝ comiesi´czne wyp∏aty. Jej dobre zainwestowanie (np we w∏asnà
dzia∏alnoÊç gospodarczà) mo˝e zapewniç Êrodki na bie˝àce utrzymanie i kszta∏-
cenie zaoczne. Z takiej mo˝liwoÊci obecnie wychowankowie zak∏adu popraw-
czego skorzystaç nie mogà. Mo˝na wprawdzie uzyskaç zgod´ starosty
na wczeÊniejsze wyp∏acenie pieni´dzy na usamodzielnienie (art. 89 pkt 6 usta-
wy o pomocy spo∏ecznej), pomimo kontynuowania nauki, jednak zgoda taka
wydawana jest tylko w szczególnych wypadkach. 
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Przemys∏aw Biernacki

ObecnoÊç kuratora przy kontaktach rodzica z dzieckiem

W praktyce orzeczniczej sàdów opiekuƒczych coraz powszechniejszym staje
si´ ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem w obecnoÊci kuratora sàdowego. Bez
wàtpienia dobro dziecka w pewnych sytuacjach wymaga, aby kontakty dziecka
z jednym z rodziców odbywa∏y si´ bez udzia∏u drugiego, jednak w obecnoÊci ku-
ratora sàdowego – zapewniajàcego bezpieczeƒstwo i ochron´ dobra dziecka pod-
czas realizacji kontaktu. Dotychczas obowiàzujàce uregulowania jurydyczne w za-
kresie kontaktów rodzica z dzieckiem by∏y niejasne, w konsekwencji czego – nie
zawsze by∏y poprawnie stosowane. Równie˝ przyj´te przez parlament zmiany
w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym stawiajà przed doktrynà zadanie u∏atwienia
sàdom opiekuƒczym orzekanie w sprawach dotyczàcych osobistej stycznoÊci ro-
dziców z dzieçmi oraz wykonywania tych orzeczeƒ.

Do 13 czerwca 2009 r. podstaw´ materialnoprawnà orzekania obecnoÊci kura-
tora, przy realizowaniu przez rodzica prawa do osobistej stycznoÊci z dzieckiem,
stanowi∏ art. 109 § 1 k.r.o., nie zaÊ – jak bywa∏o to b∏´dnie przyjmowane – art. 109
§ 2 pkt 3, albowiem prawo do osobistej stycznoÊci z dzieckiem nie jest elementem
w∏adzy rodzicielskiej11. 

W dniu 13 czerwca 2009 r. wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw22.
W wyniku tej nowelizacji powsta∏ nowy oddzia∏ „Kontakty z dzieckiem”. Novum tych
uregulowaƒ jest z pewnoÊcià okreÊlenie kontaktów rodziców i ich dzieci jako nie tyl-
ko prawo, ale i obowiàzek. Zasada ta skorelowa∏a obowiàzek dziecka z prawem ro-
dzica i odwrotnie. Powsta∏ równie˝ katalog elementów kontaktów z dzieckiem oraz
zasady regulujàce sposoby utrzymywania tych kontaktów. W ustawie tej ustawodaw-
ca okreÊli∏ kompetencj´ sàdu opiekuƒczego do ograniczenia utrzymywania kontak-
tów rodziców z dzieckiem. Stosownie do art. 1132 § 2 pkt 3 sàd opiekuƒczy mo˝e „ze-
zwoliç na spotykanie si´ z dzieckiem tylko w obecnoÊci drugiego z rodziców albo
opiekuna, kuratora sàdowego lub innej osoby wskazanej przez sàd”. Uleg∏a wi´c
zmianie podstawa prawna orzekania obecnoÊci kuratora przy kontaktach rodzica
z dzieckiem, jednak zmiana ta nie wp∏ynie na praktyczne aspekty wykonywania orze-
czeƒ. Nadal b´dzie to obecnoÊç kuratora przy kontaktach a nie jego nadzór. 

Wi´kszej uwagi wymaga przybli˝enie dwóch zupe∏nie nowych uregulowaƒ.
Po pierwsze, sàd opiekuƒczy, orzekajàc w sprawie kontaktów z dzieckiem, jest

1 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00.
2 Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431.
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w∏adny – na podstawie art. 1134 k.r.o. zobowiàzaç rodziców do okreÊlonego zacho-
wania, w szczególnoÊci mo˝e skierowaç ich do placówek lub specjalistów zajmu-
jàcych si´ terapià rodzinnà, poradnictwem lub Êwiadczàcych rodzinie innà stosow-
nà pomoc. JednoczeÊnie sàd wskazywaç b´dzie sposób kontroli wykonania wyda-
nych zarzàdzeƒ. Ustawodawca wyszed∏ wi´c z za∏o˝enia, ˝e najlepszym rozwiàza-
niem jest uzdrowienie sytuacji w rodzinie pochodzenia dziecka i przynajmniej cz´-
Êciowa jej poprawa. W praktyce spotkaç mo˝na sytuacje, w których rodzice, po-
przez swojà niew∏aÊciwà postaw´ stanowiç mogà zagro˝enie dla prawid∏owego
rozwoju dziecka. Poddanie rodziców i dziecka specjalistycznym oddzia∏ywaniom
terapeutycznym pozwoli skorygowaç niew∏aÊciwe zachowania rodziców oraz wy-
pracowaç postawy dziecka i rodziców satysfakcjonujàce obie strony. Nale˝y mieç
nadziej´, ˝e przepis ten znajdzie uznanie wÊród s´dziów rodzinnych i b´dzie sze-
roko stosowany, w sytuacjach tego wymagajàcych33.

Kognicjà sàdów rozwodowych obj´to rozstrzyganie o sposobie utrzymywania
kontaktów z dzieckiem. Regulacja ta podyktowana by∏a skutkami, jakie wywo∏uje roz-
wód w sferze stosunków rodzinnych. Sàd rozwodowy mo˝e uwzgl´dniç porozumie-
nie rozwodzàcych si´ rodziców (art. 58 § 1 k.r.o.), którzy powinni kierowaç si´ do-
brem dziecka i braç pod uwag´ jego rozsàdne ˝yczenia (art. 95 § 4 k.r.o.). O ile
przy zgodnych stanowiskach stron, regulacja ta zas∏uguje na aprobat´, gdy˝ pozwa-
la na uregulowanie w post´powaniu rozwodowym wszystkich spraw dotyczàcych ro-
dziny, o tyle w sytuacji zaci´tego konfliktu – cz´sto wyst´pujàcego w sprawach roz-
wodowych – mo˝e pogorszyç sprawnoÊç post´powania w sprawach rozwodowych. 

Odkàd sàdy rodzinne regulowa∏y kontakty rodzica z dzieckiem w obecnoÊci ku-
ratora sàdowego, powstawa∏o pytanie o zakres obowiàzków i uprawnieƒ kuratora
sàdowego, któremu powierzono obecnoÊç przy kontaktach. Pozycja prawna kura-
torów sàdowych sprzeciwia si´ kazuistycznemu okreÊlaniu ich uprawnieƒ i obo-
wiàzków w postanowieniu sàdu. Wynika to przede wszystkim z art. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdowych44, zwanej dalej „u.k.s.”, wedle które-
go kuratorzy sàdowi realizujà okreÊlone przez prawo zadania o charakterze wycho-
wawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, zwiàza-
ne z wykonywaniem orzeczeƒ sàdu. Oznacza to, ˝e do realizacji przez kuratora ja-
kichkolwiek zadaƒ ustalonych przez sàd, potrzebne jest odpowiednie upowa˝nie-
nie, zawarte w akcie normatywnym. Niew∏aÊciwym jest jednak powo∏ywanie si´
na § 3 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 czerwca 2003 r. w spra-
wie szczegó∏owego sposobu wykonywania uprawnieƒ i obowiàzków kuratorów sà-
dowych55, który uszczegó∏awia obowiàzki kuratora, któremu powierzono sprawowa-

3 Obszerniej na ten temat zob. np. W. Stojanowska i H. Haak, Opinia dotyczàca rzàdowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw, Biuro Analiz Sejmo-
wych, 15 lutego 2007 r. 

4 Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071.
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 112, poz. 1064.
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nie nadzoru. ˚adna czynnoÊç wymieniona w tym paragrafie nie ma zwiàzku z tre-
Êcià kontaktów rodziców z dzieckiem. Dlatego wy∏àcznie w∏aÊciwym jest stosowa-
nie § 10 tego˝ rozporzàdzenia. OkreÊla on, ˝e wykonanie obowiàzku obecnoÊci
przy kontaktach, wynikajàcego z orzeczenia sàdu opiekuƒczego, nast´puje po-
przez stawienie si´ kuratora w okreÊlonym w postanowieniu sàdu terminie oraz
miejscu i obecnoÊç przez ca∏y czas trwania kontaktu, zapewniajàc, by kontakt ten
nie trwa∏ d∏u˝ej, ni˝ postanowi∏ sàd a tak˝e niezw∏oczne z∏o˝enie sàdowi pisemnej
notatki. Brak tak˝e podstaw do zastosowania – w celu na∏o˝enia na kuratora obo-
wiàzku sk∏adania np. comiesi´cznych lub kwartalnych sprawozdaƒ – w drodze
analogii § 237 Regulaminu urz´dowania sàdów powszechnych. Odwo∏ujàc si´
do przytoczonego art. 1 u.k.s. stwierdziç nale˝y, ˝e obecnoÊç kuratora przy kontak-
tach jest zadaniem o charakterze profilaktycznym i kontrolnym. Zauwa˝yç w tym
miejscu warto, ˝e tak uregulowane obowiàzki kuratorów sàdowych zosta∏y uznane
przez Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka w Strasburgu za zgodne z art. 8 Kon-
wencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci66. W orzeczeniu tym
Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e kuratorzy sàdowi, którzy regularnie przedstawiali sàdowi
swoje sprawozdania i informowali o rozwoju sytuacji, nie zaniedbali swoich obo-
wiàzków. Trybuna∏ uzna∏ ponadto za nienaruszajàce zakazu ingerencji w∏adzy pu-
blicznej w ˝ycie prywatne i rodzinne organizowanie spotkaƒ, w którym uczestniczy-
∏o dziecko oraz rodzice, pozostawanie w kontakcie z dzieckiem i rozmowy z nim
o stosunkach z uprawnionym rodzicem, starajàc si´ nak∏oniç je do przyjrzenia si´
punktowi widzenia uprawnionego rodzica (§ 105 i 106 wyroku ETPC). Istotne jest,
˝e kurator sàdowy jest jedynie biernym uczestnikiem kontaktu, którego obecnoÊç
opiera si´ na zasadzie nie interwencjonizmu.

Zasadnym wydaje si´ postawienie postulatu de lege ferenda, by obecnoÊç ku-
ratora przy kontakcie rodzica z dzieckiem, coraz cz´Êciej ograniczana by∏a
do dwóch newralgicznych punktów kontaktu – odbierania i przyprowadzenia dziec-
ka przez rodzica uprawnionego do rodzica sprawujàcego piecz´ nad dzieckiem.
W sytuacji, gdy zagro˝enie dobra dziecka wynika wy∏àcznie z nieodpowiedzialne-
go zachowania rodziców wzgl´dem siebie, wystarczajàcym b´dzie wyeliminowa-
nie z zakresu kontaktu z dzieckiem osobistej stycznoÊci jego rodziców. 

Bardzo dra˝liwà sprawà w Êrodowiskach sàdowych kuratorów spo∏ecznych jest
kwestia ró˝norodnej praktyki naliczania i wyp∏acania rycza∏tów. Zdarza si´ bowiem,
˝e nawet w tym samym sàdzie opiekuƒczym ró˝ni s´dziowie stosujà odmienne
praktyki w tym zakresie – wyp∏acajàc rycza∏ty za ka˝dy kontakt albo raz w miesiàcu
kalendarzowym. A przecie˝ kuratorowi spo∏ecznemu za obecnoÊç przy kontaktach
rodziców z dzieckiem – stosownie do przepisu art. 91 ust. 2 – przys∏uguje rycza∏t
w wysokoÊci 10% kwoty bazowej, ustalonej dla kuratorów zawodowych na podsta-
wie przepisów o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej. Ry-

6 Wyrok Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w Strasburgu Nr 15/02/2006 z dnia 6 wrzeÊnia 2005 r.
w sprawie Siemianowski przeciwko Polsce (skarga Nr 45972/99).
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cza∏t ten w swej istocie stanowiç ma zwrot poniesionych przez kuratora kosztów.
W Êwietle wszystkich przytoczonych przepisów stwierdziç nale˝y, i˝ sàdowemu ku-
ratorowi spo∏ecznemu, któremu zlecono obecnoÊç przy kontaktach rodziców
z dzieckiem, rycza∏t przys∏uguje za ka˝dorazowà obecnoÊç przy kontaktach. Nie po-
winno budziç wàtpliwoÊci, ˝e obecnoÊç przy kontaktach jest czynnoÊcià jednorazo-
wà, dochodzàcà do skutku ilekroç spe∏nione zostanà wczeÊniej przytoczone prze-
s∏anki. W obecnym stanie prawnym nie daje si´ obroniç poglàd, jakoby obecnoÊç
przy kontaktach by∏a jakiegoÊ rodzaju rozciàgni´tym w czasie nadzorem i z tego ty-
tu∏u wnioskowaç o miesi´cznym charakterze rycza∏tu nale˝nego kuratorowi. Racjo-
nalny ustawodawca nie rozró˝nia∏by „miesi´cznego rycza∏tu” w art. 90 i „rycza∏tu”
w art. 91 u.k.s. Wszystkie trzy podstawy przyznania rycza∏tu wymienione w art. 91
ust. 1 stanowià czynnoÊç jednorazowà i za ka˝dorazowe dokonanie ka˝dej z tych
czynnoÊci sàd winien przyznaç rycza∏t. Przeciwko takiej wyk∏adni nie przemawia na-
wet u˝yty przez ustawodawc´ zwrot „obecnoÊç przy kontaktach” a nie „przy kontak-
cie”, gdy˝ oczywistym jest, ˝e skoro sposób realizacji prawa do osobistej styczno-
Êci rodzica z dzieckiem regulowany jest w sposób periodyczny (w praktyce ci´˝ko
spotkaç uregulowanie dotyczàce wy∏àcznie jednego kontaktu dziecka z rodzicem),
to s∏owo „obecnoÊç” wyst´pujàce w liczbie pojedynczej stanowi o jednorazowoÊci
czynnoÊci kuratora. Zauwa˝yç na marginesie warto, ˝e prawodawca – formu∏ujàc
tekst normatywny – pos∏uguje si´ czasem rzeczownikami w liczbie mnogiej, a rze-
czownikami ods∏ownymi (gerundiami) w formie ciàg∏ej; z punktu widzenia seman-
tycznego „stany ciàg∏e” obejmujà równie˝ form´ dokonanà. Stanowisko takie wielo-
krotnie podnoszone by∏o przez doktryn´ i znalaz∏o aprobat´ wÊród du˝ej cz´Êci ju-
dykatury77. Na marginesie zauwa˝yç nale˝y – co nie budzi zresztà zasadniczych wàt-
pliwoÊci i rozbie˝noÊci w orzecznictwie sàdów – ˝e rycza∏t nale˝ny jest kuratorowi,
który stawi∏ si´ w ustalonym miejscu kontaktów i o ustalonej porze, jednak do kon-
taktów nie dosz∏o z powodu nieobecnoÊci któregokolwiek z uczestników, o czym
kurator niezw∏ocznie poinformowa∏ sàd w sporzàdzonej na t´ okolicznoÊç notatce.
S∏usznie przyj´to, i˝ niedojÊcie kontaktów do skutku, czy te˝ ich skrócenie, nie mo-
gà rodziç dla kuratora negatywnych konsekwencji (odmowa wyp∏aty rycza∏tu), je˝e-
li wynikajà z okolicznoÊci niezale˝nych od niego (np. zawinienie uczestników lub
osoby trzeciej, vis absoluta). Analogicznie ma si´ sprawa w sytuacji, w której uczest-
nicy nie wp∏acili na konto sàdu nale˝noÊci tytu∏em kosztów post´powania wykonaw-
czego, którymi zostali obcià˝eni, gdy˝ wp∏ata taka nie jest warunkiem sine qua non
dokonania wyp∏aty rycza∏tu. Kwot´ potrzebà na dokonanie wydatków wy∏o˝yç powi-
nien tymczasowo Skarb Paƒstwa, stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych88.

7 Por. K. Gromek, Kuratorzy Sàdowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2002, s. 366-367; T. Jedynak i K. Stasiak, Komentarz do ustawy o kuratorach sàdo-
wych, wyd. I, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 408. 

8 Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.
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Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´, ˝e ze wzgl´du na brak w art. 91 ust. 1 u.k.s. zapi-
su o tym, i˝ rycza∏t stanowi zwrot kosztów poniesionych przez kuratora, organy po-
datkowe99 traktujà rycza∏ty wyp∏acane na podstawie art. 91 u.k.s. za przychód
z dzia∏alnoÊci wykonywanej osobiÊcie, majàce charakter wynagrodzenia i podlega-
jàce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych1100. Odmienne sta-
nowisko prezentuje konsekwentnie orzecznictwo, doktryna, jak i Ministerstwo
SprawiedliwoÊci1111. Dlatego te˝ interpretacja organów podatkowych powinna stano-
wiç podstaw´ do podj´cia prac legislacyjnych, majàcych na celu uzupe∏nienie
art. 91 ust. 1 u.k.s. zapisem „rycza∏t z tytu∏u zwrotu kosztów poniesionych w zwiàz-
ku z wykonaniem orzeczenia sàdu”.

Kolejnà zasadniczà kwestià mogàcà rodziç wàtpliwoÊci – a pojawiajàcà si´
w sprawach kontaktów rodzica z dzieckiem – jest dopuszczalnoÊç zaskar˝ania de-
cyzji procesowych o przyznaniu rycza∏tu. W pierwszej wi´c kolejnoÊci warto zauwa-
˝yç, i˝ stosownie do treÊci art. 5781 k.p.c. podstawà wszcz´cia post´powania wy-
konawczego jest postanowienie sàdu ze stwierdzeniem z urz´du jego wykonalno-
Êci. Przepis ten jest o tyle istotny, i˝ konstytuuje on kodeksowy charakter post´po-
wania wykonawczego, co w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c., poddaje post´powanie wy-
konawcze re˝imowi procedury cywilnej, unormowanej w Kodeksie post´powania
cywilnego. 

