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1. Podstawa prawna. Wykaz przepisów z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 

Art. 113 [Osobista styczność z dzieckiem]  
 
§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek 
utrzymywania ze sobą kontaktów. 
 
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, 
spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie 
porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków 
porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. 

 
Art. 1131 [Zasady kontaktów z dzieckiem]  

§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z 
dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i 
biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.  
§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a 
pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej. 

 

Komentarze i orzecznictwo do przepisów art. 113 i 1131 k.r.o.: 

II. Pojęcie kontaktów z dzieckiem 

 1. Elementy składowe. Ustawodawca w art. 113 § 2 określił katalog elementów składających się na 
pojęcie kontaktów z dzieckiem. Katalog ten ma charakter otwarty, co powinno ułatwić elastyczne 
stosowanie przez sądy omawianego przepisu. W ramach wspomnianego katalogu można wyodrębnić 
następujące elementy: 

 1) przebywanie z dzieckiem, 

 2) bezpośrednie porozumiewanie się, 

 3) utrzymywanie korespondencji, 

 4) korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość. 

 2. Pojęcie. Do przebywania z dzieckiem ustawodawca zaliczył odwiedziny, spotkania, zabieranie 
dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. W wypadku odwiedzin chodzić więc będzie o sytuację, w 
której np. rodzic spotyka się z dzieckiem w lokalu (mieszkaniu, domu), w którym dziecko zamieszkuje. 
W przypadku spotkań chodzić będzie o sytuacje, w których dana osoba kontaktuje się z dzieckiem 
poza lokalem zamieszkiwanym przez dziecko. Mogą być przy tym spotkania w miejscowości, w której 
dziecko mieszka, albo poza nią lub też nawet poza granicami kraju. Zabieranie dziecka poza miejsce 
stałego pobytu oznacza, że dziecko wyjeżdża poza to miejsce, np. z jednym z rodziców. W grę może 
wchodzić wyjazd krótkotrwały (jedno- lub kilkudniowa wycieczka), albo też wyjazd bardziej długotrwały 
(np. jeden z rodziców zabiera dziecko na całe wakacje). 

 3. Bezpośrednie porozumiewanie się dziecka z rodzicami. Pojęcie to obejmuje sytuacje, w których 
dziecko bezpośrednio porozumiewa się z danymi osobami, spotykając się z nimi. 
Porozumiewanie się może więc dotyczyć rozmów z dzieckiem prowadzonych w bezpośredniej 
obecności dziecka i danej osoby. 

 4. Korespondencja. Utrzymywanie korespondencji to wzajemne kontakty za pośrednictwem listów. 
Wydaje się, że nie chodzi tylko o okazjonalną korespondencję, np. z okazji imienin, urodzin, świąt, ale 
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przede wszystkim o stałe komunikowanie się pomiędzy sobą za pośrednictwem listów. Z punktu 
widzenia kontaktów rodziców z dzieckiem oczywiście zdecydowanie bardziej istotne jest to, aby 
kontakty listowne miały stały charakter, a nie ograniczały się jedynie do okazjonalnej wymiany niewiele 
mówiących i krótkich pozdrowień czy życzeń. 

 5. Porozumiewanie się na odległość. Przez pojęcie korzystania z innych środków porozumiewania 
się na odległość należy rozumieć kontakty telefoniczne. Wydaje się bowiem, że ten rodzaj kontaktów 
nie powinien być zaliczony do "kontaktów bezpośrednich". Brak jest bowiem bezpośredniego kontaktu. 
Nie ma w nim elementu osobistego spotkania. Kontakt odbywa się za pomocą telefonu. Do 
wskazanych przez ustawodawcę środków komunikacji elektronicznej można zaliczyć np. 
komunikowanie się za pośrednictwem e-maili czy za pomocą internetu. Środki te, podobnie jak i 
telefon, aczkolwiek mogą zapewniać wygodny i łatwy kontakt, to nie zapewniają osobistej styczności 
kontaktujących się osób, nawet jeśli obrazy rozmawiających osób widoczne są na monitorach 
komputerów. 

