
 

                               

OPINIA 

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA 

 

z dnia 9 maja 2018 r. 

 

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny  

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

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy 

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

– Kodeks karny, skierowanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 25 kwietnia 2018 r., opiniuje go pozytywnie, zgłaszając 

następujące uwagi.  

Rada zauważa, że w świetle obowiązującego art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego – w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawie sposobu 

wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, 

sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga  

o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów  

z dzieckiem po rozwodzie.  

Zmiana art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu wprowadzenie 

możliwości orzekania opieki naprzemiennej, czyli powierzenia przez sąd wykonywania 

władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określenia wykonywania opieki nad dzieckiem  

w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców  

w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje  

za granicą. Rada podkreśla, że projektodawca sankcjonuje już istniejącą praktykę orzeczniczą 

części sądów rodzinnych w zakresie tzw. pieczy naprzemiennej. 

Wątpliwości Rady budzą, przedstawione w załączeniu do projektu, badania 

empiryczne na temat opieki naprzemiennej, które są zbyt cząstkowe w tym zakresie. Zdaniem 

Rady powinno zostać przeprowadzonych więcej tego typu badań dla pełniejszego 

zobrazowania kwestii opieki naprzemiennej. Z uwagi na delikatną materię poruszaną  

w projekcie należy zauważyć, że z przedstawionych badań empirycznych nie wynika 

jednoznacznie, że taki system sprawowania opieki ma zawsze pozytywny wpływ na dziecko.  



2 

 

Rada zwraca również uwagę, że uchybienia w zakresie poprawności legislacyjnej 

powinny zostać usunięte w toku dalszych prac parlamentarnych. W przeciwnym razie projekt 

będzie naruszał art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący o zasadzie 

przyzwoitej legislacji.  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