Wed∏ug art. 394 § 1 za˝alenie przys∏uguje na postanowienie sàdu pierwszej
instancji koƒczàce post´powanie w sprawie oraz na postanowienia i zarzàdzenia
taksatywnie wymienione w punktach 1–11 tego˝ paragrafu. Orzeczenie o przyzna-
niu rycza∏tu nie koƒczy post´powania, ani te˝ nie jest wymienione wÊród postano-
wieƒ i zarzàdzeƒ wskazanych w art. 394 § 1 k.p.c. Powstaje wi´c wàtpliwoÊç, czy
kuratorowi sàdowemu przys∏uguje za˝alenie na to postanowienie. Punktem wyjÊcia
rozstrzygania problemu powinno byç brzmienie oraz ratio legis art. 394 § 1 pkt 9
k.p.c., przewidujàcego dopuszczalnoÊç za˝alenia na orzeczenie w przedmiocie
zwrotu kosztów, okreÊlenia zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wy-
miaru op∏aty, zwrotu op∏aty lub zaliczki, obcià˝enie kosztami sàdowymi, je˝eli stro-
na nie sk∏ada Êrodka zaskar˝enia co do istoty sprawy, kosztów przyznanych w na-
kazie zap∏aty oraz wynagrodzenia bieg∏ego. Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e za˝alenie
na postanowienie dotyczàce wynagrodzenia jak i nale˝noÊci osób trzecich, po-
przez zastosowanie analogii do bieg∏ego podlegajà zaskar˝eniu. Sàd Najwy˝szy
w uchwale z 6 grudnia 1988 r. wskaza∏ na podobieƒstwo w zakresie przyznawania

9 Tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia∏ajàc w imieniu Ministra Finansów, w Interpretacji in-
dywidualnej z dnia 31 sierpnia 2009 r., ITPB2/415-514/09/PS.

10 W takim uj´ciu rycza∏t nie podlega wy∏àczeniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 17 usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11 W piÊmie z dnia 6 maja 2009 r., znak DL-P-V-023-58/09, Departament Legislacyjno-Prawny Ministerstwa
SprawiedliwoÊci stanà∏ na stanowisku, i˝ „rycza∏t, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o kuratorach sà-
dowych, stanowi zwrot kosztów za wykonywanie wywiadów Êrodowiskowych i za obecnoÊç przy kontak-
tach rodziców z dzieçmi”.



80 Rodzina i Prawo Nr 13 2009

zwrotu kosztów i wynagrodzenia Êwiadka oraz bieg∏ego1122. Art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.
dotyczy zarówno kosztów procesu, jak i kosztów sàdowych. Stosownie do art. 5
ust. 1 pkt 9 ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, rycza∏ty nale˝ne
kuratorowi sàdowemu za obecnoÊç przy kontaktach wchodzà w sk∏ad wydatków.
Ponadto rycza∏t wyp∏acany kuratorowi nie tylko wchodzi w sk∏ad kosztów post´po-
wania, ale dotyczy bezpoÊrednio osoby kuratora. Kuratorowi – na podstawie art. 91
ust. 1 pkt 3 ustawy o kuratorach sàdowych – podobnie jak bieg∏emu i Êwiadkowi
s∏u˝y prawo do zwrotu wydatków zwiàzanych z wykonaniem postanowienia sàdu
(por. art. 277 i 288 k.p.c.). Nale˝noÊci te wp∏ywajà na koszty post´powania. Te same
zatem argumenty, które zawa˝y∏y na dopuszczeniu przez ustawodawc´ i judyka-
tur´ zaskar˝alnoÊci orzeczenia o przyznaniu nale˝noÊci bieg∏emu i Êwiadkowi, uza-
sadniajà w drodze analogii tez´, ˝e za˝alenie przys∏uguje na orzeczenie sàdu
pierwszej instancji, którego przedmiotem jest rycza∏towy zwrot kosztów kuratora.
Niewàtpliwie mamy tu do czynienia z lukà w ustawie, która powinna byç wype∏nio-
na przez orzecznictwo sàdowe. TrafnoÊç tej tezy potwierdza zatem cel ustawy a od-
mienny poglàd, jako sprzeczny z ratio legis, jest nie do przyj´cia1133. 

Konkludujàc nale˝y mieç nadziej´, ˝e wyra˝one stanowisko spotka si´ z apro-
batà Êrodowisk s´dziowskich. Zdaj´ sobie jednak spraw´, ˝e ze wzgl´du na brak
orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego, dotychczas wyst´pujàcych rozbie˝noÊci w judy-
katurze nie usunie niewià˝àce stanowisko doktryny i Ministerstwa SprawiedliwoÊci
oraz innych sàdów. Niemniej ka˝da wymiana poglàdów na temat obecnoÊci kura-
tora przy kontaktach rodzica z dzieckiem przyczyni si´ do poprawy jakoÊci i jed-
nolitoÊci stosowania prawa w polskim sàdownictwie rodzinnym. 

12 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 6 grudnia 1988 r., III CZP 95/88, OSNC 1989/12/203.
13 Tak te˝: W. Siedlecki, Przeglàd orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego (Prawo procesowe cywilne – II pó∏rocze

1977 r.), „Paƒstwo i Prawo” 1978, Nr 12, s. 124.

Przemys∏aw Biernacki
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Prawo rodzinne w Europie*

Temat wyk∏adu zosta∏ zakreÊlony bardzo szeroko, co wynika z charakteru
przemian, jakie dokonujà si´ w prawie europejskim. OkreÊlenie „prawo rodzinne
w Europie” mo˝e odnosiç si´ do zbioru praw rodzinnych krajów europejskich,
w tym do praw rodzinnych krajów Wspólnoty Europejskiej oraz do praw rodzinnych
paƒstw, które jeszcze do niej nie nale˝à, a po trzecie mo˝e chodziç tutaj o powsta-
jàce wspólne, europejskie prawo rodzinne.

Kluczowe dla niniejszych rozwa˝aƒ jest poj´cie rodziny. W Europie funkcjonuje
ono w szerokim, doktrynalnym uj´ciu, obejmujàc tradycyjnà rodzin´ ∏àcznie z kon-
kubinatem, który wywo∏uje czasem skutki w sferze prawa rodzinnego. Poglàd ten
zak∏ada najszerszà ochron´ wszystkich relacji rodzinnych w takich zwiàzkach.
Funkcjonuje tak˝e klasyczne poj´cie rodziny, jako opartej na zwiàzku ma∏˝eƒskim
lub zwiàzku dwojga osób majàcych wspólne dziecko. 

W naukach spo∏ecznych wyró˝niç mo˝na dwa modelowe uj´cia zjawisk doty-
czàcych kryzysu rodziny. Po pierwsze silny nurt nawiàzujàcy do uj´ç XIX wiecz-
nych, akceptujàcy permanentne rekonstrukcje w sferze rodzinno-prawnej, a zjawi-
sko rozwodu ujmowane jest jako pewna socjologiczna norma. Rozwód prowadzà-
cy do rekonstrukcji wi´zi rodzinno-prawnych w nowym ma∏˝eƒstwie, ma stanowiç
norm´, czyli zjawisko b´dàce pewnà prawid∏owoÊcià i majàce powszechny zasi´g. 

Drugi bardziej nowoczesny nurt, wyst´pujàcy w zakresie prawa rodzinnego, si´-
ga do najnowoczeÊniejszych osiàgni´ç socjologicznych, psychologicznych i trak-
tuje rodzin´ jako wyspecjalizowanà grup´ spo∏ecznà. Od ma∏˝onków oczekuje si´
wysokiej wiedzy, powinni oni uczyç si´, kontaktowaç si´ z psychologami, dà˝àc
do zachowania rodziny, do jej przetrwania w sytuacji kryzysu. Jest to obecnie bar-
dziej realistyczne podejÊcie. 

Wed∏ug klasycznej definicji, rozwód jest zakoƒczeniem ma∏˝eƒstwa, a zdaniem
cz´Êci badaczy europejskich tak˝e zarejestrowanego zwiàzku. Spoglàdajàc
na prawo rodzinne funkcjonujàce w Europie i uwzgl´dniajàc teoretyczne poglàdy,
mo˝na powiedzieç, ˝e opiera si´ ono na poj´ciu „sytuacji prawnej”, poniewa˝ po-

PRAWO RODZINNE W EUROPIE

Wspó∏praca mi´dzynarodowa sàdów

* Temat referowany przez prof. T. Soko∏owskiego w czasie obchodów XXX-lecia Sàdownictwa Rodzinnego
w Polsce w dniach 29–30 stycznia 2009 r. w Warszawie.
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wszechnie przyj´te „poj´cie stosunku prawnego” nie przystaje obecnie do dyna-
micznych przemian w odniesieniu do okolicznoÊciach faktycznych i prawnych to-
warzyszàcych rodzinie. 

Tworzone obecnie zasady europejskiego prawa rozwodowego stanowià
po pierwsze, ˝e rozwód jest dopuszczalny. Nie wymaga si´ do jego orzeczenia
okreÊlonego czasu trwania ma∏˝eƒstwa, aczkolwiek inaczej jest jeszcze w Anglii,
Szkocji i Irlandii. Nadto w dwóch trzecich krajów europejskich przed rozwodem wy-
magana jest obowiàzkowa separacja. Istnieje jednak powszechnie w Europie wy-
móg specjalnej regulacji procesowej, sàdowej, ale w niektórych krajach funkcjonu-
je droga administracyjna rozwiàzania ma∏˝eƒstwa. W Danii np. wystarczy zgodny
wniosek stron, w Rosji – zgodny wniosek w sytuacji braku dzieci i po up∏ywie jed-
nego miesiàca orzeka si´ rozwód; podobnie w Norwegii. Modelowym sposobem
udzielania rozwodu jest orzekanie go wyrokiem sàdu, ale w niektórych krajach do-
puszczalny jest on w drodze administracyjnej. W Holandii funkcjonuje na przyk∏ad
mo˝liwoÊç konwersji ma∏˝eƒstwa w zarejestrowany zwiàzek, którego zakoƒczenie
nie podlega ju˝ regulacji rozwodowej. 

Kolejna zasada tworzonego europejskiego prawa rozwodowego, przyjmuje,
˝e orzeczenie rozwodu mo˝e nastàpiç zarówno za porozumieniem stron jak i bez
ich obopólnej zgody. Porozumienie stron musi obejmowaç konsensus, co do roz-
wiàzania ma∏˝eƒstwa i wspólne wystàpienie lub zgod´ drugiego ma∏˝onka na roz-
wód. Nale˝y podkreÊliç, ˝e Komitet Ministrów Rady Europy wyda∏ dla paƒstw
cz∏onkowskich rekomendacj´ Nr R 98 (1) w sprawie mediacji rodzinnej. W Polsce
to zagadnienie by∏o przedmiotem niedawnej nowelizacji i wymaga obecnie prak-
tycznego zastosowania. Warto zauwa˝yç, ˝e w Stanach Zjednoczonych Ameryki
ka˝dy adwokat posiada zestaw formularzy, które przedk∏ada stronom w celu wy-
pracowania na ich podstawie porozumienia w odniesieniu do skutków rozwodu.
Strony z zasady spotykajà si´ wraz ze swoimi adwokatami i po kolei punkt
po punkcie negocjujà treÊç tych postanowieƒ.

Z punktu widzenia zmian, jakie wejdà w ˝ycie 13 czerwca 2009 r. pojawia si´
tzw. „porozumienie wychowawcze”, lub „plan wychowawczy”, dotyczàcy wykony-
wania w∏adzy rodzicielskiej po rozwodzie. Poniewa˝ w∏adza ta ma oko∏o 40 ele-
mentów, celowe by∏oby przedyskutowanie przez strony, punkt po punkcie tych ele-
mentów, celem wypracowania porozumienia, o jakim stanowiç b´dzie znowelizo-
wany art. 58 k.r.o. Odnoszàc si´ do pierwotnego projektu nowelizacji art. 58 k.r.o.
wspomnieç nale˝y, ˝e w jego pierwszej wersji dyskutowanej w Komisji Kodyfikacyj-
nej Prawa Cywilnego, przewidziane by∏o przygotowanie obowiàzkowego i pisem-
nego porozumienia rodziców. W toku dyskusji wykreÊlono jednak te szczegó∏owe
uregulowania. Uznano jednak, ˝e by∏aby to zbyt daleko idàca zmiana, stàd taka
doÊç „mi´kka” nowelizacja. Ten plan nale˝a∏o moim zdaniem scharakteryzowaç,
zdefiniowaç w art. 58 k.r.o. Warto dodaç, ˝e bardziej szczegó∏owa regulacja poja-
wi si´ za to w nowym art. 113 k.r.o., dotyczàcym kontaktów z dzieckiem.
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Wracajàc do zasad europejskiego prawa rozwodowego, to kolejna zasada 1.6
stanowi o braku wymogu okresu obowiàzkowej separacji. To jest jednak sytuacja
wyst´pujàca w mniejszoÊci systemów europejskich praw rodzinnych, poniewa˝ tyl-
ko w jednej trzeciej krajów nie ma okresu obowiàzkowej separacji. W zwiàzku z tym
ten okres obowiàzkowej separacji pojawia si´ w kolejnych punktach projektowa-
nych zasad europejskiego prawa rozwodowego. Warto zauwa˝yç, ˝e w toku dys-
kusji postulat zniesienia okresu obowiàzkowej separacji wzbudzi∏ zdziwienie bada-
czy wi´kszoÊci krajów europejskich, dla których trudny do wyobra˝enia jest roz-
wód w∏aÊnie bez okresu uprzedniej separacji. Przedstawiciele krajów, w których
przes∏ankà do rozwodu jest rozk∏ad po˝ycia, tak jak to ma miejsce w Polsce wska-
zujà natomiast, ˝e sama przes∏anka rozk∏adu po˝ycia powinna wystarczyç. Warto
zauwa˝yç, ˝e w dawnych krajach demokracji ludowej ma∏˝onkowie mogli nie mieç
mo˝liwoÊci, ˝eby si´ faktycznie rozstaç, poniewa˝ po prostu uzyskanie drugiego
mieszkania nie by∏o praktycznie dla nich osiàgalne. W Polsce nieco si´ to zmieni-
∏o i coraz mniej jest ma∏˝onków, którzy nie mogà sobie wynajàç mieszkaƒ, niemniej
nadal jest to pewna nasza lokalna specyfika. 

Kolejna zasada 1.7 g∏osi, ˝e je˝eli w ma∏˝eƒstwie wychowujà si´ dzieci do lat 16,
to musi wystàpiç obowiàzkowy okres do namys∏u trwajàcy trzy miesiàce, je˝eli roz-
wód orzeczony ma byç na podstawie pisemnego porozumienia stron. Je˝eli takie-
go porozumienia nie ma, to wówczas, jako swego rodzaju sankcja, okres do namy-
s∏u wynosi 6 miesi´cy (co ma sk∏oniç ma∏˝onków do porozumienia si´). W tej sa-
mej zasadzie umieszczona jest dodatkowa regu∏a, stanowiàca, ˝e je˝eli nie ma
wspólnych dzieci i jest porozumienie, to rozwód mo˝na uzyskaç natychmiast. Jed-
nak, je˝eli brak jest porozumienia, ale nie ma dzieci, to wówczas musi wystàpiç
obowiàzkowy okres trzymiesi´czny do namys∏u. Trzeci podpunkt tej zasady zak∏a-
da, ˝e je˝eli wyst´puje szeÊciomiesi´czny okresu separacji faktycznej (co jest prze-
widywane jako typowe zdarzenie), to wówczas rozwód mo˝na orzec od razu. Mo-
˝na powiedzieç, ˝e w tej koncepcji europejskiego prawa rozwodowego figurà pod-
stawowà dla ma∏˝eƒstwa bez dzieci b´dzie okres szeÊciomiesi´cznej separacji. 

Zasada 1.8 definiuje treÊç porozumienia, wskazujàc na nast´pujàce punkty,
które nie sà ju˝ dla nas nowoÊcià, a obejmujàce pisemne porozumienie rodziców,
dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej, ustalenia alimentacji dzieci, podzia∏u majàtku, czy
alimentacji ma∏˝onka. Patrzàc na te zasady zauwa˝yç nale˝y, ˝e prawo polskie jest
systemem bardzo nowoczesnym i zaawansowanym w porównaniu z wieloma inny-
mi regulacjami europejskimi. W gruncie rzeczy dla nas uwzgl´dnienie wi´kszoÊci
zaleceƒ, zawartych w omawianych zasadach nie by∏oby a˝ takim wstrzàsem, acz-
kolwiek niektóre punkty na pewno mogà budziç naszà krytyk´ i spore zastrze˝enia. 

Wreszcie zasada 1.9, odnoszàca si´ do „planu wychowawczego”, czyli tej cz´-
Êci porozumienia, która dotyczy wychowywania dzieci. Podlegaç to ma zawsze
szczegó∏owej ocenie sàdu, który mo˝e narzuciç w∏asne rozstrzygni´cie, je˝eli wy-
st´puje tutaj naruszenie czy zagro˝enie dobra dziecka. 
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Zasada 1.10 dopuszcza z kolei, jako wyjàtek rozwód unilateralny, jednostronny
bez zgody drugiej strony, je˝eli separacja faktyczna trwa rok. W Êwietle naszej
praktyki i rzeczywistoÊci jest to rozwiàzanie doÊç daleko idàce, poniewa˝ nie jest
to okres zbyt d∏ugi. 

Uwag´ zwraca w tym projekcie doÊç du˝y udzia∏ kazuistycznych regulacji, ope-
rujàcych Êcis∏ymi okresami czasu, co niewàtpliwie zas∏uguje na krytyk´, jako nie-
zbyt nowoczesna regulacja. Autorzy projektu wysun´li poza nawias trzy idee, jakie
im przyÊwieca∏y. Ujmujàc to w wielkim skrócie: pierwszà ideà by∏o za∏o˝enie, ˝e na-
le˝y wyrugowaç win´ i w tych zasadach nie ma ju˝ elementu winy; drugim za∏o˝e-
niem by∏o to, ˝e rozwód oparty na konsensusie stron ma byç szeroko dost´pny
i wreszcie nale˝y zapewniç wi´kszy dost´p do rozwodu orzekanego na ˝àdanie tyl-
ko jednej strony. 

Przechodzàc z kolei od regulacji rozwodowej do drugiego projektu, czyli zasad
dotyczàcych spraw opiekuƒczych, przybli˝yç nale˝y istot´ i zasady instytucji
parental responsibility, czyli odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej. Definicja tego poj´cia
zawarta jest w zasadzie 3.1. W wolnym t∏umaczeniu odpowiedzialnoÊç rodzicielska
oznacza zbiór praw i obowiàzków majàcych na celu osiàgni´cie i obron´ dobra
dziecka. W szczególnoÊci dotyczy to pieczy, ochrony i wychowania. Ochron´
mo˝na by ujàç i przet∏umaczyç jako „ochron´ kierowniczà”. Dalej dotyczy to rów-
nie˝ utrzymania wi´zi osobistej, okreÊlenia miejsca pobytu, zarzàdu majàtkiem
dziecka i reprezentacji, która nie budzi zdziwienia, natomiast sama konstrukcja
parental responsibility w sferze podmiotowej jest zaskakujàca. 