 6. Pojęcie kontaktu w Konwencji strasburskiej z 2003 r. Warto zaznaczyć, że pojęcie kontaktu 
przewidziane w KRO nie jest identyczne z tym pojęciem zawartym w Konwencji strasburskiej z 
15.5.2003 r. Zgodnie bowiem z art. 2 lit. a tej Konwencji "kontakt" oznacza: 

 1) pobyt dziecka przez czas określony albo jego spotkanie z rodzicami (art. 4 Konwencji) lub z osobami 
innymi niż jego rodzice mającymi rodzinne związki z dzieckiem (art. 5 Konwencji). Przy czym przez 
rodzinne związki rozumie się bliskie związki, takie jak między dzieckiem a jego dziadkami lub 
rodzeństwem, wynikające z mocy prawa albo mające de facto rodzinny charakter (art. 2 lit. d 
Konwencji); 

 2) każdą formę komunikacji między dzieckiem a wspomnianymi uprzednio osobami; 

 3) dostarczanie takiej osobie informacji o dziecku albo dziecku o tej osobie. 

 Jedynie tytułem przykładu można wskazać, że zawarte w art. 113 § 2 wyliczenie nie obejmuje 
dostarczania dziecku informacji np. o rodzicach oraz rodzicom na temat dziecka. 