Termin „odpowiedzialnoÊç rodzicielska” u˝ywany jest tylko w dwóch krajach euro-
pejskich, tj. w Norwegii i w Anglii, a w Szwecji zosta∏ odrzucony w 1990 r. Najwi´ksza
grupa dziesi´ciu paƒstw operuje nadal okreÊleniem „w∏adza rodzicielska” tak jak Pol-
ska. Mamy tak˝e takie uj´cia, jak bu∏garskie „prawa i obowiàzki”, niemieckà „trosk´”
czy greckà „trosk´ i piecz´”, „nadzór rodzicielski” na W´grzech, czy „prawa rodziciel-
skie” w Rosji. Zauwa˝yç mo˝na, ˝e autorzy omawianych zasad odrywajà si´ od do-
minujàcych krajowych konwencji terminologicznych i promujà zupe∏nie inne mate-
rialno prawne okreÊlenie. Termin „odpowiedzialnoÊç rodzicielska” (parental responsi-
bility) wyst´puje ju˝ w przepisach proceduralnych, a zw∏aszcza w przepisach Bruk-
seli II bis11 i w innych aktach doskonale znanym s´dziom rodzinnym. 

Zasada druga definiuje podmiotowà stron´ odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej: jej
podmiotem jest ka˝da osoba majàca w ca∏oÊci lub w cz´Êci prawa i obowiàzki
wskazane w zasadzie 3.1. Podpunkt drugi stanowi natomiast, ˝e podmiotem tym
mogà byç: 1) rodzice dziecka, 2) inne osoby w miejsce lub obok rodziców. W dok-
trynie wyjaÊnia si´ t´ zasad´ mówiàc, ˝e jest to za∏o˝enie wielopodmiotowoÊci.

1 Rozporzàdzenia Rady (WE) 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (okreÊlane potocz-
nie jako „Bruksela II bis” lub „Bruksela IIA”).
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W praktyce, w dyskusjach wskazuje si´, ˝e liczba 5 podmiotów by∏aby ju˝ maksy-
malna z uwagi na wymogi praktycznego dzia∏ania. Tymi podmiotami mogà byç: oj-
ciec, matka, macocha, babcia matki i np. ojciec macochy. Mo˝e to byç tak˝e part-
ner rodzica, który w tym zwiàzku przebywa i tutaj kluczowym zagadnieniem jest
ustalenie definicji rodziny, o czym by∏a mowa na wst´pie. Chodzi o to, jakie zwiàz-
ki mogà byç traktowane jako rodzina, i czy partner zwiàzku ma prawo do tego, ˝e-
by sàd przyzna∏ mu odpowiedzialnoÊç rodzicielskà. Mo˝e to byç tak˝e sàsiad, sà-
siadka, przyjaciel domu, byleby ∏àczy∏y go z dzieckiem wystarczajàce silne wi´zi
emocjonalne. To jest nowa koncepcja odbiegajàca od dotychczasowej, zwiàza-
na z pewnà nowà koncepcjà ˝ycia rodzinnego i zak∏adajàca proces ewolucji
i zmian w odniesieniu do poj´cia rodziny. 

Kolejne zasady to: zasada dobra dziecka (3.3), autonomii dziecka (3.4), która ma
byç chroniona w miar´ wzrostu i potrzeby jego samodzielnego dzia∏ania. Obszer-
na jest zasada 3.5 mówiàca o zakazie dyskryminacji z przyczyn rasowych, seksual-
nych, j´zykowych, etnicznych, religijnych, politycznych, pochodzenia spo∏ecznego,
orientacji seksualnej, inwalidztwa, wzgl´dów majàtkowych czy pochodzenia poza-
ma∏˝eƒskiego, zarówno w odniesieniu do dziecka jak i podmiotu odpowiedzialnoÊci
rodzicielskiej. Interpretuje si´ t´ zasad´ w ten sposób, ˝e bez wàtpienia nie mo˝-
na co do zasady nie przyznaç odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej partnerowi, który ma
innà orientacj´ seksualnà, poniewa˝ by∏oby to w∏aÊnie naruszenie zasady 3.5.

Prawo do wys∏uchania stanowi zasad´ 3.6 i nie jest ona nowoÊcià dla prawo-
dawcy polskiego. Kolejna zasada 3.7 to pierwszeƒstwo interesu dziecka w razie
konfliktu z interesem podmiotu odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, która tak˝e odpo-
wiada naszym standardom dotyczàcym w∏adzy rodzicielskiej. 

Bezwzgl´dne prawo rodzica biologicznego do uzyskania odpowiedzialnoÊci ro-
dzicielskiej wyra˝a zasada 3.8. Aczkolwiek doktryna nieco tonuje brzmienie tej za-
sady, ale myÊl jest wyra˝ona nadzwyczaj mocno, mo˝na powiedzieç, ˝e dogma-
tycznie. Ka˝dy rodzic ma mieç zatem odpowiedzialnoÊç rodzicielskà, a dziecko ma
byç niejako zakotwiczone przy tym biologicznym rodzicu oraz ma mieç prawo
do ustalenia, kto jest jego biologicznym rodzicem. 

Dalej jest zasada 3.9, która mówi o mo˝liwoÊci cz´Êciowego przekazywania od-
powiedzialnoÊci rodzicielskiej, poszczególnych jej atrybutów, co tak˝e jest dla pol-
skiej praktyki zupe∏nie jasne. 

Wskazana koncepcja odpowiada zatem scenariuszowi rekonstrukcji rodziny
i warto w tym miejscu spojrzeç na przepisy Brukseli II bis. OkreÊlenie we wst´pie,
gdzie mamy definicj´ odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, jest okreÊleniem bazowym,
a zosta∏o rozwini´te w tych zasadach, które wy˝ej omówiono. Zatem odpowiedzial-
noÊç rodzicielska oznacza wszystkie prawa i obowiàzki rodziców. Warto zwróciç
uwag´ na to, ˝e regulacja Brukseli II bis, która ma charakter proceduralny, narusza
zasad´ „brzytwy Okhama”, poniewa˝ tworzy kolejne poj´cie ponad potrzeb´. Mo˝-
na i nale˝y zdecydowanie postawiç pytanie, dlaczego, skoro najwi´ksza grupa
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paƒstw europejskich u˝ywa poj´cia „w∏adza rodzicielska”, przepisy Brukseli II bis
pos∏ugujà si´ okreÊleniem „odpowiedzialnoÊç rodzicielska”? Wydaje si´, ˝e w isto-
cie ma to byç ju˝ inna instytucja. Jednak tutaj mamy b∏´dne ko∏o: mianowicie,
je˝eli to jest inna, co do zasady, instytucja, to czy my mo˝emy stosowaç jà do w∏a-
dzy rodzicielskiej? To jest bardzo powa˝ny problem, ale jego rozwiàzanie w myÊl
autorów projektu polegaç ma chyba po prostu na tym, ˝e ustawodawstwa krajowe
muszà zmieniç swojà koncepcj´ regulacji praw i obowiàzków rodziców, poniewa˝
inaczej nie b´dzie kompatybilnoÊci w tej mierze. 

Warto jednak zwróciç uwag´ na pewne szczegó∏owe regulacje zawarte w Bruk-
seli II bis. Bezspornym wybitnym osiàgni´ciem twórców tego aktu jest instytucja
tzw. „Êwiadectw” (certyfikatów), zwiàzanych z utrzymywaniem kontaktów transgra-
nicznych z dzieckiem. Âwiadectwa takie sà prawomocne i wykonalne zarówno
w paƒstwie miejsca sta∏ego pobytu dziecka, jak i w paƒstwie gdzie dochodzi
do kontaktów z rodzicem, a ich wydanie poprzedzone jest przeprowadzeniem pe∏-
nego post´powania w obu zainteresowanych paƒstwach. To Êwiadectwo przy kon-
taktach transgranicznych jest dokumentem, który ma niejako „przecinaç” mo˝li-
woÊç wszczynania i przewlekania post´powania w celu utrudnienia wyjazdu lub
powrotu dziecka. S∏abà stronà tego rozwiàzania jest jednak to, ˝e przewidziano
w nim sporo wyjàtków i zr´czny adwokat mo˝e cz´sto wykazywaç istnienie szcze-
gólnych okolicznoÊci. Niemniej jest to jednak bardzo zaawansowane narz´dzie za-
s∏ugujàce na bardzo wysokà ocen´. 

Zwróciç nale˝y tak˝e uwag´ na niebezpieczne zjawisko pewnego dogmaty-
zmu, jakie pojawia si´ w niektórych krajach i w niektórych kr´gach europejskich.
Analiza bardzo stabilnego orzecznictwa polskiego Sàdu Najwy˝szego, i praktyki
sàdów, wskazuje, ˝e Polska nie uczestniczy∏a w pewnej „sinusoidzie” zmiennych
ideologii. Generalnie rozwój polskiego prawa rodzinnego przebiega wzd∏u˝ pew-
nej w miar´ sta∏ej linii. Natomiast na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczo-
nych wyst´powa∏y w tej mierze skrajne koncepcje i gwa∏towne zwroty. Przed po-
nad trzydziestu laty obowiàzywa∏a koncepcja, zak∏adajàca, ˝e bezwzgl´dnie nale-
˝y separowaç dziecko od drugiego rozwiedzionego rodzica, tak ˝eby si´ ono
z nim raczej nie kontaktowa∏o, bowiem te kontakty mia∏y stanowiç zagro˝enie, roz-
sadnik nerwic i k∏opotów dziecka w szkole. Potem Amerykanie, którzy si´gajà cz´-
Êciej do badaƒ empirycznych, stwierdzili, ˝e jest to nadmierny dogmatyzm i nale-
˝y zerwaç z takim uj´ciem. Niestety w to miejsce wszed∏ drugi skrajny dogmat za-
k∏adajàcy, ˝e koniecznie i zawsze trzeba wzmacniaç kontakt z drugim rodzicem.
Na przyk∏ad francuska ustawa z 2002 r. powo∏uje si´ na te w∏aÊnie zasady, wska-
zujàc wspólne wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej jako nadzwyczaj silnà regu∏´
i nawet je˝eli strony uwa˝ajà zgodnie, i˝ utrzymywanie kontaktów przez jedno
z rodziców nie b´dzie celowe, sàd mo˝e postanowiç o koniecznoÊci ich utrzymy-
wania. Tego obowiàzku nie mo˝na jednak przeforsowaç, je˝eli zajdzie przes∏anka
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„niemo˝liwoÊci”, np. kiedy strony przebywajà na odr´bnych kontynentach. Wska-
zana regulacja ma zapewniç równorz´dnà pozycj´ wszystkich stron w kontaktach
dzieci ma∏˝eƒskich, pozama∏˝eƒskich. 

Z punktu widzenia polskiej doktryny, takie bardzo sztywne rozwiàzanie wydaje
si´ byç zbyt skrajne i doktrynerskie, poniewa˝ nie uwzgl´dnia ró˝norodnoÊci sytu-
acji spo∏ecznych powsta∏ych po orzeczeniu rozwodu, a w szczególnoÊci zapewnie-
nia ma∏emu dziecku stabilnego rozwoju. 

Ostatnie zagadnienie rodzinno-prawne, o którego poruszenie poproszono mnie
wczeÊniej, dotyczy zwiàzków osób tej samej p∏ci. Nale˝y tutaj zapytaç czy nauka
wypowiada w tej mierze twierdzenia oparte na konkretnych, reprezentatywnych ba-
daniach empirycznych. W Polsce obowiàzujàca Konstytucja rozstrzyga ten pro-
blem na rzecz rodziny w tradycyjnym uj´ciu, poniewa˝ definiuje ma∏˝eƒstwo jako
zwiàzek kobiety i m´˝czyzny. Zatem problem jest a priori rozstrzygni´ty. Kwestia
zwiàzków osób tej samej p∏ci stanowi w zasadzie sfer´ dóbr osobistych, co nale˝y
do zainteresowania Kodeksu cywilnego a nie Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego.
Jest to jednak delikatna materia dotyczàca ludzkich uczuç, które nale˝y szanowaç
udzielajàc im osiàgalnej ochrony. Pojawia si´ tutaj problem praw naturalnych. Mia-
nowicie liczne prawa rodzinne to prawa naturalne, które nie sà prawami prawno-
-pozytywnymi, poniewa˝ nie mo˝na ich tylko zadekretowaç, bowiem istniejà
w przestrzeni spo∏ecznej z natury rzeczy. Mo˝na uregulowaç te zjawiska, ale prawa
rodzinne, zw∏aszcza rodzicielskie istniejà w∏aÊnie jako prawa naturalne. 

Wspó∏czeÊnie w Europie zauwa˝yç mo˝na wyst´powanie trudnoÊci w rozró˝nie-
niu odmiennych co do charakteru sytuacji spo∏ecznych. Jak ju˝ wskazano poj´cie
„rodziny” jest niedookreÊlone, a obecnie pojawia si´ kwestia zwiàzków osób tej sa-
mej p∏ci. W tej mierze istniejà ró˝ne, niezwykle drobiazgowe regulacje w niektórych
paƒstwach europejskich, czasami rozstrzygajàce, ˝e nawet jeÊli nie jest to zarejestro-
wany zwiàzek, to sam fakt wspólnego zamieszkania przemawia na rzecz uznania te-
go za uk∏ad rodzinny, oparty na wspólnym zamieszkaniu, a w konsekwencji nale˝y
im si´ szczególna ochrona prawna. Jednak ju˝ sam charakter tej ochrony jest spor-
ny. W doktrynie podnosi si´, ˝e problemu tego nie sposób uregulowaç bez narzu-
cenia pewnych arbitralnych podzia∏ów. Na przyk∏ad we Francji, je˝eli dwie bliskie
krewne mieszkajà we wspólnie odziedziczonym domu, na który czynià wspólne
inwestycje, to nie mogà jednak skorzystaç z dobrodziejstwa pewnych ulg, które sà
przyznane tylko zwiàzkom o homoseksualnym charakterze; pojawia si´ tutaj pytanie,
jak z konstytucyjnego punktu widzenia przedstawia si´ problem zró˝nicowania
uprawnieƒ zwiàzków, które mogà powstawaç na ró˝nej podstawie. Wyodr´bnienie
w polskiej Konstytucji ma∏˝eƒstwa, jako jedynego zwiàzku podlegajàcego szczegól-
nej regulacji rodzinno-prawnej wydaje si´ byç tutaj najlepszym rozwiàzaniem. 

W odniesieniu do zagadnieƒ zwiàzanych z sytuacjà dziecka, warto zwróciç uwa-
g´ na poglàd Balasa Sofami, uczonego w´gierskiego, który przedstawi∏ koncepcj´
dogmatycznà, pozwalajàcà rozstrzygnàç pewne problemy, zwiàzane z niedopusz-
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czalnoÊcià adopcji dzieci przez zwiàzki homoseksualne. Mianowicie w Êwietle art. 8
Konwencji o prawach dziecka, wyst´puje bezwzgl´dne prawo dziecka do to˝samo-
Êci. Z tego prawa do to˝samoÊci wyp∏ywa wprost prawo do ustalenia swojego po-
chodzenia. Dziecko adoptowane przez zwiàzek homoseksualny nie by∏oby jednak
w stanie ustaliç swojej to˝samoÊci rodzinnej, poniewa˝ albo nie ma ojca, albo nie
ma matki. W zwiàzku z tym to dà˝enie do ustalenia pochodzenia od swojego ojca
albo matki b´dzie tworzy∏o trwa∏y dysonans. Dziecko zawsze ma prawo do ustale-
nia swojego pochodzenia i albo b´dziemy chroniç przepis Konwencji o prawach
dziecka albo b´dziemy chroniç prawa konstytucyjne osób pozostajàcych w tym
zwiàzku. To bardzo powa˝na kontradykcja. 

Warto wskazaç tak˝e pewne zró˝nicowane mechanizmy socjopsychiczne, wy-
st´pujàce w sytuacjach adopcji przez ma∏˝eƒstwo w porównaniu do adopcji przez
zwiàzek homoseksualny. Mianowicie, je˝eli dziecko by∏oby adoptowane przez ma∏-
˝eƒstwo, sk∏adajàce si´ z kobiety i m´˝czyzny, to zawsze istnieje mo˝liwoÊç psy-
chologicznej akceptacji tych ról i dziecko mo˝e akceptowaç rol´ kobiety, jako mat-
ki a m´˝czyzny jako ojca, co powoduje, ˝e taki zwiàzek ma wielkà szans´ na har-
monijnà realizacj´ zadaƒ wychowawczych. Tego atrybutu nie b´dzie w zwiàzku
osób sk∏adajàcym si´ z osób tej samej p∏ci. Sà to jednak problemy wymagajàce
podj´cia szerokich, empirycznych prac badawczych, aczkolwiek nie sà to tematy
ch´tnie podejmowane. W obecnym stanie badaƒ, tak˝e dogmatycznych, mo˝-
na by to podsumowaç stwierdzeniem, ˝e wyst´puje na tym polu konflikt mi´dzy
równymi prawami obywateli, wynikajàcymi z konstytucji, a dobrem dziecka. Dobro
dziecka zajmuje szczególne miejsce w systemie prawa i pojawia si´ problem jego
relacji wzgl´dem dóbr stanowiàcych prawa cz∏owieka, b´dàcego osobà doros∏à.
Dobro dziecka przejawia swoje cechy charakterystyczne, co sprawia, ˝e zdaje si´
tkwiç obok g∏ównego nurtu praw cz∏owieka, a nawet pozostawaç w pewnej opozy-
cji wzgl´dem niektórych konstytucyjnych praw osób doros∏ych. 

Podsumowujàc uczynione uwagi trzeba podkreÊliç, ˝e kraje Êrodkowo-wschod-
niej Europy majà za sobà doÊwiadczenia tzw. realnego socjalizmu. Mamy tak˝e
za sobà pewne eksperymenty spo∏eczne, pewne prze∏omy u nas ju˝ dawno si´
dokona∏y, a zarazem polski prawnik zajmujàcy si´ prawem rodzinnym ma przywià-
zanie do naukowej metody, do nurtu empirycznego, gdzie konieczne jest przepro-
wadzenie badaƒ. Brak badaƒ empirycznych stanowi jednak powa˝ny mankament
prawa rodzinnego europejskiego, bowiem jest ono mocno zakotwiczone w pewnym
zbiorze filozoficznych zasad, w pewnych dogmatach, natomiast nie jest to cz´sto
wsparte solidnymi badaniami. Co wi´cej, niektórzy badacze postulujà wprowadze-
nie najpierw zmian by póêniej obserwowaç ich skutki. Wydaje si´, ˝e takie podejÊcie
na gruncie nauk spo∏ecznych prawa rodzinnego budziç musi ogromy niepokój
i sprzeciw z uwagi naszych minionych ju˝, mam nadziej´, doÊwiadczeƒ. 

PodkreÊliç nale˝y, ˝e polskie prawo rodzinne w tej konfrontacji z prawem euro-
pejskim wypada dobrze. Wydaje si´, ˝e mo˝emy kolegów z Europy Zachodniej
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niejednego nauczyç. Nasze orzecznictwo jest ostro˝ne i nie ma w nim takich
sprzecznoÊci, jakie dajà si´ zauwa˝yç np. w orzecznictwie Trybuna∏u Praw Cz∏owie-
ka, czy Europejskiej Komisji Praw Cz∏owieka, gdzie np. w sporze paƒstwa szwedz-
kiego z rodzicem, który uderzy∏ dziecko, stwierdzono, ˝e to jest niedopuszczalne,
ale w innym sporze zwiàzanym z biciem dzieci w szkole angielskiej, nie zaj´to tak
jednoznacznego stanowiska. Wydaje si´ w tym Êwietle, ˝e rozstrzygni´cia polskich
sàdów sà znacznie bardziej spójne. 

Ostatnie zdanie dotyczy prawa rozwodowego, w którym sà ró˝ne sytuacje
i ró˝ne koncepcje. Z przedstawionego w wielkim skrócie zbioru zalecanych zasad
mo˝liwy b´dzie wybór odpowiedniej metody regulacji, niemniej jednak general-
na koncepcja szybkiego orzekania rozwodu budzi obawy. Koncepcja kaskady ko-
lejnych rekonstrukcji rodziny jest bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna jest tak˝e
uproszczona wizja „nowej lepszej przysz∏oÊci” po rozwodzie. Cz´sto jest to przy-
sz∏oÊç, która pozostawia za sobà pewnà traum´, a przed stronami stanà ponownie
te same wyzwania. Sama dost´pnoÊç rozwodu nie wystarczy, poniewa˝ t´ nowà
sytuacj´ spo∏ecznà i prawnà trzeba dok∏adnie uregulowaç. 
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Orzecznictwo ETS na gruncie rozporzàdzenia Rady WE
Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji
oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach

ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej,

uchylajàce rozporzàdzenie WE Nr 1347/2000

Wspólnota Europejska wyznaczy∏a sobie za cel stworzenie obszaru wolnoÊci,
bezpieczeƒstwa i sprawiedliwoÊci, na którym zagwarantowany jest swobodny
przep∏yw osób. W tym celu Wspólnota podejmuje Êrodki w zakresie wspó∏pracy
sàdowej m.in. w celu wypracowania jednolitych norm jurysdykcyjnych oraz wza-
jemnego uznawania orzeczeƒ sàdowych, które powinno opieraç si´ na zasadzie
wzajemnego zaufania, a podstawy nieuznania orzeczenia winny ograniczaç si´
do niezb´dnego minimum. Dla realizacji tego celu stworzonych zosta∏o szereg
instrumentów prawnych, spoÊród których dla s´dziego rodzinnego niewàtpliwie
pierwszoplanowà rol´ odgrywa rozporzàdzenie Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒ-
skich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàce
Rozporzàdzenie WE Nr 1347/2000, zwane potocznie rozporzàdzeniem „Bruk-
sela II A” lub „Bruksela II bis”11.

Tak jak w przypadku aktów prawa krajowego istotnà kwestià wydaje si´ zapew-
nienie jednolitego stosowania przepisów rozporzàdzenia przez sàdy. Problemem
pozostaje wyk∏adnia okreÊlonych poj´ç z rozporzàdzenia, które wyst´pujà tak˝e
w porzàdkach prawnych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich, jednak ich za-
kres znaczeniowy jest ró˝ny. W takiej sytuacji interpretowanie tych poj´ç w spo-
sób przyj´ty w prawie wewn´trznym paƒstwa sàdu stanowi∏oby istotne zagro˝e-
nie dla jednolitoÊci wyk∏adni i stosowania postanowieƒ prawa wspólnotowego22.
Dlatego w takich sytuacjach winna znaleêç zastosowanie wyk∏adnia autonomicz-
na, tj. wyk∏adnia niezale˝na od systemów prawnych paƒstw cz∏onkowskich. Taki

1 Dz. Urz. WE L 338 z dnia 23 grudnia 2003 r., s. 1; tekst w j´zyku polskim: Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdzia∏ 19, tom 6, s. 243; zmienione rozporzàdzeniem Rady WE Nr 2116/2004, Dz. Urz. UE L 367
z dnia 14 grudnia 2004 r., s. 1; sprostowanie tekstu: Dz. Urz. UE L 179 z dnia 7 lipca 2007 r., s. 56. oraz
Dz. Urz. UE L 70 z dnia 14 marca 2009 r., s. 19–47 (zwane dalej „rozporzàdzeniem”).

2 K. Weitz (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sàdy, pod redakcjà Andrzeja Wróbla, Zakamycze,
Kraków 2005, s. 483.
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rodzaj wyk∏adni ugruntowany zosta∏ jako zasada przez orzecznictwo ETS, który
w swych orzeczeniach uzasadnia∏ celowoÊç takiej wyk∏adni tym, aby dla paƒstw
i osób, których to dotyczy, wynika∏y z danego aktu prawnego, o ile to mo˝liwe,
równe i jednolite prawa33.

W niniejszym artykule przedstawione zostanà wybrane orzeczenia ETS, które
odnoszà si´ do wyk∏adni przepisów rozporzàdzenia Bruksela IIA.

I. ¸àczniki jurysdykcji: zwyk∏y pobyt i obywatelstwo

Podstawy jurysdykcji w sprawach ma∏˝eƒskich okreÊlone zosta∏y w art. 3 rozpo-
rzàdzenia.

Zgodnie z tym przepisem jurysdykcj´ w sprawach ma∏˝eƒskich majà sàdy tego
paƒstwa cz∏onkowskiego, na którego terytorium:
1) oboje ma∏˝onkowie majà zwyk∏y pobyt.

PodkreÊlenia wymaga, ˝e przepis nie wymaga tego, by ten zwyk∏y pobyt by∏ jed-
noczeÊnie wspólny, tzn. z punktu widzenia mi´dzynarodowej w∏aÊciwoÊci nie jest
istotne, aby zamieszkiwali wspólnie w jednym domu. Mogà nawet zamieszkiwaç
w ró˝nych miastach. ˚ycie w separacji, ale w jednym paƒstwie cz∏onkowskim nie
wy∏àcza mo˝liwoÊci oparcia jurysdykcji sàdu na podstawie okreÊlonej w lit. a tiret
pierwszy. Przepis nie wprowadza jednoczeÊnie wymogu czasowego odnoÊnie
d∏ugoÊci pobytu obojga ma∏˝onków na terytorium danego paƒstwa;

2) ma∏˝onkowie mieli ostatnio oboje zwyk∏y pobyt, o ile jedno z nich ma tam nadal
zwyk∏y pobyt.
Ta podstawa jurysdykcji mo˝e znaleêç zastosowanie w takich przypadkach, kie-
dy jeden z ma∏˝onków wyjecha∏ za granic´ i tam ma teraz swój zwyk∏y pobyt.
Istotne jest jednak aby drugi ma∏˝onek nadal mia∏ zwyk∏y pobyt w paƒstwie,
w którym ostatnio oboje mieli zwyk∏y pobyt;

3) strona przeciwna ma zwyk∏y pobyt;
4) w przypadku wspólnego wniosku jedno z ma∏˝onków ma zwyk∏y pobyt.

Przez „wspólny wniosek” nale˝y rozumieç takà sytuacj´, kiedy ma∏˝onkowie
wspólnie inicjujà post´powanie (albo jednym pismem procesowym albo dwo-
ma, ale zawierajàcymi identyczne ˝àdanie). Na gruncie prawa polskiego przy-
k∏adem takiej sytuacji jest art. 611 § 3 k.r.o. Ta podstawa jurysdykcji znajdzie za-
stosowanie tak˝e w przypadkach, gdy druga strona wniesie powództwo wza-
jemne (jeÊli jest ono dopuszczalne na podstawie prawa lex fori).
Dyskusyjna pozostaje natomiast kwestia czy ta podstawa jurysdykcji znajduje
zastosowanie w sytuacji, gdy jeden z ma∏˝onków wyst´puje o rozwód, a drugi
zg∏asza tak˝e takie samo ˝àdanie – art. 439 § 3 k.p.c. Za mo˝liwoÊcià przyj´cia

3 K. Weitz (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej…, s. 483.
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tej podstawy jurysdykcji w sytuacji art. 439 § 3 k.p.c. opowiada si´ Karol Weitz44.
Odmienne stanowisko prezentuje Jan Ciszewski55;

5) wnioskodawca ma zwyk∏y pobyt, je˝eli przebywa∏ tam od przynajmniej roku
bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku;

6) wnioskodawca ma zwyk∏y pobyt, je˝eli przebywa∏ tam przynajmniej od szeÊciu
miesi´cy bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku i jest obywatelem tego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma
tam swój domicile;

7) którego obywatelstwo posiadajà oboje ma∏˝onkowie lub, w przypadku Zjedno-
czonego Królestwa i Irlandii, w którym majà swój wspólny domicile.

Z kolei podstawy jurysdykcji w sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej okre-
Êlone zosta∏y w art. 8 – jurysdykcja przys∏uguje sàdom tego paƒstwa cz∏onkowskie-
go, w którym w chwili z∏o˝enia wniosku dziecko ma zwyk∏y pobyt.

Dokonujàc analizy wskazanych powy˝ej podstaw jurysdykcji nale˝y stwierdziç,
˝e opierajà si´ one przede wszystkim na ∏àczniku „zwyk∏ego pobytu”. W zwiàzku
z tym kluczowe wydaje si´ ustalenie tego, co pod tym poj´ciem nale˝y rozumieç.
Rozporzàdzenie Bruksela II A nie zawiera definicji tego poj´cia. Nie zawiera tak˝e
przepisu wskazujàcego prawo w∏aÊciwe, w oparciu o które mia∏oby nast´powaç
ustalanie tego zwyk∏ego pobytu (takie odes∏anie do prawa w∏aÊciwego zawiera np.
art. 59 rozporzàdzenia Nr 44/2001)66.

W tej sytuacji poj´cie to podlega wyk∏adni autonomicznej. W literaturze zgodnie
wskazuje si´, ˝e poj´cie to oznacza miejsce zeÊrodkowania ˝yciowych interesów
danej osoby. Dyskusyjna pozostaje natomiast kwestia czy przy ocenie pobytu da-
nej osoby nale˝y uwzgl´dniaç element subiektywny w postaci woli tej osoby, czy
tylko opieraç si´ na przes∏ankach natury obiektywnej77.

ETS nie dokona∏ wyk∏adni tego poj´cia w odniesieniu do spraw ma∏˝eƒskich.
Jednak w wyroku z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-523/07 wskaza∏ na istot-
ne elementy, w oparciu o które nale˝y ustalaç miejsce zwyk∏ego pobytu dziecka.
Wydaje si´, ˝e wskazane przez ETS kryteria mogà mieç zastosowanie tak˝e
w sprawach ma∏˝eƒskich.

4 K. Weitz (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej..., s. 654.
5 J. Ciszewski, Europejskie prawo ma∏˝eƒskie i dotyczàce odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, Wydawnictwo

C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 45, teza 12.
6 Rozporzàdzenie Rady Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu

orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych, zwane „Bruksela I” (Dz. Urz. WE z dnia 16 stycznia 2001 r.,
L. 12, s. 1); tekst polski: Dz. Urz. UE L wydanie specjalne z 2004 r., rozdzia∏ 19, tom 004, s. 42; zmienione
rozporzàdzeniem Rady (WE) Nr 1496/2002 (Dz. Urz. UE L 225 z 22 sierpnia 2002, s. 13).

7 T. Rauscher, Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar, München 2004, s. 551–552; K. Weitz, Stosowanie
prawa…, s. 652–653; J. Ciszewski, Europejskie prawo ma∏˝eƒskie…, s. 43, teza 5.
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ETS stwierdzi∏, ˝e miejsce zwyk∏ego pobytu osoby nale˝y ustalaç na podstawie
ca∏okszta∏tu okolicznoÊci faktycznych charakterystycznych dla danego przypadku.
Miejscem zwyk∏ego pobytu jest to miejsce, w którym osoba wykazuje pewnà inte-
gracj´ ze Êrodowiskiem spo∏ecznym i rodzinnym. Poza fizycznà obecnoÊcià osoby
w danym miejscu nale˝y wziàç pod uwag´: trwa∏oÊç, zgodnoÊç z prawem, warun-
ki oraz motywy pobytu i przenosin do danego paƒstwa cz∏onkowskiego, znajo-
moÊç j´zyka, wi´zi rodzinne i spo∏eczne, zamiar osiedlenia si´ manifestujàcy si´
zakupem lub najmem lokalu w danym paƒstwie (motywy 30–44 wyroku).

Drugim ∏àcznikiem, w oparciu o który okreÊlana jest jurysdykcja sàdu jest „oby-
watelstwo”.

Zgodnie z art. 2 Konwencji w sprawie pewnych zagadnieƒ dotyczàcych kolizji
ustaw o obywatelstwie88, o tym, czy ktoÊ jest obywatelem okreÊlonego paƒstwa, roz-
strzyga prawo tego paƒstwa. Dokonujàc oceny na gruncie prawa polskiego nie-
zb´dne jest oparcie si´ na regulacjach zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r.
o obywatelstwie polskim99. Zgodnie z art. 3 tej ustawy zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskie-
go przez obywatela polskiego z osobà, nieb´dàcà obywatelem polskim, nie powo-
duje zmian w obywatelstwie ma∏˝onków. Zmiana obywatelstwa jednego z ma∏˝on-
ków nie pociàga za sobà zmiany obywatelstwa drugiego ma∏˝onka.

Istotne sà równie˝ regulacje dotyczàce utraty polskiego obywatelstwa, co mo-
˝e nastàpiç jedynie poprzez z∏o˝enie przez zainteresowanego wniosku i po uzyska-
niu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie si´ obywatelstwa (art. 13 ustawy). Tak wi´c
fakt nabycia obywatelstwa innego paƒstwa nie powoduje automatycznie utraty pol-
skiego obywatelstwa. W zwiàzku z tym wyst´pujàce przypadki posiadania przez
danà osob´ podwójnego czy wielorakiego obywatelstwa ustawa o obywatelstwie
polskim rozstrzyga w art. 2 stanowiàc, ˝e obywatel polski w myÊl prawa polskiego
nie mo˝e byç równoczeÊnie uznawany za obywatela innego paƒstwa.

Powstaje jednak pytanie czy powy˝sze zasady rozstrzygajàce o „konkurencyj-
noÊci” obywatelstw i przyznajàce priorytet obywatelstwu polskiemu mogà byç sto-
sowane tak˝e dla wyk∏adni przepisów rozporzàdzenia? Odpowiedzi na to pytanie
poszukiwaç nale˝y w wyroku ETS z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie C-168/08.

Problem posiadania przez ma∏˝onków kilku obywatelstw, w kontekÊcie normy
jurysdykcyjnej okreÊlonej w art. 3 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia sta∏ si´ podstawà py-
taƒ prejudycjalnych skierowanych do ETS przez Sàd Kasacyjny Republiki Francu-
skiej. Pytania te zosta∏y sformu∏owane w nast´pujàcy sposób:
1. Czy art. 3 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia 2201/2003 nale˝y interpretowaç w ten sposób,

˝e w przypadku gdy ma∏˝onkowie majà obywatelstwo zarówno paƒstwa sàdu,
do którego spraw´ wniesiono, jak i obywatelstwo innego paƒstwa cz∏onkowskiego
UE, przewa˝a obywatelstwo paƒstwa sàdu, do którego spraw´ wniesiono?

8 Podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r., Dz. U. z 1937 r. Nr 47, poz. 361. 
9 Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz. 49 ze zm.
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2. Je˝eli odpowiedê udzielona na pytanie pierwsze b´dzie negatywna, czy przepis
ten nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e wskazuje on, w przypadku gdy ka˝dy
z ma∏˝onków ma podwójne obywatelstwo tych samych paƒstw cz∏onkowskich,
obywatelstwo bardziej dominujàce z nich?

3. Je˝eli odpowiedê udzielona na pytanie drugie b´dzie negatywna, czy zatem
przepis ten nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e przyznaje on ma∏˝onkom do-
datkowà mo˝liwoÊç, pozostawiajàc im wybór sàdu, do którego sprawa ma byç
wniesiona, w jednym z dwóch paƒstw, których oboje sà obywatelami?

Odpowiadajàc na pytanie pierwsze ETS stwierdzi∏, ˝e rozporzàdzenie nie zawie-
ra ˝adnego szczególnego przepisu regulujàcego przypadek podwójnego obywa-
telstwa w taki sposób, ˝e ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie stosuje swoje w∏asne pra-
wo w dziedzinie obywatelstwa w takiego rodzaju sytuacji. Zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem zarówno wzgl´dy jednolitego stosowania prawa wspólnotowego,
jak i zasady równoÊci wskazujà na to, ˝e treÊci przepisu prawa wspólnotowego,
który nie zawiera odes∏ania do prawa paƒstwa cz∏onkowskiego dla okreÊlenia jego
znaczenia i zakresu, nale˝y zwykle nadaç w ca∏ej Wspólnocie Europejskiej, auto-
nomicznà i jednolita wyk∏adni´, którà nale˝y ustaliç, uwzgl´dniajàc kontekst prze-
pisu i cel danego uregulowania. Kierujàc si´ tymi wzgl´dami ETS stwierdzi∏,
˝e w przypadkach wspólnego podwójnego obywatelstwa ma∏˝onków sàd, do którego
wniesiono spraw´ nie mo˝e ignorowaç faktu, ˝e zainteresowani posiadajà obywa-
telstwo innego paƒstwa cz∏onkowskiego, w taki sposób, ˝e osoby majàce wspólne
podwójne obywatelstwo by∏yby traktowane tak, jakby posiada∏y tylko jedno wspól-
ne obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego nale˝y sàd rozpoznajàcy
spraw´. Przeciwnie, sàd ten powinien uwzgl´dniç okolicznoÊç, i˝ ma∏˝onkowie po-
siadajà tak˝e obywatelstwo innego paƒstwa cz∏onkowskiego i ˝e w zwiàzku z tym
sàdy tego paƒstwa cz∏onkowskiego mog∏y byç w∏aÊciwe do rozpoznania sprawy
(motywy 32–43, teza 1 wyroku).