 
III. Podmioty uprawnione i zobowiązane do utrzymywania kontaktów 

 1. Pojęcie rodziców. Przepis art. 113 § 1 wskazuje na rodziców i dzieci. Dalsze podmioty uprawnione i 
zobowiązane do kontaktów określone zostały w art. 1136. Zob. uw. do tego przepisu. Jeżeli chodzi o 
rodziców są nimi: matka i ojciec w rozumieniu obowiązujących przepisów. Należy więc uwzględnić 
unormowania zawarte w KRO odnoszące się do macierzyństwa i ojcostwa. I tak, zgodnie z art. 619 
matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Ojcostwo może natomiast zostać ustalone w jeden z 
trzech sposobów: tj. domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, uznania ojcostwa albo 
sądowego ustalenia ojcostwa. Sytuacja jest w tej mierze jasna, jeżeli matka i ojciec w rozumieniu 
przepisów KRO są genetycznymi rodzicami dziecka. Komplikacje pojawiają się w razie np. tzw. 
sztucznego zapłodnienia, macierzyństwa zastępczego oraz adopcji. W przypadku tzw. inseminacji 
heterologicznej genetycznym ojcem dziecka jest dawca nasienia, a nie np. mąż matki. Pojawia się 
wobec tego pytanie, czy określone w art. 113 § 1 prawo i obowiązek kontaktów z dzieckiem dotyczy 
jego czy też np. męża matki, którego ojcostwo zostało ustalone na podstawie art. 62. Również w razie 
macierzyństwa zastępczego matką w rozumieniu art. 619 jest kobieta, która dziecko urodziła, a nie jego 
genetyczni rodzice. Kogo więc dotyczy omawiany art. 113 § 1? Podobne pytanie pojawia się w razie 
dokonania adopcji. W takim bowiem wypadku mamy do czynienia z rodzicami adopcyjnymi, będącymi 
rodzicami w rozumieniu przepisów KRO, skoro wskutek przysposobienia pomiędzy przysposobionym a 
przysposabiającymi powstaje taki stosunek, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi (art. 121 § 1 oraz 
art. 124 § 1). 
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 2. Stanowisko KRO. Jak należy sądzić, rozpatrywany przepis dotyczy tylko tych osób, które są 
rodzicami w świetle obowiązujących unormowań zawartych w KRO. To właśnie one wraz z 
dzieckiem tworzą rodzinę. Przyjęcie rozwiązania odmiennego skutkowałoby daleko idącymi 
konsekwencjami. Prowadziłoby wielokroć do zakłóceń w prawidłowo funkcjonujących rodzinach, np. 
adopcyjnych. Podważałoby też obowiązujące przepisy, bo przecież jeżeli np. zgodnie z art. 619 matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła, to właśnie jej dotyczy art. 113 § 1, a nie innych osób. Podobnie 
rzecz ma się z rodzicami adopcyjnymi. Należy bowiem przyjąć, że rodziców adopcyjnych dotyczy 
przewidziane w art. 113 § 1 prawo (i obowiązek) utrzymywania kontaktów z dzieckiem, które 
adoptowali. Artykuł 113 § 1 nie znajduje już natomiast zastosowania w odniesieniu do rodziców 
naturalnych adoptowanego dziecka. Co prawda, art. 113 § 1 nic na ten temat nie stanowi, ale taki 
właśnie wniosek można wyprowadzić z brzmienia art. 121 § 3, zgodnie z którym wskutek orzeczenia 
przysposobienia (pełnego i całkowitego) ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z 
pokrewieństwa. Ustają też prawa i obowiązki krewnych przysposobionego wobec niego. Skoro tak, to 
rodzice naturalni nie mogą domagać się ustalenia istnienia ich prawa do kontaktów z dzieckiem, 
powołując się na to, że pomimo orzeczenia adopcji i sporządzenia nowego aktu urodzenia (w wypadku 
przysposobienia całkowitego zawsze - art. 71 ust. 1 PrASC, a pełnego jeżeli sąd tak postanowi - art. 72 
ust. 2 PrASC) są oni nadal rodzicami dziecka, na co wskazuje nieskreślony przecież dotychczasowy 
akt urodzenia. Przyjęcie odmiennego, niż zaproponowane, rozwiązania naruszałoby nie tylko art. 121 § 
3, lecz także podważałoby sens niektórych unormowań dotyczących przysposobienia. Jedynie tytułem 
przykładu można wskazać na art. 1191 dotyczący tzw. zgody blankietowej na adopcję czy art. 586 § 3 
KPC, zgodnie z którym na rozprawę nie wzywa się rodziców, którzy uprzednio wyrazili zgodę na 
przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Niejasne byłoby też, 
o jakich rodzicach (adopcyjnych czy naturalnych) stanowi art. 5821 § 1 KPC w zw. z art. 582 KPC. 
Odnośnie do wątpliwości co do art. 5821 § 1 KPC zob. H. Ciepła, Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego z komentarzem, Warszawa 2010, s. 69-70. Jak się wydaje, poczynione uprzednio uwagi 
mogą się odnosić także do przysposobienia niepełnego, pomimo że w wypadku tej adopcji nie jest 
sporządzany nowy akt urodzenia, lecz do aktu urodzenia dziecka wpisuje się wzmiankę dodatkową. 
Poza tą wzmianką akt urodzenia pozostaje bez zmiany. Niemniej jednak skoro, zgodnie z art. 124 § 1, 
skutki przysposobienia niepełnego polegają na powstaniu stosunku pomiędzy przysposabiającym a 
przysposobionym, to należy przyjąć, że przysposobienie to stwarza prawny stosunek pokrewieństwa 
między tymi osobami. Przysposobiony staje się dzieckiem przysposabiającego. Skoro tak, to art. 113 § 
1 również w wypadku adopcji niepełnej odnosi się do przysposobionego oraz przysposabiającego. 

 Wątpliwości w tej mierze częściowo rozstrzyga nowelizacja przepisów KRO dokonana na mocy art. 201 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9.6.2011 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze 
zm.). Zgodnie bowiem ze zmienionym art. 1191 § 1 rodzicom, którzy wyrazili tzw. zgodę blankietową, 
władza rodzicielska oraz prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Dokonana mocą 
wspomnianej ustawy zmiana art. 1191 § 1 nie podważa poczynionych uprzednio uwag. Odnosiły się 
one bowiem do skutków orzeczenia adopcji, zaś art. 1191 § 1 zd. 2 stanowi o utracie władzy 
rodzicielskiej oraz prawa do kontaktów wskutek wyrażenia zgody blankietowej. W odniesieniu do 
przysposobienia całkowitego wzmacnia więc zajęte stanowisko o niedopuszczalności domagania się 
przez rodziców biologicznych żądania ustalenia ich prawa do kontaktów z dzieckiem, skoro prawo to im 
nie przysługuje w następstwie wyrażenia zgody blankietowej. Ponieważ art. 1191 § 1 zd. 2 nie odnosi 
się do przysposobienia pełnego i niepełnego, wobec tego dokonana zmiana nie dezaktualizuje 
poczynionych uprzednio uwag dotyczących tych właśnie rodzajów adopcji. Na ten temat zob. też np. T. 
Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011, s. 60-62. 