Takie stanowisko ETS zwiàzane z wyk∏adnià art. 3 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia
jest oczywiÊcie dla polskich sàdów wià˝àce i oznacza wy∏àczenie stosowania
w tych przypadkach normy art. 2 ustawy o obywatelstwie polskim.

Odpowiadajàc z kolei na pytanie drugie i trzecie ETS opowiedzia∏ si´ przeciw-
ko koncepcji obywatelstwa „dominujàcego”, tj. obywatelstwa paƒstwa, z którym
osoby pozostajà w najÊciÊlejszym zwiàzku. ETS stwierdzi∏, ˝e je˝eli ka˝dy z ma∏-
˝onków posiada obywatelstwo obydwu paƒstw cz∏onkowskich, art. 3 ust. 1 lit. b
rozporzàdzenia sprzeciwia si´ temu, aby w∏aÊciwoÊç sàdu jednego z tych paƒstw
by∏a wy∏àczona na tej podstawie, ˝e powód nie posiada innych wi´zi z tym paƒ-
stwem. Przeciwnie, na podstawie tego przepisu w∏aÊciwe sà sàdy paƒstw cz∏on-
kowskich, których obywatelstwo posiadajà ma∏˝onkowie, a ma∏˝onkowie mogà
dokonaç wyboru, przed sàd którego z paƒstw cz∏onkowskich wniosà spraw´ (mo-
tywy 44–58, teza 2 wyroku).
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II. Ustalanie jurysdykcji na podstawie prawa krajowego

Art. 7 rozporzàdzenia stanowi, ˝e w sytuacji gdy z art. 3-5 nie wynika jurysdyk-
cja sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego, jurysdykcj´ okreÊla sàd na podstawie swego
prawa krajowego.

Problem interpretacji art. 6 i 7, a w szczególnoÊci wzajemnych relacji pomi´dzy
tymi dwoma normami by∏ przedmiotem orzeczenia ETS z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie C-68/07.

Postawione Trybuna∏owi pytanie prejudycjalne brzmia∏o: „Czy w sytuacji, w któ-
rej pozwany w sprawie o rozwód ani nie ma zwyk∏ego pobytu w paƒstwie cz∏onkow-
skim, ani nie jest obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego, sprawa ta mo˝e byç roz-
strzygni´ta przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, który nie ma jurysdykcji zgodnie
z art. 3, a opiera swà jurysdykcj´ na prawie krajowym, mimo i˝ sàd w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim mo˝e mieç jurysdykcj´ w oparciu o jednà z podstaw z art. 3?”.

Przek∏adajàc stan faktyczny sprawy na sytuacj´ odnoszàcà si´ do polskiego sà-
du wydaje si´, ˝e po nowelizacji k.p.c.1100 to˝samoÊç podstaw jurysdykcji okreÊlonych
w art. 11031 § 1 k.p.c. z podstawami okreÊlonymi w art. 3 rozporzàdzenia wy∏àcza
sytuacje, w których sàd polski mia∏by jurysdykcj´ w sprawie ma∏˝eƒskiej na podsta-
wie k.p.c., a nie mia∏ jej na podstawie rozporzàdzenia (w sprawach, w których jed-
nà ze stron jest obywatel polski). Jednak na gruncie dawnego stanu prawnego,
wobec treÊci art. 1100 § 1 k.p.c., mo˝liwa by∏a sytuacja, w której sàd polski nie ma-
jàc jurysdykcji na podstawie rozporzàdzenia, mia∏ jurysdykcj´ na podstawie k.p.c.

ETS w sprawie C-68/07 stwierdzi∏:
„Wyk∏adni art. 6 i 7 Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 (…) nale˝y dokonaç

w ten sposób, ˝e w sprawie o rozwód, gdy pozwany nie ma zwyczajnego pobytu
na terytorium jednego z paƒstw cz∏onkowskich i nie jest obywatelem któregoÊ
z paƒstw cz∏onkowskich, sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego nie mogà dla rozstrzygni´-
cia takiego wniosku oprzeç swej jurysdykcji na prawie krajowym, je˝eli sàdy innego
paƒstwa cz∏onkowskiego majà jurysdykcj´ w oparciu o art. 3 tego Rozporzàdzenia.”.

III. Ârodki tymczasowe – art. 20 rozporzàdzenia

Problematyka stosowania tymczasowych Êrodków zabezpieczajàcych by∏a przed-
miotem rozstrzygni´cia w wyroku ETS z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-523/07.

Sàd fiƒski postawi∏ nast´pujàce pytania zwiàzane z wyk∏adnià art. 20:
• Jakie sà przes∏anki zastosowania zabezpieczajàcego Êrodka ochronnego w po-

staci obj´cia opiekà na podstawie art. 20 ust. 1?

10 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1571).
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• Czy taki Êrodek mo˝e zostaç zastosowany na podstawie prawa krajowego i czy
treÊç przepisów prawa krajowego dotyczàcych tego Êrodka jest wià˝àca?

• Czy po zastosowaniu takiego Êrodka tymczasowego przez sàd nie majàcy jurys-
dykcji do rozpoznania istoty sprawy, spraw´ nale˝y z urz´du przekazaç sàdowi
innego paƒstwa cz∏onkowskiego, który jurysdykcj´ posiada?

ETS stwierdzi∏, ˝e ju˝ z samego brzmienia przepisu art. 20 ust. 1 wynika mo˝liwoÊç
orzekania takiego Êrodka tak˝e przez sàd nie majàcy jurysdykcji co do istoty sprawy.
Art. 20 ust. 1 stanowi podstaw´ orzekania je˝eli spe∏nione sà kumulatywnie 3 warunki:
– stosowane Êrodki powinny byç pilne,
– powinny byç stosowane wzgl´dem osób lub majàtku znajdujàcych si´ w paƒ-

stwie cz∏onkowskim, w którym ma siedzib´ sàd rozstrzygajàcy danà spraw´,
– powinny mieç charakter tymczasowy.

Ârodki mogà byç stosowane wobec dzieci, które majàc miejsce zwyk∏ego po-
bytu w jednym paƒstwie cz∏onkowskim, przebywajà tymczasowo lub okazjonalnie
w drugim paƒstwie cz∏onkowskim i znajdujà si´ w sytuacji, która mo˝e powa˝nie
zaszkodziç ich ˝yciu lub zdrowiu, co uzasadnia zastosowanie Êrodków ochro-
nnych. Ich tymczasowy charakter wynika z faktu, ˝e na podstawie art. 20 ust. 2
Êrodki te przestajà obowiàzywaç, je˝eli sàd majàcy jurysdykcj´ w tej sprawie, pod-
jà∏ odpowiednie Êrodki (teza 3 wyroku, motywy 47–48).

Rozporzàdzenie nie zawiera przepisów okreÊlajàcych rodzaj takich Êrodków, na-
k∏ada natomiast na sàd danego paƒstwa cz∏onkowskiego obowiàzek zastosowania
Êrodków „przewidzianych prawem tego paƒstwa”. Tak wi´c je˝eli sàd polski b´dzie
na podstawie art. 20 ust. 1 orzeka∏ o Êrodkach tymczasowych, to b´dzie ustanawia∏
Êrodki przewidziane w prawie polskim. Prawo polskie b´dzie tak˝e okreÊlaç sposób
wykonania tego Êrodka, a tak˝e jego moc wià˝àcà (teza 3 wyroku, motywy 49–52).

Odpowiadajàc na ostatnie z pytaƒ sàdu fiƒskiego ETS stwierdzi∏, ˝e po zastosowa-
niu Êrodków tymczasowych sàd krajowy nie jest zobowiàzany do przekazania sprawy
w∏aÊciwemu sàdowi innego paƒstwa cz∏onkowskiego. Jednak w zakresie, w jakim
ochrona nadrz´dnego interesu dziecka tego wymaga, sàd krajowy powinien poinfor-
mowaç o zastosowaniu Êrodków, bezpoÊrednio lub za poÊredni-ctwem organu cen-
tralnego (art. 53 rozporzàdzenia), sàd w∏aÊciwy (teza 4 wyroku, motywy 56–64).

IV. Wybrane zagadnienia dotyczàce uznawania i wykonywania
orzeczeƒ

1. Poj´cie orzeczenia

Rozporzàdzenie zawiera w art. 2 ust. 4 definicj´ poj´cia „orzeczenie”. Zasady
dotyczàce uznawania majà wi´c zastosowanie do ka˝dego orzeczenia wydanego
przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, niezale˝nie od tego, czy jest ono nazwane wy-
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rokiem czy postanowieniem. Istotne jest jednak tak˝e si´gni´cie do art. 2 ust. 1,
który zawiera definicj´ poj´cia „sàd”. W rozumieniu rozporzàdzenia sàd to ka˝dy
organ paƒstwa cz∏onkowskiego, który jest w∏aÊciwy w sprawach wchodzàcych
w zakres zastosowania rozporzàdzenia. Tak wi´c jeÊli prawo danego paƒstwa
cz∏onkowskiego przyznaje prawo orzekania w sprawach obj´tych zakresem przed-
miotowym rozporzàdzenia innym organom ni˝ sàdowe, to rozstrzygni´cia tych or-
ganów podlegajà uznaniu w trybie rozporzàdzenia. Zasada ta odnosi si´ tak˝e
do sytuacji, w których w∏aÊciwymi w sprawie sà organy administracyjne, a podj´te
Êrodki majà charakter publicznoprawny.

Taki sposób wyk∏adni przedstawi∏ ETS w wyroku z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie C-435/06 i w wyroku z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-523/07.
W orzeczeniach tych ETS stwierdzi∏, ˝e art. 1 ust. 1 rozporzàdzenia nale˝y interpre-
towaç w ten sposób, ˝e zakresem znaczeniowym tego przepisu obj´ta jest decy-
zja w formie orzeczenia o natychmiastowym obj´ciu dziecka opiekà i umieszczeniu
go w rodzinie zast´pczej czy placówce opiekuƒczej, nawet jeÊli stanowi publiczno-
prawny Êrodek ochrony dziecka.

2. Post´powanie o ustalenie, ˝e orzeczenie podlega albo nie podlega
uznaniu

Istotnà kwestià zwiàzanà z wyk∏adnià art. 21 ust. 3 rozporzàdzenia, jest odpowiedê
na pytanie jak powinno przebiegaç takie post´powanie? Przepis art. 21 ust. 3 odsy∏a
w tym zakresie do trybu okreÊlonego w sekcji 2. Sekcja ta dotyczy stwierdzania wyko-
nalnoÊci orzeczeƒ. Post´powanie o stwierdzenie wykonalnoÊci przebiega dwufazowo.
W fazie pierwszej post´powania, osoba przeciwko której ma byç uzyskane wykona-
nie nie ma mo˝liwoÊci sk∏adania jakichkolwiek oÊwiadczeƒ (art. 31 ust. 1). Po wyda-
niu orzeczenia stwierdzajàcego wykonalnoÊç jest ono dor´czane d∏u˝nikowi (art. 32),
który ma prawo wnieÊç Êrodek zaskar˝enia (art. 33 ust. 1) i dopiero w post´powaniu
odwo∏awczym prawo sk∏adania wyjaÊnieƒ majà obydwie strony.

Taki tryb post´powania nale˝y wi´c stosowaç tak˝e do post´powania w przed-
miocie uznania, przy czym za osob´ „przeciwko której ma byç uzyskane wykona-
nie” nale˝y traktowaç pozwanego w sprawie ma∏˝eƒskiej czy uczestnika post´po-
wania w sprawie dotyczàcej odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej. Je˝eli wi´c powód
(wnioskodawca) z∏o˝y wniosek o ustalenie, ˝e orzeczenie podlega uznaniu, post´-
powanie w pierwszym etapie toczy si´ tylko z jego udzia∏em.

Wobec takiego kszta∏tu post´powania przyj´tego przez ustawodawc´ wspólno-
towego powstaje pytanie, jak takie post´powanie winno przebiegaç przed sàdem
polskim. W kwestiach nieuregulowanych w rozporzàdzeniu zastosowanie majà
przepisy prawa wewn´trznego, a wi´c k.p.c. – art. 11481. Wy∏àczone jest jednak
stosowanie art. 11481 § 2 zd. 1 k.p.c., bowiem przepisy rozporzàdzenia nakazujà
rozpoznanie wniosku w pierwszej instancji bez jakiegokolwiek czynnego udzia∏u
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osoby „przeciwko której ma byç uzyskane wykonanie”1111. Z kolei zdanie 2 art. 11481

k.p.c. daje sàdowi mo˝liwoÊç wyboru rodzaju posiedzenia, na którym b´dzie roz-
poznawaç spraw´.

Nale˝y stwierdziç, ˝e w sprawach w których wniosek oparty jest na przepisach
rozporzàdzenia Bruksela II A miarodajne pozostaje stanowisko Sàdu Najwy˝szego
zaprezentowane w orzeczeniu wydanym na gruncie rozporzàdzenia Rady WE
Nr 44/2001 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach
cywilnych i handlowych1122, które odpowiednio mo˝na zastosowaç do post´powaƒ
prowadzonych na podstawie rozporzàdzenia Bruksela II A. Rozporzàdzenie
Nr 44/2001 przewiduje analogiczny model uznawania i stwierdzania wykonalnoÊci
orzeczeƒ jak Bruksela II A. W zwiàzku z tym argumenty zaprezentowane w orze-
czeniu SN majà w pe∏ni zastosowanie tak˝e do regulacji rozporzàdzenia
Nr 2201/2003. Pami´tajàc o odes∏aniu – w art. 21 ust. 3 rozporzàdzenia – do roz-
dzia∏u o wykonalnoÊci orzeczeƒ, nale˝y stwierdziç, ˝e o uznaniu orzeczenia sàd
pierwszej instancji rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym. Sàd mo˝e wprawdzie
skierowaç spraw´ na posiedzenie jawne, o którym zawiadamia d∏u˝nika, ale bez
prawa podnoszenia przez niego jakichkolwiek zarzutów.

Przedstawiona powy˝ej wyk∏adnia ma bezspornie zastosowanie w sprawach
o ustalenie, ˝e orzeczenie podlega uznaniu. Powstaje jednak pytanie czy ma za-
stosowanie tak˝e do wniosku o ustalenie, ˝e orzeczenie nie podlega uznaniu? 

Kwestia ta zosta∏a rozstrzygni´ta w wyroku ETS z dnia 11 lipca 2008 r. w spra-
wie sygn. akt C 195/8 PPU.

Orzeczenie to zosta∏o wprawdzie wydane w stanie faktycznym dotyczàcym
orzeczenia o powrocie dziecka bezprawnie zatrzymanego, jednak zasady uznawa-
nia orzeczeƒ okreÊlone w art. 21 odnoszà si´ zarówno do spraw ma∏˝eƒskich, jak
i szeroko rozumianej odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej.

W wyroku tym Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e post´powanie o ustalenie, ˝e orzeczenie
nie podlega uznaniu jest post´powaniem kontradyktoryjnym, druga strona bierze
w nim udzia∏ i mo˝e prezentowaç argumenty za uznaniem orzeczenia (mo-
tyw 105, 106 i 107 oraz teza 3 wyroku).

W niniejszym artykule powo∏ane zosta∏y niektóre z orzeczeƒ ETS na gruncie
rozporzàdzenia Bruksela II A, jednak ju˝ nawet ta cz´Êciowa analiza wskazuje jak
istotne jest, z punktu widzenia jednolitoÊci orzeczniczej, poznanie stanowiska ETS.
Dla u∏atwienia monitoringu bie˝àcego orzecznictwa ETS przypominam, ˝e jest ono
dost´pne (w j´zyku polskim w zakresie orzeczeƒ wydanych po dniu 1 maja 2004 r.)
w wyszukiwarce aktów prawa unijnego i orzeczeƒ ETS wg. ich numerów na stronie
internetowej: http://www.eur-lex.europa.eu.

11 T. Rauscher, Europäisches Zivilprozeßrecht…, s. 656.
12 Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie sygn. akt: I CSK 262/06, opubl. OSP 2008, Nr 2,

poz. 23; glosa J. Ciszewski, opubl. OSP 2008, Nr 2, poz. 24.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post´powania
cywilnego (z dnia 17 lipca 2009 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.11) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5821 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiàzków wynikajàcych z po-
stanowienia o kontaktach przez osob´, pod której pieczà dziecko pozostaje lub
osob´ uprawnionà do kontaktów z dzieckiem albo osob´, której tego kontaktu
zakazano, sàd opiekuƒczy mo˝e zagroziç nakazaniem zap∏aty okreÊlonej sumy
pieni´˝nej, stosownie do zasad okreÊlonych w art. 59815:
1) osobie, pod której pieczà dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej

do kontaktu z dzieckiem lub
2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kon-

taktu zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczà dziecko pozostaje.”;

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157
i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,
z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55,
poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122,
poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070
i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265,
Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219,
poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035,
Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356
i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143,
poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178,
poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699,
z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766
i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116,
poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228,
poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156.

PROJEKTY



2) w cz´Êci pierwszej, Ksi´dze drugiej, Tytule II, Dziale II, Rozdziale 2, dodaje si´
oddzia∏ 6 w brzmieniu:

„Oddzia∏ 6. Sprawy dotyczàce wykonywania kontaktów z dzieckiem
Art. 59815. § 1. Je˝eli osoba, pod której pieczà dziecko pozostaje nie wyko-

nuje albo niew∏aÊciwie wykonuje obowiàzki wynikajàce z orzeczenia albo z ugo-
dy zawartej przed sàdem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów
z dzieckiem, sàd opiekuƒczy uwzgl´dniajàc sytuacj´ majàtkowà tej osoby za-
grozi jej nakazaniem zap∏aty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dziec-
kiem okreÊlonej sumy pieni´˝nej za ka˝de naruszenie. 

§ 2. Je˝eli osoba uprawniona do kontaktów z dzieckiem albo osoba, której
tego kontaktu zakazano, narusza obowiàzki wynikajàce z orzeczenia albo
z ugody zawartej przed sàdem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów
z dzieckiem, sàd opiekuƒczy zagrozi tej osobie nakazaniem zap∏aty okreÊlonej
sumy pieni´˝nej na rzecz osoby, pod której pieczà dziecko pozostaje, stosujàc
odpowiednio przepis § 1. 

§ 3. Na postanowienia sàdu, o których mowa w § 1 i 2, przys∏uguje za˝alenie.

Art. 59816. § 1. Je˝eli osoba, której sàd opiekuƒczy na zasadach art. 59815 § 1
lub 2 zagrozi∏ nakazaniem zap∏aty okreÊlonej sumy pieni´˝nej, nie wype∏nia na-
dal swego obowiàzku, sàd opiekuƒczy nakazuje jej zap∏at´ nale˝nej sumy pie-
ni´˝nej, obliczajàc jej wysokoÊç stosownie do liczby naruszeƒ. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli osoba, której sàd opiekuƒczy
zagrozi∏ nakazaniem zap∏aty okreÊlonej sumy pieni´˝nej zgodnie z art. 5821 § 3,
dopuÊci∏a si´ naruszenia obowiàzku wynikajàcego z orzeczenia o kontaktach.

§ 3. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
§ 4. Prawomocne postanowienie sàdu, w którym nakazano zap∏at´ nale˝nej

sumy pieni´˝nej, jest tytu∏em wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klau-
zuli wykonalnoÊci.

Art. 59817. § 1. Je˝eli mimo zastosowania Êrodka przewidzianego w art. 59816

osoba, pod której pieczà dziecko pozostaje, nadal narusza obowiàzek umo˝li-
wienia kontaktów polegajàcych na zabieraniu dziecka poza miejsce jego sta∏e-
go pobytu, sàd opiekuƒczy zleci kuratorowi sàdowemu przymusowe odbieranie
dziecka w terminach kontaktów, przez okreÊlony czas.

§ 2. Sàd mo˝e zmieniç warunki kontaktu, okreÊlone w orzeczeniu albo
w ugodzie zawartej przed sàdem lub przed mediatorem, w szczególnoÊci po-
przez ustalenie innych terminów i czasu trwania kontaktu, po∏àczenie czasu kil-
ku kontaktów, ustalenie kontaktu w obecnoÊci kuratora sàdowego, ustalenie
dodatkowych kontaktów na miejsce tych, które si´ nie odby∏y.

§ 3. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
§ 4. Przepisy art. 5987–59812 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 59818. § 1. Je˝eli do kontaktu nie dosz∏o wskutek niewykonania lub nie-
w∏aÊciwego wykonania przez osob´, pod której pieczà dziecko pozostaje, obo-
wiàzków wynikajàcych z orzeczenia lub ugody zawartej przed sàdem lub me-
diatorem w przedmiocie kontaktów, sàd opiekuƒczy przyzna od tej osoby
uprawnionemu do kontaktów z dzieckiem zwrot jego uzasadnionych wydatków
poniesionych w zwiàzku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których
mowa w art. 5821 § 2 pkt. 1. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli uprawniony do kontaktów
z dzieckiem, narusza obowiàzki dotyczàce kontaktu, wynikajàce z orzeczenia
albo z ugody zawartej przed sàdem lub przed mediatorem.

§ 3. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
§ 4. Prawomocne postanowienie sàdu jest tytu∏em wykonawczym bez po-

trzeby nadawania mu klauzuli wykonalnoÊci. 

Art. 59819. § 1. W sprawach, o których mowa w oddziale niniejszym, art. 570
nie stosuje si´.

§ 2. Przed wydaniem postanowieƒ, o których mowa w oddziale niniejszym,
sàd wys∏ucha uczestników post´powania.

Art. 59820. Do wniosku o wszcz´cie post´powania uregulowanego w niniej-
szym oddziale nale˝y do∏àczyç odpis wykonalnego orzeczenia lub ugody zawar-
tej przed sàdem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Je˝eli
post´powanie ma si´ toczyç na podstawie orzeczenia sàdu albo innego organu
paƒstwa obcego albo ugody zawartej przed sàdem lub innym organem paƒstwa
obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezb´dne jest stwierdzenie wykonalno-
Êci tego orzeczenia. Przepisy art. 1150–11512 i 11514 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 59821. Sàd umarza post´powanie, je˝eli w ciàgu szeÊciu miesi´cy
od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wp∏ynà∏ kolejny wniosek
w sprawach, o których mowa w art. 59815–59818.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie….

Uzasadnienie

Egzekucja orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dzieckiem prowadzona by∏a do-
tychczas w oparciu o przepisy o egzekucji Êwiadczeƒ niepieni´˝nych. Wchodzà tu
w gr´ dwa przepisy: art. 1050 k.p.c., gdy rodzic uprawniony do kontaktów z dziec-
kiem ma prawo zabieraç dziecko poza miejsce zamieszkania oraz art. 1051 k.p.c.,
gdy do kontaktów powinno dochodziç w miejscu zamieszkania dziecka, a rodzic



sprawujàcy bezpoÊrednià piecz´ ma obowiàzek nie przeszkadzaç w tych kontak-
tach. Zgodnie z art. 1052 k.p.c., sàd który jest organem egzekucyjnym w tych spra-
wach, mo˝e ukaraç zobowiàzanego grzywnà do 1000 z∏., je˝eli nie wykonuje on
postanowienia sàdu. Grzywny mogà byç ponawiane, górna granica ich ∏àcznej wy-
sokoÊci w jednej sprawie jest okreÊlona na 100 000 z∏. Tytu∏em wykonawczym jest
postanowienie sàdu zaopatrzone w klauzul´ wykonalnoÊci. Je˝eli wchodzi w gr´
zastosowanie art. 1050 k.p.c., na∏o˝enie grzywny nast´puje po bezskutecznym
up∏ywie terminu zakreÊlonego przez sàd w post´powaniu egzekucyjnym do wyko-
nania czynnoÊci i zagro˝eniu grzywnà na wypadek jej niewykonania. W sytuacji
z art. 1051 k.p.c. sàd nak∏ada grzywn´ po ustaleniu naruszenia tytu∏u egzekucyjne-
go przez zobowiàzanego bez koniecznoÊci wyznaczania dodatkowego terminu
do wykonania zobowiàzania.

D∏u˝nikowi przys∏uguje tygodniowy termin do uiszczenia grzywny, w przeciw-
nym razie ulega ona automatycznej zamianie na areszt, gdy˝ przy wymierzaniu
grzywny sàd ma obowiàzek orzec jednoczeÊnie o takiej zamianie na wypadek nie-
zap∏acenia (art. 1053 § 1 zd. pierwsze k.p.c.). 

Wskazany stan prawny by∏ krytykowany za brak efektywnoÊci Êrodków stoso-
wanych dla wymuszenia respektowania orzeczeƒ o kontaktach z dzieçmi. WÊród
pojawiajàcych si´ ró˝nych propozycji zmian legislacyjnych zwróciç nale˝y uwag´
na projekt Komisji sejmowej „Przyjazne Paƒstwo” polegajàcy na dodaniu nowego
art. 59814 k.p.c. nakazujàcego odpowiednie stosowanie art. 5986–59812 do wykona-
nia orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dzieçmi. Projekt ten jest, jak mo˝na przy-
puszczaç, konsekwencjà uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z 28 sierpnia 2008 r.
(III CZP 75/08, OSNC 2009/1/12), która odst´puje – przynajmniej w cz´Êci – od do-
tychczasowego sposobu wykonywania orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dziec-
kiem polegajàcego na stosowaniu art. 1050 lub art. 1051 k.p.c. Wed∏ug uchwa∏y,
postanowienie regulujàce kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujàce wydawanie
dziecka przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej,
oraz zobowiàzujàce drugiego rodzica do odprowadzania dziecka, podlega wyko-
naniu w post´powaniu unormowanym w art. 5981 i nast. k.p.c.

Uchwa∏a z 28 sierpnia 2008 r. wywo∏uje jednak wàtpliwoÊci, czy przyj´te rozwià-
zanie nadaje si´ do zastosowania w praktyce. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e przepisy
art. 5981 i nast. k.p.c. wyraênie odwo∏ujà si´ do instytucji prawa materialnego, jakà
jest odebranie dziecka, o którym mowa w art. 100 k.r.o. Podstawy odebrania dziec-
ka sà tam wyraênie okreÊlone. Wdro˝enie powo∏anej uchwa∏y wymaga zatem rein-
terpretacji prawa materialnego w postaci art. 100 k.r.o. Ponadto analiza uchwa∏y
prowadzi do wniosku, ˝e w konsekwencji przyj´tego tam stanowiska w ogóle nie
mo˝emy mówiç nie tylko o egzekucji ale i o wykonaniu orzeczenia o kontaktach.
Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego wskazuje na zastosowanie ca∏ego trybu post´powa-
nia, poczynajàc od art. 5981 k.p.c., a wi´c zarówno rozpoznawczego jak i „wyko-
nawczego”. Z kolei projekt komisji „Przyjazne Paƒstwo” odsy∏a do stosowania tyl-
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ko przepisów „wykonawczych” tj. art. 5986–59812 k.p.c., czym ró˝ni si´ w sposób
istotny od powo∏anej uchwa∏y. Kolejnà ró˝nicà jest zakres zastosowania. W przeci-
wieƒstwie do uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego projekt Komisji „Przyjazne Paƒstwo”
mia∏by regulowaç zagadnienie wykonywania orzeczeƒ o kontaktach w sposób wy-
czerpujàcy. Wydawa∏oby si´, ˝e by∏oby to lepsze rozwiàzanie pod wzgl´dem prak-
tycznym – nie wymaga∏oby bowiem przeprowadzenia post´powania, o którym
mowa w art. 5981–5985 k.p.c. Nie mo˝na jednak pogodziç si´ z brakiem mo˝liwo-
Êci obrony przez zobowiàzanego, gdy˝ do takiej konsekwencji prowadzi∏oby pomi-
ni´cie cz´Êci rozpoznawczej post´powania o odebranie dziecka.

Przede wszystkim nale˝y stwierdziç, ˝e nie w ka˝dym wypadku naruszenia
orzeczenia o kontaktach zastosowanie przepisów o przymusowym odebraniu
dziecka by∏oby Êrodkiem adekwatnym i proporcjonalnym do naruszenia. Tryb ten
mo˝e znaleêç zastosowanie tylko do tych kontaktów, które polegajà na zabieraniu
dziecka przez uprawnionego poza miejsce pobytu dziecka. Tymczasem kontakty
mogà mieç ró˝nà form´. Przepis art. 113 § 2 k.r.o., w brzmieniu nadanym noweli-
zacjà z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1431), zawiera katalog form
kontaktów z dzieckiem, który obejmuje przede wszystkim pobyt z dzieckiem,
w którego zakres wchodzà odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce
jego sta∏ego pobytu, bezpoÊrednie porozumiewanie si´, utrzymywanie korespon-
dencji oraz korzystanie z innych Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, w tym
ze Êrodków komunikacji elektronicznej.

Na problem nale˝y te˝ patrzeç przez pryzmat dobra dziecka: czy silny Êrodek
dochodzenia do realizacji kontaktów z dzieckiem da si´ pogodziç ze skutkami, ja-
kie dla psychiki dziecka mo˝e mieç jego stosowanie. Zbyt wczesne i zbyt cz´ste
wdra˝anie trybu przymusowego odebrania dziecka mo˝e w sposób oczywisty za-
gra˝aç dobru dziecka.

Z tych wzgl´dów konieczne jest kompleksowe uregulowanie problematyki wy-
konywania orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dzieçmi, umo˝liwiajàce elastycznà
reakcj´ sàdu stosownie do ró˝norodnych stanów faktycznych i dobra dziecka. Lo-
kalizacja tej regulacji opiera si´ na tych samych przes∏ankach, którymi kierowa∏ si´
ustawodawca wprowadzajàc ustawà z 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks
post´powania cywilnego, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 98, poz. 1069) od-
dzia∏ 5 w cz´Êci pierwszej, Ksi´dze drugiej, Tytule II, Dziale II, Rozdziale 2, normu-
jàcy post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodziciel-
skiej lub pozostajàcej pod opiekà. W ten sposób post´powanie przesta∏o mieç
charakter egzekucyjny i otrzyma∏o charakter post´powania opiekuƒczego. Równie
aktualny jest deklarowany wówczas przez ustawodawc´ zamiar ujednolicenia
i uproszczenia post´powania oraz uczynienia go bardziej skutecznym. 

Dlatego te˝ w projekcie przyj´to, ˝e regulacja wykonywania orzeczeƒ dotyczà-
cych kontaktów z dzieçmi powinna byç umiejscowiona w przepisach o sprawach



opiekuƒczych bezpoÊrednio po wskazanych przepisach dotyczàcych odebrania
dziecka lub osoby pozostajàcej pod opiekà jako nowy oddzia∏ 6.

W wyniku tych zmian post´powanie w sprawach wykonywania orzeczeƒ doty-
czàcych kontaktów z dzieçmi toczyç si´ b´dzie wed∏ug przepisów o post´powaniu
nieprocesowym, stanowiàc jedno z post´powaƒ w sprawach opiekuƒczych. O ile
jednak sprawy o odebranie dziecka zosta∏y ca∏oÊciowo uregulowane w rozdziale 5
obejmujàcym zarówno rozpoznanie sprawy jak i wykonanie orzeczenia nakazujà-
cego odebranie osoby, o tyle w kwestii kontaktów odr´bny rozdzia∏ poÊwi´cony
jest tylko fazie wykonawczej, natomiast post´powanie rozpoznawcze toczy si´
w zasadzie wed∏ug przepisów ogólnych o post´powaniu opiekuƒczym. 

Podstawowy Êrodek przewidziany w projekcie jest inspirowany instytucjà dwang-
som (Holandia) i astreinte (Francja, Belgia), co dos∏ownie oznacza sum´ przymuso-
wà. Ârodek ten jest w wymienionych krajach podstawowym egzekucyjnym Êrod-
kiem przymusu i to nie tylko w egzekucji Êwiadczeƒ niepieni´˝nych. Pochodzenie
tej instytucji jest francuskie. Nast´pnie zosta∏a przyj´ta w krajach Beneluksu.

Przewidziana w projekcie suma pieni´˝na b´dzie przyznawana na wniosek
uprawnionego i nale˝y si´ uprawnionemu. Procedura jest dwuetapowa: Sàd naj-
pierw okreÊla zagro˝enie na wypadek niezastosowania si´ zobowiàzanego
do orzeczenia ustalajàcego kontakty (art. 59815 § 1). Je˝eli zobowiàzany nadal nie
zastosuje si´ do orzeczenia sàdu, uprawniony musi jeszcze raz wystàpiç do sàdu,
aby sàd nakaza∏ zobowiàzanemu zap∏at´ na jego rzecz kwoty stanowiàcej iloczyn
kwoty, którà sàd zagrozi∏ za ka˝de naruszenie i liczby naruszeƒ (art. 59816 § 1).

W obu fazach post´powanie nie obywa si´ bez udzia∏u osoby zobowiàzanej,
która musi byç wys∏uchana (art. 59819 § 2). Zagro˝enie nakazaniem zap∏aty sumy
pieni´˝nej mo˝e byç zamieszczone ju˝ w postanowieniu ustalajàcym kontakty.
Mo˝liwoÊç t´ przewiduje dodawany w art. 5821 nowy § 3. Wtedy, w razie narusze-
nia obowiàzku, sàd od razu naka˝e zap∏at´ uprawnionemu sumy pieni´˝nej
na podstawie art. 59816 § 1 w zw. z art. 59816 § 2 – stosownej do liczby naruszeƒ.
Sàd ustalajàc kontakty powinien zagroziç nakazaniem zap∏aty sumy pieni´˝nej za-
wsze gdy jest obawa, ˝e zobowiàzany nie zechce wykonaç swojego obowiàzku. 

Nie ma granicy wysokoÊci kwoty, kwota ta ma byç skuteczna, powinna byç ade-
kwatna do majàtku osoby zobowiàzanej. Nie oznacza to dowolnoÊci. W art. 59815

§ 1 wyra˝ona jest dyrektywa, jakà sàdy powinny si´ kierowaç przy okreÊlaniu wy-
sokoÊci zagro˝enia, a mianowicie uwzgl´dnienie sytuacji majàtkowej osoby zobo-
wiàzanej.

JeÊli zobowiàzany zacznie respektowaç orzeczenie o kontaktach po nakazaniu
mu zap∏aty sumy pieni´˝nej, to suma ta (za dokonane wczeÊniej naruszenia obo-
wiàzku) nadal si´ nale˝y. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e omówione wy˝ej Êrodki znajdà zastosowanie tak˝e do na-
ruszeƒ dokonanych przez uprawnionego do kontaktów, np. w przypadku, gdy kon-
takty sà ograniczone lub zakazane a uprawniony narusza te ograniczenia lub zaka-
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zy. Post´powanie w tym zakresie jest analogiczne do post´powania toczàcego si´
z wniosku osoby uprawnionej do kontaktów. Oznacza to, ˝e zagro˝enie nakaza-
niem zap∏aty okreÊlonej sumy pieni´˝nej za ka˝de naruszenie mo˝e byç zamiesz-
czone ju˝ w orzeczeniu dotyczàcym kontaktów (art. 5821), albo póêniej w odr´b-
nym postanowieniu (art. 59815 § 2). Nale˝y jednak w tym miejscu odró˝niç obszar
zastosowania omawianych przepisów od przepisów o odebraniu dziecka. Je˝eli
bowiem uprawniony do kontaktu z dzieckiem trwale zatrzyma dziecko po up∏ywie
czasu kontaktu (tzn. nie zechce go oddaç osobie, pod której pieczà dziecko pozo-
staje), to do przywrócenia stanu zgodnego z prawem pos∏u˝y tryb w∏aÊciwy dla
odebrania dziecka. Je˝eli zaÊ uprawniony do kontaktu z dzieckiem dopuszcza si´
jedynie opóênieƒ w oddaniu dziecka osobie, pod której pieczà dziecko pozostaje,
to wówczas te naruszenia mogà byç podstawà do zastosowania przepisów wpro-
wadzanych niniejszym projektem.

Jak si´ wydaje, proponowany Êrodek polegajàcy na nakazaniu zap∏aty sumy
na rzecz uprawnionego lub na rzecz osoby sprawujàcej piecz´ nad dzieckiem, po-
winien byç efektywniejszy od stosowanej dotychczas grzywny na rzecz Skarbu
Paƒstwa.