 3. Niezależność kontaktów od władzy rodzicielskiej. Z omawianego przepisu wynika, że obowiązek 
i prawo rodziców do kontaktów z dzieckiem istnieje niezależnie od przysługiwania im władzy 
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rodzicielskiej, a także niezależne od istnienia pomiędzy nimi więzi prawnej w postaci 
małżeństwa. Tak więc art. 113 § 1 dotyczy rodziców, którzy nie są małżeństwem, pozostają w związku 
małżeńskim, są małżeństwem, ale pozostają w separacji faktycznej albo sąd orzekł w stosunku do nich 
separację lub też orzekł rozwód lub unieważnienie małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że w 
przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji o kontaktach z dzieckiem 
orzeka sąd. 

 4. Pochodzenie dziecka. Przepis art. 113 § 1 stwierdza, że rodzice oraz ich dziecko mają prawo i 
obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów. W grę wchodzić więc będzie dziecko pochodzące od 
obojga rodziców. Będzie to również dziecko zrodzone w czasie trwania małżeństwa wskutek zabiegu 
inseminacji heterologicznej czy mieszanej, jeżeli mąż matki nie zaprzeczył swojego ojcostwa. 
Dzieckiem rodziców będzie również dziecko przysposobione wspólnie przez małżonków, a także 
dziecko jednego z małżonków następnie przysposobione przez drugiego małżonka. Zob. też art. 115 § 
3. 

 5. Czas trwania kontaktów. Ustawodawca nie określił czasu trwania prawa i obowiązku kontaktów z 
dzieckiem. Skoro tak to możliwe wydaje się do obrony zapatrywanie, zgodnie z którym omawiane 
prawo i obowiązek nie są zależne od władzy rodzicielskiej, a więc rodzice nie tracą tego prawa ani nie 
zostają zwolnieni z obowiązku w następstwie pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Prawo to i 
obowiązek nie ustaje również wskutek osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Można by więc przyjąć, 
że - podobnie jak w wypadku art. 87 - rozpatrywane prawo i obowiązek trwają przez całe życie. Jak 
się bowiem stwierdza niepodobna założyć, że po osiągnięciu pełnoletności rodzice nie mają prawa do 
kontaktów z własnym dzieckiem i odwrotnie. Można jednak zauważyć, że w takim wypadku inaczej 
rozkładają się "akcenty" w zależności od tego, czy dziecko jest małoletnie czy pełnoletnie. Przed 
osiągnięciem pełnoletności przeważają raczej obowiązki rodziców wynikające z wykonywania pieczy 
nad osobą dziecka, aczkolwiek nie można wykluczyć sytuacji, w której te obowiązki nadal będą 
przeważać nad uprawnieniami także i po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Na przykład, dziecko jest 
poważnie chore i nie może się usamodzielnić. W przypadku natomiast dziecka, wydaje się, że po 
osiągnięciu przez nie pełnoletności większe znaczenie zaczyna odgrywać obowiązek kontaktów z 
rodzicami w związku np. z zwiększającą się potrzebą wspierania rodziców przez dziecko. Wątpliwości 
w tej mierze pogłębia fakt, że obowiązujące przepisy posługują się pojęciem dziecka w różnym 
znaczeniu. I tak np. art. 619 stanowiąc, że matką dziecka jest kobieta, która dziecko urodziła nawiązuje 
do stanu cywilnego dziecka rozumianego jako jego przynależność rodzinna. W związku z tym dziecko 
nie traci tego statusu (wynikającego z więzów krwi) np. wskutek osiągnięcia pełnoletniości. Z drugiej 
jednak strony niektóre przepisy (art. 2 ustawy o RPD, czy art. 1 KoPDz) wyraźnie stanowią, że 
dzieckiem jest osoba w wieku poniżej 18 lat. Ponadto w praktyce zdarzają się przypadki, w których 
osoby np. 40-50-letnie nieutrzymujące nieraz wiele lat żadnych kontaktów z rodzicami znajdującymi się 
w podeszłym już wieku, zwracają się do sądu o ustalenie tych kontaktów, powołując się na treść art. 
113 § 1 i akcentując, że jest to ich prawo i obowiązek niezależny wszak od władzy rodzicielskiej. W 
związku z dokonywaniem wykładni pojęcia "dziecko" z art. 113 § 1 powstaje wątpliwość, czy powinno 
się przyznać prymat więzom krwi istniejącym przez całe życie, czy też decydującym kryterium jest wiek 
dziecka. Jak się wydaje rozstrzygające znaczenie powinno mieć to drugie kryterium. Z tym 
zapatrywaniem harmonizują także regulacje zawarte w KPC w oddziale poświęconym sprawom 
dotyczącym wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815-59821 KPC). W przepisach tych 
ustawodawca nadmienia o osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje. W przypadku zaś osób 
pełnoletnich nie pozostają one już najczęściej pod pieczą swoich rodziców, chyba że pełnoletnia osoba 
jest całkowicie ubezwłasnowolniona i jego opiekunem został ustanowiony ojciec lub matka (art. 176). 
Za takim rozwiązaniem przemawia także treść dalszych przepisów KRO dotyczących kontaktów z 
dzieckiem (art. 1131-1136). Jest w nich mowa m.in. o dobru dziecka, przebywaniu dziecka stale u 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanjqgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanjqgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdamzwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdamrxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgi3dmojoobqxalrsgezdcmq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmjsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanrygm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanbxgy
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jednego z rodziców, zabieraniu dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, czy sprawowaniu pieczy nad 
osobą dziecka. Takie ujęcia zdają się wskazywać na małoletnie dziecko. W związku z tym można 
postulować uzupełnienie art. 113 § 1 przez dodanie do niego słowa "małoletnie", aczkolwiek i ta 
propozycja może wywołać kontrowersje choćby w związku z kwestią kontaktów rodziców z dzieckiem 
pełnoletnim ale np. kalekim.  