Niemniej jednak liczyç si´ nale˝y z sytuacjami, gdy opisany Êrodek nie dopro-
wadzi do wykonania orzeczenia o kontaktach. Je˝eli kontakty polegajà na zabiera-
niu dziecka poza miejsce jego pobytu, sàd mo˝e wtedy zleciç kuratorowi przymu-
sowe odebranie dziecka. PodkreÊliç nale˝y, ˝e warunkiem przejÊcia do tego etapu
post´powania jest stwierdzenie, ˝e zastosowanie Êrodka, o którym mowa
w art. 59816, nie zapewni∏o uprawnionemu kontaktów z dzieckiem polegajàcych
na zabieraniu dziecka poza miejsce sta∏ego pobytu. Nie wystarcza tu zatem jakie-
kolwiek naruszenie obowiàzku wynikajàcego z orzeczenia lub ugody. Je˝eli bo-
wiem w jakiejkolwiek mierze uprawniony uzyskuje mo˝liwoÊç zabrania dziecka po-
za jego miejsce pobytu, to oczywiste jest, ˝e wdra˝anie procedury przymusowego
odebrania by∏oby tu bezprzedmiotowe. Natomiast niewykluczone by∏oby zastoso-
wanie Êrodków z art. 59815–59816 jeÊli pomimo mo˝noÊci zabrania dziecka wyst´po-
wa∏yby inne ewentualne naruszenia ze strony osoby zobowiàzanej.

Podstawà postanowienia w przedmiocie odebrania dziecka b´dzie przepis
art. 59817. Postanowienie to nawiàzuje do postanowienia wydawanego na podsta-
wie art. 5986 z tà ró˝nicà, ˝e mo˝e byç wydane dopiero po wys∏uchaniu uprawnio-
nego i osoby, pod której pieczà dziecko pozostaje. Rozwiàzanie to jest konsekwen-
cjà za∏o˝enia realizowanego w ca∏ym projekcie, ˝e postanowienia w nim przewi-
dziane zapadajà po wys∏uchaniu uprawnionego i osoby, pod której pieczà dziecko
pozostaje (por. art. 59819 § 2). W przeciwieƒstwie do spraw o odebranie dziecka,
omawiane postanowienie mo˝e i powinno obejmowaç wielokrotne odbieranie
dziecka, a zatem musi okreÊlaç, w jakim czasie od uprawomocnienia postanowie-
nia, ten Êrodek ma byç stosowany (np. przez 3 miesiàce). Na uwag´ zas∏uguje
mo˝liwoÊç modyfikacji czasu i sposobu kontaktów, w szczególnoÊci przez ich ku-



mulacj´ lub w∏àczenie kuratora sàdowego (który i tak b´dzie bra∏ udzia∏ w odebra-
niu dziecka). Do wykonywania postanowienia o przymusowym odebraniu dziecka
znajdujà odpowiednie zastosowanie przepisy art. 5987–59812 a zatem post´powa-
nie w tym zakresie nie ró˝ni si´ od trybu stosowanego dotychczas w zakresie ode-
brania dziecka od osoby nieuprawnionej. 

Projekt nawiàzuje do zabezpieczeƒ i gwarancji wykonania postanowieƒ o kon-
taktach z dzieçmi wprowadzonych ju˝ do Kodeksu post´powania cywilnego usta-
wà z dnia 6 listopada 2008 r. Chodzi mianowicie o nowy art. 5821 k.p.c., w którego
§ 2 wymienia si´ przyk∏adowy katalog zabezpieczeƒ wykonywania kontaktów
z dzieckiem, nawiàzujàcy do Êrodków wymienionych w art. 10 Konwencji Rady
Europy w sprawie kontaktów z dzieçmi przyj´tej w dniu 15 maja 2003 r. w Strasburgu.
Celowe jest, aby ta osoba, która naruszy∏a orzeczenie lub ugod´ dotyczàce
kontaktów, przez co uniemo˝liwi∏a kontakt, zwróci∏a wydatki, temu, kto by∏ do ich
pokrycia zobowiàzany i je poniós∏. JeÊli chodzi o koszty dotyczàce samego upraw-
nionego zwiàzane z dojazdem i pobytem w czasie i miejscu kontaktu, to z istoty
rzeczy ponosi je zawsze sam uprawniony i dlatego nale˝y mu si´ ich zwrot
od osoby, która wskutek naruszenia orzeczenia lub ugody w przedmiocie kontak-
tów, kontakty te uniemo˝liwi∏a. 

Pomocny w tym jest Êrodek z art. 5821 § 2 pkt 2, u∏atwia bowiem uprawnionemu
pe∏ne zaspokojenie w post´powaniu egzekucyjnym z sumy z∏o˝onej na rachunek
depozytowy, ale tak˝e dopiero w razie zasàdzenia roszczenia w sprawie o odszko-
dowanie. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e chodzi tu tylko o koszty dotyczàce samego
uprawnionego. Zobowiàzanie do z∏o˝enia Êrodków pieni´˝nych na rachunek depo-
zytowy sàdu pe∏ni bowiem funkcj´ zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków
uprawnionego. Zaspokojenie z tej sumy przez uprawnionego do kontaktów wyma-
ga∏oby wszcz´cia egzekucji po uzyskaniu wyroku zasàdzajàcego.

Zobowiàzanie obu stron do wykonania kontaktu wynika z samego orzeczenia
o kontaktach, zawinione niewykonanie tego zobowiàzania rodzi wi´c obowiàzek
naprawienia szkody, na którà z regu∏y sk∏adajà si´ koszty wymienione w pkt 2, po-
nadto jednak mogà wchodziç w gr´ koszty, o których mowa w pkt 1. Równie˝
w tym zakresie konieczne by∏oby zasàdzenie w drodze procesu o odszkodowanie.

Projekt umo˝liwia pomini´cie procesu cywilnego i przyznanie w omawianym
post´powaniu poniesionych wydatków czy to osobie uprawnionej, czy to osobie,
pod której pieczà dziecko pozostaje. Postanowienie w tym przedmiocie mo˝e byç
wydane niezale˝nie od innych postanowieƒ, o których mowa w oddziale 6,
w szczególnoÊci nie jest uzale˝nione od wczeÊniejszego zastosowania któregokol-
wiek innego Êrodka tam przewidzianego. Nie ma te˝ potrzeby wczeÊniejszego za-
gro˝enia zastosowaniem tego Êrodka. Wystarczajàce jest spe∏nienie przes∏anki wy-
ra˝onej w art. 59818.

Podobnie jak w sprawie o odebranie dziecka, post´powanie w sprawach, o któ-
rych mowa w oddziale 6, mo˝e byç wszcz´te tylko na wniosek (art. 59819 § 1). 
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Nale˝y wyjaÊniç, ˝e postanowienia, o których mowa w oddziale 6, nie koƒczà
post´powania, istotà post´powania jest bowiem sukcesywne stosowanie Êrodków
o narastajàcej dolegliwoÊci, a poza tym wnioski o nakazanie zap∏aty (art. 59816)
mogà byç te˝ ponawiane w zwiàzku z powtarzajàcymi si´ naruszeniami. Dlatego
te˝ nale˝a∏o wyraênie przewidzieç, ˝e od ka˝dego z postanowieƒ przewidzianych
w oddziale 6 przys∏uguje za˝alenie. Ponadto nale˝a∏o rozstrzygnàç, kiedy sàd
umarza post´powanie. Zgodnie z art. 59821, sàd umarza post´powanie, je˝eli w cià-
gu szeÊciu miesi´cy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wp∏ynà∏
kolejny wniosek w sprawach, o których mowa w art. 59815–59818. OczywiÊcie nie
wy∏àcza to ogólnej zasady wyra˝onej w art. 355 § 1, która w omawianych sprawach
znajdzie zastosowanie, je˝eli podstawa do prowadzenia omawianego post´powa-
nia odpad∏a tzn. przesta∏o obowiàzywaç orzeczenie lub ugoda okreÊlajàce kontak-
ty (np. dziecko ukoƒczy∏o 18 lat). 

Je˝eli na podstawie art. 59821 sàd umorzy∏ post´powanie, to wydane postano-
wienia pozostajà w mocy, co dotyczy w szczególnoÊci postanowienia wydanego
w myÊl art. 59815, które mo˝e byç podstawà do zastosowania w ewentualnym no-
wym post´powaniu od razu Êrodka z art. 59816 (nakazania zap∏aty) bez potrzeby
ponawiania zagro˝enia jego zastosowaniem. Po umorzeniu post´powania mogà
byç egzekwowane przez komornika sumy, których zap∏at´ sàd ju˝ nakaza∏ (egze-
kucja Êwiadczeƒ pieni´˝nych).

W konsekwencji ulokowania omawianej regulacji w przepisach o post´powaniu
opiekuƒczym wy∏àczone jest stosowanie przepisów dotyczàcych post´powania
egzekucyjnego oraz post´powania klauzulowego. W Polsce do 27 wrzeÊnia 2001 r.
przepisy te znajdowa∏y zastosowanie zarówno do orzeczeƒ o kontaktach jak
i o odebraniu dziecka. Od 27 wrzeÊnia 2001 r., to jest od wejÊcia w ˝ycie powo∏a-
nej ustawy z dnia 19 lipca 2001 r., sprawy o odebranie dziecka, zarówno w stadium
rozpoznawczym jak i wykonawczym, nale˝à obecnie do post´powania w sprawach
opiekuƒczych. Od tej chwili mog∏o si´ nasuwaç pytanie, czy potrzebne jest stwier-
dzenie wykonalnoÊci, je˝eli do wykonania przedk∏adane jest obce orzeczenie. Wàt-
pliwoÊci te rozstrzyga wprowadzony ustawà z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 234, poz. 1571, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2009 r.) nowy art. 59814

k.p.c. Przepis ten uzale˝nia podj´cie okreÊlonych w nich czynnoÊci wykonawczych
w zakresie odebrania dziecka od uzyskania stwierdzenia wykonalnoÊci zagranicz-
nego orzeczenia. Poniewa˝ niniejszym projektem dokonuje si´ – podobnie jak
w przypadku wykonania orzeczeƒ o odebraniu dziecka – przeniesienia regulacji
z post´powania egzekucyjnego do post´powania opiekuƒczego, konieczna jest
podobna norma jak w art. 59814. Norm´ t´ wyra˝a art. 59820.

Nale˝y mieç na uwadze mo˝liwoÊç wystàpienia tak silnych konfliktów, wobec
których nawet zastosowanie wszystkich proponowanych w projekcie Êrodków nie
przyniesie zadowalajàcych rezultatów. W tej sytuacji mo˝e zajÊç potrzeba zmiany



orzeczenia o kontaktach, w tym poprzez skorzystanie z art. 1134 k.r.o. wprowadzo-
nego przez ustaw´ z dnia 6 listopada 2008 r., który daje sàdowi opiekuƒczemu,
orzekajàcemu w sprawie kontaktów z dzieckiem, kompetencj´ do zobowiàzania ro-
dziców do okreÊlonego post´powania, ze wskazaniem mo˝liwoÊci kierowania ro-
dziców do placówek lub specjalistów, zajmujàcych si´ terapià rodzinnà, poradnic-
twem lub Êwiadczàcych rodzinie innà stosownà pomoc. 

Utrzymujàcy si´ stan braku kontaktu rodziców z dzieckiem mo˝e i powinien
skutkowaç potrzebà wszcz´cia post´powania dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej.

Nowy art. 113 § 1 k.r.o. przewiduje, ˝e tak˝e w odniesieniu do dziecka utrzymy-
wanie kontaktów powinno byç nie tylko jego prawem, ale i obowiàzkiem. Jest to
przes∏anka do wzmo˝enia dzia∏aƒ pozwalajàcych na prze∏amanie negatywnego
nastawienia dziecka do kontaktów i to nie tylko poprzez wymuszenie na rodzicu
sprawujàcym piecz´ zachowaƒ sprzyjajàcych realizacji kontaktów (por. art. 1134

k.r.o., o którym mowa wy˝ej). W razie braku skutecznoÊci Êrodków wprowadzanych
w niniejszym projekcie, celowe mog∏oby byç podj´cie dzia∏aƒ terapeutycznych
w stosunku do dziecka, nakierowanych na zmian´ nastawienia dziecka do kontak-
tów z rodzicem. Dzia∏ania te mog∏yby byç podejmowane na podstawie art. 109
k.r.o. Na tej samej podstawie mog∏oby byç orzekane w omawianych wypadkach
poddanie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora. W najpowa˝niej-
szych wypadkach mo˝e wchodziç w gr´ zastosowanie art. 111 k.r.o. (pozbawienie
w∏adzy rodzicielskiej). W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego mo˝na dostrzec oceny
dopuszczajàce takà mo˝liwoÊç. Np. w postanowieniu z dnia 1 paêdziernika 1998 r.
Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e za nadu˝ycie w∏adzy rodzicielskiej i ra˝àce zaniedby-
wanie wynikajàcych z niej obowiàzków w rozumieniu art. 111 § 1 k.r.o. mo˝e byç
uznane celowe izolowanie dziecka i jego psychiczne sobie podporzàdkowywanie
(I CKN 834/98, OSNC 1999/4/72). Do podobnego praktycznego skutku (zmia-
na osoby uprawnionej do pieczy nad dzieckiem) mo˝e te˝ prowadziç orzeczenie
na podstawie art. 107 k.r.o. W tym zakresie aktualne pozostaje dawniejsze orzecze-
nie Sàdu Najwy˝szego, które jako ujemnà okolicznoÊç wskazuje wpajanie dziecku
uczucia niech´ci lub nienawiÊci do drugiego z rodziców, a zatem jest relewantne
dla omawianego zagadnienia (orzeczenie z 2 grudnia 1957 r., I CR 1045/56,
OSN 1959, Nr III, poz. 76). Odnotowaç te˝ nale˝y postanowienie z dnia 30 sierpnia
1977 r., III CRN 204/77, w którym Sàd Najwy˝szy, wskazujàc na zwiàzek pomi´dzy
w∏adzà rodzicielskà a kontaktami osobistymi rodziców z dzieckiem, stwierdzi∏,
˝e uniemo˝liwienie utrzymania w∏aÊciwego kontaktu osobistego pomi´dzy rodzi-
cem a dzieckiem narusza w zasadzie interes ma∏oletniego i mo˝e stanowiç przy-
czyn´ uzasadniajàcà zmian´ prawomocnego postanowienia regulujàcego wykony-
wanie w∏adzy rodzicielskiej.

108 Rodzina i Prawo Nr 13 2009



109Rodzina i Prawo Nr 13 2009

Informacja o spotkaniu
organizacji dzia∏ajàcych na rzecz praw ojców

z przedstawicielami Ministerstwa SprawiedliwoÊci
w Warszawie, dnia 10 wrzeÊnia 2009 r.

W dniu 10 wrzeÊnia 2009 r. w Ministerstwie SprawiedliwoÊci odby∏o si´ spotka-
nie przedstawicieli tego Ministerstwa z przedstawicielami ni˝ej wymienionych orga-
nizacji:
1) Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka;
2) Fundacja Ojców Pokrzywdzonych przez Sàdy;
3) Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca;
4) Stowarzyszenie na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny „Ojcowie

z Trójmiasta”;
5) Stowarzyszenie na Rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa;
6) Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka;
7) Fundacja Akcja;
8) Sto∏eczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca;
9) Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu;
10) Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca;
11) Inicjatywa Spo∏eczna „Porozumienie Rawskie”;
12) Inicjatywa Spo∏eczna „Rodziny Pomorza”;
13) DolnoÊlàskie Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca;
14) Stowarzyszenie Obrony Spo∏ecznej Praw Dziecka, M∏odzie˝y i Rodziny.

Przedstawiciele niektórych spoÊród organizacji bioràcych udzia∏ w spotkaniu
wystosowali poni˝szy list otwarty skierowany do Prezydenta i Premiera RP oraz
Senatorów, Pos∏ów i Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, w zwiàzku z tym
spotkaniem, otrzyma∏em pismo od pana Ireneusza Dzier˝´gi – Prezesa Centrum
Praw Ojca i Dziecka. Oba pisma przedstawiam w za∏àczeniu.

Redaktor Naczelny
Robert Zegad∏o

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
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Gra˝yna Nauka

Spotkanie Kolegium Redakcyjnego „Rodziny i Prawa”
z przewodniczàcymi sàdów rodzinnych

(Warszawa, dnia 21 wrzeÊnia 2009 r.)

Dnia 21 wrzeÊnia 2009 r. w gmachu Sàdu Najwy˝szego w Warszawie odby∏o si´
spotkanie Kolegium Redakcyjnego periodyku „Rodzina i Prawo” – wydawanego
przez Instytut Badaƒ DNA – z Przewodniczàcymi sàdów rodzinnych z obszaru w∏a-
ÊciwoÊci Sàdu Apelacyjnego w Warszawie. 

Kolegium Redakcyjne reprezentowali: Przewodniczàcy Kolegium Redakcyjne-
go, Prezes Sàdu Najwy˝szego (Izba Cywilna) Zast´pca Przewodniczàcego Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego – prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski oraz Cz∏onkowie
Kolegium Redakcyjnego: Ekspert Instytutu Badaƒ DNA – dr Joanna Nowacka, S´-
dzia Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich z Sàdu Okr´gowego Warszawa-Praga
– Gra˝yna Niemia∏towska, S´dzia Sàdu Najwy˝szego – prof. dr hab. Krzysztof Pie-
trzykowski, S´dzia Sàdu Okr´gowego w Olsztynie – El˝bieta Schubert, Kierownik
Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich Uniwersytetu Kardyna∏a Stefa-
na Wyszyƒskiego – prof. dr hab. Wanda Stojanowska. Ponadto w spotkaniu uczest-
niczyli zaproszeni goÊcie: S´dzia Wizytator ds. Rodzinnych i Nieletnich z Sàdu
Okr´gowego w Warszawie – dr Beata Herman, Naczelnik Wydzia∏u Rodzinnego
Departamentu Sàdów Powszechnych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, S´dzia Sà-
du Okr´gowego w ¸odzi – Jolanta Zagajewska, Dyrektor Instytutu Badaƒ DNA
w Warszawie – Janusz Stawiarski a przede wszystkim – Przewodniczàcy wydzia∏ów
rodzinnych w sàdach rejonowych oraz Przewodniczàca VI Wydzia∏u Sàdu Okr´go-
wego w Warszawie – S´dzia Ewa Trybulska-Skoczelas. 

Spotkanie poprowadzi∏ Redaktor Naczelny kwartalnika – S´dzia Robert Zegad∏o. 

Przedmiotem pierwszej cz´Êci spotkania by∏o omówienie problemów i oczeki-
waƒ co do formy i treÊci kwartalnika „Rodzina i Prawo”, natomiast drugà cz´Êç spo-
tkania poÊwiecono omówieniu problemów zwiàzanych ze stosowaniem w praktyce
znowelizowanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i Kodeksu po-
st´powania cywilnego, które wesz∏y w ˝ycie dnia 13 czerwca 2009 r., a tak˝e pro-
jektowi dalszych zmian w Kodeksie post´powania cywilnego, które sà projektowa-
ne w kwestii wykonywania orzeczeƒ o kontaktach z dzieçmi.