 6. Podstawa kontaktów. Jak należy sądzić, prawo i obowiązek utrzymywania wzajemnych kontaktów - 
podobnie jak w wypadku art. 87 - wynika przede wszystkim ze związków o charakterze uczuciowym, 
jakie powinny łączyć rodziców i dzieci. Obowiązek ten nie został opatrzony sankcją przymusu. Nie 
można przecież wyegzekwować na drodze sądowej np. od pełnoletniego dziecka, aby utrzymywało 
kontakty z rodzicami. Inaczej rzecz ma się oczywiście np. w razie ciążącego na dziecku wobec 
rodziców obowiązku alimentacyjnego. 

 7. Ingerencja sądu. Wątpliwości może wywoływać to, czy zaniedbywanie przez rodziców obowiązku 
utrzymywania kontaktów z dzieckiem (albo całkowite zaniechanie kontaktów) stanowić może podstawę 
do ingerencji sądu we władzę rodzicielską. Zbyt skrajny wydaje się pogląd, że skoro - zgodnie z art. 
113 § 1 - obowiązek rodziców utrzymywania kontaktów z dzieckiem jest niezależny od władzy 
rodzicielskiej, to brak jest podstaw, w przypadku zaniedbywania przez rodziców wspomnianego 
obowiązku, do ingerencji sądu we władzę rodzicielską. Wszak na rodzicach ciąży m.in. obowiązek 
sprawowania pieczy nad osobą dziecka. Są obowiązani kierować nim. Dbać o jego fizyczny i duchowy 
rozwój. Trudno jest natomiast wyobrazić sobie sytuację, w której wspomniane obowiązki są prawidłowo 
realizowane przez rodziców, którzy bądź to w ogóle nie utrzymują kontaktów z dzieckiem, bądź czynią 
to w sposób sporadyczny. Jak się wobec tego wydaje, np. brak kontaktów rodziców z dzieckiem może 
być przyczyną ingerencji sądu we władzę rodzicielską. Jeżeli bowiem sąd uzna, że brak tych kontaktów 
zagraża dobru dziecka, to może na podstawie art. 109 § 2 pkt 1 zobowiązać rodziców do nawiązania 
kontaktów z dzieckiem i utrzymywania ich zgodnie z jego dobrem. Jak też należy przypuszczać, 
nieutrzymywanie w sposób stały kontaktów z dzieckiem może mieścić się w ramach pojęcia trwałego 
nieinteresowania się dzieckiem, co stanowi przesłankę, zgodnie z art. 111 § 1a, pozbawienia władzy 
rodzicielskiej. Oczywiście gdyby okazało się, że utrzymywanie przez rodziców kontaktów z dzieckiem 
jest sprzeczne z jego dobrem, sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów (art. 1132) lub zakazać 
rodzicom ich utrzymywania (art. 1133). 

 

2. Rodzicielski Plan Wychowawczy. 

a. Zakres; 

b. Elementy niezbędne; 

c. Zmiany w zakresie wykonywania kontaktów ustalonych Planem; 

d. Wykonalność; 

e. Przykładowe sformułowania; 

f. Plusy i minusy rozstrzygnięcia kwestii spornych porozumieniem rodzicielskim. 

 

3. Wniosek o uregulowanie kontaktów przez sąd.: 

a. Wymogi formalne wniosku; 

 

Art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego [Treść]  
§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdamzwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanbuga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanbvgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanbxhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsge2tkmzxguytgltqmfyc4mrqguzdanbyha
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1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników; 
2) oznaczenie rodzaju pisma; 
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 
5) wymienienie załączników. 
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie 
przedmiotu sporu oraz: 
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i 
pełnomocników, 
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub 
posiada go nie mając takiego obowiązku lub 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym 
rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we 
właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. 
§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt. 
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie 
złożył pełnomocnictwa. 

 

b. Opłata wniosku; 

 

Art. 23 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:  
Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od: 

1) wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej; 
 
c. Postępowanie sądowe; 

 
Art. 5821  Kodeksu postępowania cywilnego[Sprawy o kontakty z dzieckiem]  
§ 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje się odpowiednio.  
§ 2. Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności: 
1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko 
pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym 
kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu; 
2) 102) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy 
Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych 
z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę 
zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;  
3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko 
pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania. 
§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach 
przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo 
osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej 
sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmbuga
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltwmvzc4mjwguyti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmjsgq


 

8 
 

1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje - na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem 
lub 
2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano - na rzecz 
osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. 
 
Art. 582 [Sprawy dziecka] Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak 

porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia 

oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami. 

 

Art. 1134 [Skierowanie na terapię] Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może 

zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub 

specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną 

pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. 

 

Środki wymienione w tym artykule sąd stosuje w rozstrzygnięciu co do istoty sprawy, tzn. obok 

rozstrzygnięcia o kontaktach lub samoistnie, ale niewątpliwie chodzi tu o orzeczenie co do istoty 

sprawy. Środki te należy odróżnić od skierowania do mediacji, które następuje w toku sprawy. Celem 

mediacji jest wypracowanie ugody w przedmiocie kontaktów. 

 

d. Wnioski dowodowe; 

e. Postępowanie dowodowe – opinia biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – 

Konsultacyjnego. 

 

4. Postanowienie kończące. 

- przykłady postanowień; 

- elementy postanowienia – obowiązki stron postępowania, rodziców; 

- konieczność sprecyzowania postanowienia. 

 

5. Wykonalność postanowień.  

 
a. Zagrożenie nakazaniem zapłaty; 

 
Kodeks postępowania cywilnego: 
Art. 59815 [Nakazanie zapłaty]  
§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje 
obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w 
przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, 
zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy 
pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. 
§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, 
narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem 
w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty 
oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio 
przepis § 1. 
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§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie. 
 
Art. 59816 [Nakazanie zapłaty; zmiana sumy]  
§ 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie 
wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, 
ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić 
wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty 
oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 § 3, dopuściła się naruszenia obowiązku wynikającego 
z orzeczenia o kontaktach. 
§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.  
§ 4. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest 
tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. 
 
Art. 59817 [Zwrot uzasadnionych wydatków]  
§ 1. Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, 
pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej 
przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od 
tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z 
przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 5821 § 2 pkt 1. 
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli uprawniony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki 
dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. 
§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 
§ 4. Prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli 
wykonalności. 
 