Na wst´pie R. Zegad∏o podzi´kowa∏ wszystkim goÊciom za liczne przybycie.
Podniós∏, ˝e wybór tematu spotkania wynika z koniecznoÊci wymiany poglàdów



na temat zmian w prawie rodzinnym materialnym i procesowym. Redaktor zapo-
wiedzia∏ równie˝ czterogodzinne szkolenia w czterech oÊrodkach Polski: Warsza-
wie, Krakowie, Poznaniu i Bydgoszczy, które majà mieç charakter spotkaƒ pane-
lowych, a zatem opartych na formule dyskusji o problemach. Zwróci∏ si´ tak˝e
z proÊbà o uwagi i postulaty dotyczàce kwartalnika, zach´cajàc do publikowania
glos do orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego, ale tak˝e glos do orzeczeƒ sàdów ni˝szych
szczebli zawierajàcych tezy o charakterze twórczym, czy rozstrzygajàcych pro-
blemy prawne. 

Redaktor Naczelny wspomnia∏, ˝e mogà istnieç problemy natury organizacyjnej
dotyczàce dystrybucji, czy kosztów „Rodziny i Prawa”. Do tej wypowiedzi do∏àczy∏
si´ J. Stawiarski reprezentujàcy wydawc´ kwartalnika – Instytut Badaƒ DNA, infor-
mujàc, ˝e wielokrotnie spotyka∏ si´ z telefonicznà proÊbà s´dziów o dostarczenie
bezp∏atnych egzemplarzy, co w miar´ mo˝liwoÊci stara si´ czyniç, niemniej nie jest
mo˝liwe zaopatrzenie wszystkich s´dziów w ten sposób. Je˝eli do wydawnictwa
docierajà takie indywidualne proÊby, to sà one prawdopodobnie wynikiem jakichÊ
k∏opotów z zaopatrzeniem wydzia∏ów albo bibliotek sàdowych, czy mo˝e nawet
braku zgody prezesów na prenumerat´. 

S´dziowie Przewodniczàcy zgodnie oÊwiadczyli, ˝e nie ma problemów z zaopa-
trzeniem wydzia∏ów rodzinnych w obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Apelacyjnego w War-
szawie w co najmniej w jeden egzemplarz, a dodatkowo równie˝ biblioteki sàdu. 

Dalsza cz´Êç merytoryczna prowadzona by∏a w oparciu o pytania sformu∏owa-
ne przez s´dziów, usystematyzowane i przygotowane przez B. Herman. 

R. Zegad∏o wskaza∏, ˝e pytania pochodzi∏y z Sàdów Rejonowych w Grodzisku
Mazowieckim, Pruszkowie, Warszawie-Mokotowie, Warszawie-˚oliborzu, Warsza-
wie-Woli i Warszawie-ÂródmieÊcie. 

Pierwszym poruszonym dylematem by∏o: czy pozwany mo˝e uznaç ojcostwo
w sàdzie, je˝eli toczy si´ sprawa o ustalenie ojcostwa przeciwko niemu w tym sa-
mym sàdzie? Podniesiono, ˝e zakaz uznania od momentu wytoczenia sprawy
o ustalenie ojcostwa ma charakter generalny i dotyczy zarówno m´˝czyzny b´dà-
cego stronà w procesie jak i innego m´˝czyzny. W tym drugim wypadku zachodzi
ryzyko uznania in fraudem legis w trakcie toczàcego si´ post´powania przez m´˝-
czyzn´ nieb´dàcego ojcem. JeÊli zaÊ chodzi o m´˝czyzn´ b´dàcego pozwanym
w procesie, to prof. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska wykaza∏a w badaniach, ˝e takie
uznania w trakcie ustalania ojcostwa by∏y pochopne i nieprzemyÊlane. 

K. Pietrzykowski wspomnia∏ w tym miejscu orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyj-
nego, które wzruszy∏o wieloletnià regulacj´ obowiàzujàcà w Polsce, przyznajàc
legitymacj´ prawnà do dochodzenia pochodzenia dziecka przez ojców. Wy∏àcze-
nie mo˝liwoÊci uznania w trakcie procesu jest wsparciem procesów wytaczanych
przez m´˝czyzn. 

E. Schubert zauwa˝y∏a, ˝e legitymowanie si´ uznaniem ma znaczenie dla
dziecka. 
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Natomiast R. Zegad∏o zwróci∏ uwag´, ˝e w razie uznania wbrew normie art. 72
§ 2 k.r.o. nie ma podstaw do umorzenia post´powania o ustalenie ojcostwa, ponie-
wa˝ uznanie jest bezskuteczne. Nale˝y zwróciç si´ do prokuratora o wytoczenie
powództwa o stwierdzenie bezskutecznoÊci uznania. Aby zminimalizowaç zagro-
˝enie, ˝e w trakcie procesu o ustalenie ojcostwa nastàpi uznanie czy to przed kie-
rownikiem urz´du stanu cywilnego, czy to przed sàdem opiekuƒczym, celowe jest
wprowadzenie systemu, polegajàcego na tym, ˝e urzàd stanu cywilnego, w∏aÊciwy
dla sporzàdzenia aktu urodzenia okreÊlonego dziecka, b´dzie posiadaç informacj´
o toczàcej si´ sprawie dot. ustalenia ojcostwa wobec tego dziecka. Z ∏atwoÊcià
mo˝na zapisaç taki obowiàzek w regulaminach u.s.c. i sàdów powszechnych, ob-
ligujàcy do zwrócenia si´ z pytaniem do w∏aÊciwego u.s.c., czy nie jest prowadzo-
ne post´powanie o ustalenie ojcostwa i przekazywania informacji o takim post´po-
waniu do wskazanego u.s.c. przez sàdy. 

W tym miejscu G. Niemia∏towska doda∏a, ˝e w trakcie badaƒ aktowych spraw
dot. ustalenia ojcostwa stwierdzi∏a, ˝e po wykonaniu badaƒ DNA uznawane by∏o oj-
costwo, bowiem sami s´dziowie do tego zach´cali. 

S´dzia Przewodniczàca z Sàdu Rejonowego w Wo∏ominie zwróci∏a uwag´, ̋ e w jej
praktyce nie ma spraw o ustalenie ojcostwa z powództwa m´˝czyzn. Je˝eli natomiast
takie powództwa wp∏ywajà, to dotyczà sytuacji, gdy dziecko pochodzi z ma∏˝eƒstwa.

W. Stojanowska wspomnia∏a, ˝e oko∏o 20% ojców po badaniach DNA (w trak-
cie ustalenia ojcostwa) chcia∏o uznaç dziecko, ale matki nie wyra˝a∏y na to zgody.
W orzeczeniach brak jest informacji o przyznawaniu w∏adzy rodzicielskiej. W aktu-
alnie obowiàzujàcym systemie prawnym ojciec mo˝e ustaliç ojcostwo wbrew woli
matki, która nie chce, ˝eby ojciec biologiczny by∏ ojcem prawnym. 

Kolejne pytanie brzmia∏o: czy sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka majà
byç teraz wpisywane jako o powierzenie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i ogra-
niczenie w∏adzy rodzicielskiej, co skutkuje koniecznoÊcià powo∏ania sk∏adu ∏awni-
czego, czy te˝ dopiero wówczas rozpoznawaç spraw´ w sk∏adzie ∏awniczym, gdy
rodzice nie z∏o˝yli planu wychowawczego, co oznacza, ˝e poczàtkowo sk∏ad sàdu
by∏by jednoosobowy? Czy w sprawach o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej mo˝-
na orzekaç o kontaktach? 

R. Zegad∏o przypomnia∏, ˝e w zakresie ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej w∏a-
Êciwy jest sk∏ad ∏awniczy, a zatem nie mo˝na by∏o w poprzednim stanie prawnym,
jak i w obecnym nie mo˝na nadal orzekaç jednoczeÊnie o kontaktach, które roz-
strzygane sà w sk∏adzie jednoosobowym. W Êwietle orzecznictwa Sàdu Najwy˝sze-
go nie ma lepszego i gorszego sk∏adu, dlatego nie mo˝na mówiç, ˝e sk∏ad ∏awni-
czy konsumuje sk∏ad jednoosobowy, bowiem taki wniosek musia∏by wynikaç
wprost z przepisów prawa lub ze zmienionej ich wyk∏adni.

Natomiast sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka mog∏aby mieç miejsce
tylko mi´dzy rodzicami majàcymi pe∏nà w∏adz´ rodzicielska (jeÊli jeden z rodziców
ma pe∏nà a drugi ograniczonà, to miejsce pobytu dziecka jest przy tym pierwszym).



By∏aby to sprawa rozpoznawana w sk∏adzie jednoosobowym. Dotychczas sk∏ad
zale˝a∏ od wniosku, czy wniosek by∏ tylko o ustalenie miejsca pobytu, czy te˝
o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej. Pytanie jest jednak bardzo trafne w kontek-
Êcie zmiany stanu prawnego po nowelizacji z 6 listopada 2008 r. Je˝eli bowiem
rodzice nie sà zgodni co do miejsca pobytu dziecka i nie ma porozumienia w tym
zakresie, to nie mo˝na powierzyç im wspólnej w∏adzy rodzicielskiej. W zwiàzku
z tym uzasadniona jest sugestia, ˝e sprawa mi´dzy rodzicami majàcymi pe∏nà w∏a-
dz´ rodzicielskà, która mia∏aby si´ toczyç tylko o ustalenie miejsca pobytu dziec-
ka, jest w obecnym stanie prawnym sprawà z art. 107 k.r.o., wymagajàcà albo
przed∏o˝enia porozumienia rodziców albo orzeczenia o ograniczeniu w∏adzy rodzi-
cielskiej. Kwestia ta wymaga dalszej dyskusji.

W stanie prawnym przed nowelizacjà nie by∏o w art. 58 i 107 k.r.o. nic o ustaleniu
miejsca pobytu dziecka, natomiast prawo sàdowe wykszta∏ci∏o praktyk´ orzekania
w tym zakresie. W zwiàzku z tym poruszono problem tzw. pieczy naprzemiennej.
W obecnym stanie prawnym piecza naprzemienna mo˝liwa jest w sytuacji, gdy obo-
je rodzice majà powierzonà w∏adz´ rodzicielskà. Zdaniem s´dziego R. Zegad∏o, nie
ma wówczas podstaw do wskazywania w wyroku miejsca pobytu dziecka. Rodzice
okreÊlajà je w porozumieniu. Je˝eli w takiej sytuacji w orzeczeniu napiszemy, ˝e miej-
sce pobytu dziecka jest przy matce, to mimo ˝e oboje posiadajà pe∏nà w∏adz´ rodzi-
cielskà, mo˝e ona wywieêç dziecko za granic´. W naszym systemie prawnym tylko
zgodne wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej umo˝liwia piecz´ naprzemiennà. 

Przeciwko temu stanowisku zaooponowa∏a W. Stojanowska, nazywajàc swoje „tra-
dycyjnym” i podkreÊlajàc, ˝e nie mo˝na naginaç prawa do potrzeb ma∏ej grupy inte-
resów, poniewa˝ dziecko to nie przedmiot. Rozwijajàcy si´ cz∏owiek musi byç w jed-
nym miejscu, bowiem musi mieç stabilizacj´. Wed∏ug badaƒ tylko 5% rodziców chce
i potrafi sprawowaç zgodnà opiek´ harmonijnie wspó∏dzia∏ajàc w sprawach dot. dziec-
ka. Zdaniem Pani Profesor miejsce pobytu dziecka nale˝y ustalaç w porozumieniu
rodziców (planie wychowawczym), które jest integralnà cz´Êcià wyroku. Dla dobra
dzieci ustanowiona zosta∏a piecza chwilowa (kontakt z rodzicem) a nie piecza naprze-
mienna. W innym wypadku nale˝y okreÊliç miejsce pobytu w wyroku. W. Stojanowska
odes∏a∏a do komentarza prof. Edwarda Gniewka, odnoszàcego si´ do art. 26 k.c.,
który wyraênie okreÊla miejsce pobytu („zamieszkania”) dziecka i sytuacj´, w której
konieczne jest okreÊlenie miejsca zamieszkania dziecka przez sàd opiekuƒczy. 

G. Niemia∏towska zauwa˝y∏a, ˝e piecza naprzemienna mog∏aby dotyczyç tylko
dziecka Êwiadomego, a zatem starszego a nie ma∏ego dziecka. 

R. Zegad∏o opowiedzia∏ si´ za ustalaniem miejsca pobytu dziecka w porozumie-
niu rodziców i to w sposób konkretny – z adresem, bowiem ogólne okreÊlenie miej-
sca pobytu dziecka przy jednym z rodziców ma te konsekwencje, ˝e rodzic ten
mo˝e wyjechaç z dzieckiem w dowolne miejsce bez wiedzy i zgody drugiego, unie-
mo˝liwiajàc sprawowanie w∏adzy rodzicielskiej przez drugiego rodzica, a nawet
kontakt z dzieckiem. 
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Kolejnà problematykà by∏o orzekanie o kontaktach, czy jest ono obligatoryjne?
W praktyce stosowania prawa w sàdzie cz´sto odst´puje si´ o orzeczenia o kon-
taktach ze wzgl´du na „bezprzedmiotowoÊç”, tak jak w przypadku orzekania o ko-
rzystaniu z mieszkania w wyroku rozwodowym. 

W. Stojanowska wyjaÊni∏a, ˝e kontakty nie sà atrybutem w∏adzy rodzicielskiej,
ale sà ÊciÊle zwiàzane z w∏adzà rodzicielskà, dlatego brak kontaktów mo˝e byç ne-
gatywnà przes∏ankà do rozwodu z uwagi na dobro dziecka. 

R. Zegad∏o doda∏ natomiast, ˝e w obecnym stanie prawnym porozumienie jest
obligatoryjne, gdy pe∏na w∏adza rodzicielska powierzana jest obojgu rodzicom. Po-
rozumienie nie ma mocy ugody sàdowej i nie nadaje si´ do egzekucji. Jest to jed-
nak swego rodzaju umowa. Pojawiajà si´ te˝ dalej idàce projekty, np. pochodzàce
od organizacji ojcowskich, ˝eby to by∏a umowa zawierana u notariusza i egzekwo-
walna w wyniku dobrowolnego poddania si´ egzekucji. 

Podniesiono problem wykonywania orzeczeƒ o kontaktach po uchwale Sàdu
Najwy˝szego z dnia 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08). S´dzia R. Zegad∏o poinfor-
mowa∏ o za∏o˝eniach projektu nowelizacji Kodeksu post´powania cywilnego, pole-
gajàcej na wprowadzeniu regulacji wykonywania orzeczeƒ o kontaktach z dzieçmi.

T. Ereciƒski oÊwiadczy∏, ˝e Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego pracujàc
nad zmianà przepisów odnoszàcych si´ do post´powania egzekucyjnego wzi´∏a
pod uwag´ doÊwiadczenia Francji i Belgii, które wprowadzi∏y rodzaj kary finanso-
wej za utrudnianie kontaktów. Wprowadzenie podobnych zmian by∏oby ekspery-
mentem, dlatego nie ma pewnoÊci czy propozycje w tej mierze przejdà proces le-
gislacyjny oraz jak b´dà stosowane w praktyce. 

De lege ferenda b´dà dwa odr´bne tryby post´powania dotyczàce: 1) przymu-
sowego odebrania i 2) wykonania orzeczenia o kontaktach.

S´dziowie podnieÊli, ˝e powa˝nym problemem jest wykonywanie wyroków ro-
dzinnych, które nie podlegajà egzekucji. R. Zegad∏o zauwa˝y∏, ˝e w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci toczà si´ prace nad ewentualnà zmianà art. 211 k.k. 

G. Niemia∏towskiej podda∏a pod rozwag´ zasadnoÊç uj´cia kontaktów jako nie
tylko uprawnienia, ale i obowiàzku dziecka. 

Zainteresowanie wzbudzi∏a regulacja dot. wys∏uchania dziecka (art. 2161 k.p.c.)
i zdolnoÊci ma∏oletnich w sprawach opiekuƒczych. Opowiedziano si´ za praktykà
wys∏uchania dziecka przez sàd bez obecnoÊci innych osób, a w razie konieczno-
Êci w obecnoÊci psychologa. Natomiast zgodnie z art. 573 k.p.c. w sprawach opie-
kuƒczych osoba majàca ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, jest
uczestnikiem post´powania z prawem strony reprezentujàcej siebie. Przepis ten
znajdzie zastosowanie do ma∏oletniego rodzica w rozumieniu art. 96 § 2 k.r.o. Opie-
kun jest jednak przedstawicielem ustawowym dziecka i on decyduje. 

R. Zegad∏o zauwa˝y∏, ˝e prawo rodzinne nie powinno byç zbyt cz´sto zmienia-
ne, bowiem stanowi ono materi´ delikatnà, potrzebujàcà stabilnoÊci. Niemniej no-



welizacja z dnia 6 listopada 2008 r. by∏a konieczna, bowiem wychodzi naprzeciw
zmianom spo∏ecznym.

Na zakoƒczenie prof. T. Ereciƒski posumowa∏ spotkanie podkreÊlajàc,
˝e orzecznictwo sàdów rodzinnych wymaga ogromnej rozwagi. Wspomnia∏, ˝e ist-
nieje mo˝liwoÊç przedstawienia Sàdowi Najwy˝szemu zagadnienia prawnego.
W Izbie Cywilnej Sàdu Najwy˝szego przywiàzuje si´ du˝à wag´ do szybkiego
odpowiadania na pytania prawne, których udziela si´ w terminie oko∏o pó∏ roku
od wniesienia pytania. Profesor poinformowa∏, ˝e pojawiajà si´ aktualizacje
Komentarzy do Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. Prezes Sàdu Najwy˝szego
stwierdzi∏ równie˝, ˝e inicjatywa Kolegium Redakcyjnego jest godna kontynuacji.
Spotkanie osiàgn´∏o cel umo˝liwiajàc poruszenie problemów praktycznych.
Pod wp∏ywem dyskusji na temat sk∏adu sàdu w sprawach opiekuƒczych prof.
T. Ereciƒski obieca∏ wprowadzenie propozycji zmian w tym zakresie do najbli˝szej
nowelizacji (art. 509 k.p.c.). 

S∏owa podzi´kowania dla wszystkich uczestników za przyj´cie zaproszenia wy-
powiedzia∏ Dyrektor J. Stawiarski w imieniu wydawcy „Rodziny i Prawa” – Instytutu
Badaƒ DNA. Szczególnie podzi´kowa∏ za pomoc i wsparcie Przewodniczàcego Ko-
legium Redakcyjnego – Prezesa Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego, który goÊcinnie
przyjà∏ uczestników spotkania w swojej sali konferencyjnej. 
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