Art. 59818 [Wniosek]  
§ 1. W sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem art. 570 nie stosuje się. Wniosku wymaga także 
wydanie każdego kolejnego postanowienia, o którym mowa w poprzedzających przepisach niniejszego 
oddziału. 
§ 2. Przed wydaniem postanowień, o których mowa w oddziale niniejszym, sąd wysłucha uczestników 
postępowania. 
 
Art. 59819 [Załączniki do wniosku]  
§ 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania uregulowanego w niniejszym oddziale należy dołączyć 
odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w 
przedmiocie kontaktów z dzieckiem. 
§ 2. Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orzeczenia sądu albo innego organu państwa 
obcego albo ugody zawartej przed sądem lub innym organem państwa obcego lub przez niego 
zatwierdzonej, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo ugody. Przepisy art. 
1150-11512, 11514 i 1152 stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 59820 [Umorzenie postępowania] Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od 
uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania 
kontaktów z dzieckiem. 
 
Art. 59821 [Wyłączenie zastosowania przepisu] Do spraw uregulowanych w niniejszym oddziale art. 
577 nie stosuje się. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmjsgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmbuha
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=25003121&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmbugu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdoojzgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyztamztge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyztamztge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmbrgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombsge4tgltqmfyc4mrwgyzdqmbrgu
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Art. 577 [Zmiana orzeczenia] Sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, 

jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy. 

 

 

b. Interwencja Policji; 

c. Zaognienie konfliktu. 

 

6. Ograniczenie kontaktów / Zakaz kontaktów. 

 

Art. 1132 [Ograniczenie kontaktów z dzieckiem]  
§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z 
dzieckiem.  
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 
1) zakazać spotykania się z dzieckiem; 
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu; 
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, 
kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd; 
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość; 
5) zakazać porozumiewania się na odległość. 
 
Art. 1133 [Zakaz kontaktów z dzieckiem] Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem 
poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. 
 
 

a. Możliwość ponownego uregulowania kontaktów, pomimo wcześniejszego ograniczenia/zakazu; 
b. Ostrożność sądów (sprawa BB p-ko TW).  

 
7. Zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania. Kwestia zmiany formy 

zabezpieczenia, zaskarżalności i wykonalności postanowień zabezpieczających. 
 

a. Zabezpieczenie – kiedy; 
 
Art. 730 [Podstawy zabezpieczenia]  
§ 1. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać 
udzielenia zabezpieczenia. 
 
Art. 7301 [Podmioty uprawnione]  
§ 1. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli 
uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. 
 
 
 
 
 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=5000611&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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b. Zmiana zabezpieczenia; 
 
Art. 742 [Uchylenie lub zmiana postanowienia]  
§ 1.122) Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, 
którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jeżeli 
obowiązany złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę zabezpieczenia żądaną przez 
uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada. Przepis art. 7541 § 3 
stosuje się odpowiednio.  
§ 2. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść tylko po 
przeprowadzeniu rozprawy. 
§ 3. Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu 
zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia. 
 

c. Formy zabezpieczenia – przykłady; 
 
Art. 755 [Roszczenie niepieniężne]  
§ 1. Jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w 
taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów 
przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może: 
1) unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania; 
2) ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem; 
3) zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia; 
4) uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem; 
5) nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze. 
 

d. Obowiązek przeprowadzenia rozprawy; 
 
Art. 7561 [Orzeczenie w przedmiocie zabezpieczenia] W sprawach dotyczących pieczy nad 
małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po 
przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.  
 
Art. 7562 [Wniosek o zabezpieczenie] Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie 
stosunków na czas trwania postępowania albo przez uregulowanie sposobów kontaktów z dzieckiem, 
sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić 
obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek 
naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Przepisy art. 10501 i 10511, a jeżeli 
zabezpieczenie polega na uregulowaniu sposobu kontaktów z dzieckiem - art. 5821 § 3, stosuje się 
odpowiednio.  
 

e. Kwestia wykonalności; 
f. Konieczność szerokiego unormowania kontaktów.  

 
 
 
 

 Dziękujemy za uwagę! 
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