
 
Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych 
ul. Marymoncka 71/8, 01-802 Warszawa 
smr@smr.org.pl 
www.smr.org.pl  
 
 

Szanowny Pan Senator 
Krzysztof Kwiatkowski 
Przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej   
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 

Opinia Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych  
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny  
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Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
dziękujemy za przesłanie nam do zaopiniowania przedmiotowego 
projektu. Zapoznaliśmy się z nim z uwagą (konsultując go również w 
naszym środowisku), gdyż dotyka on kwestii, które jako mediatorki i 
mediatorzy rodzinni w Polsce spotykamy w naszej praktyce na co dzień. 
 
Poniżej prezentujemy nasze stanowisko na temat projektowanych 
przepisów. 
 

1. Wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pojęcia 
“pieczy naprzemiennej”, jako sposobu przemiennego 
zamieszkiwania dziecka z każdym z rodziców w porównywalnych 
okresach, uważamy za pożądany i dobry kierunek, gdyż tego 
rozwiązania są od wielu lat spotykane zarówno w praktyce, jak i w 
obrocie prawnym. Są one wynikiem nie tylko profesjonalnie 
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przeprowadzonych mediacji rodzinnych, uwzględniających potrzeby 
dzieci, ale są także wynikiem rozstrzygnięć sądów powszechnych, w 
tym wydanych w trybie zabezpieczenia. 

2. W proponowanym art. 1 ust. 1 zmieniającym brzmienie art. 58 § 1a 
k.r.o. i ust. 3 zmieniającym art. 107 § 2 zwracamy uwagę, że 
zamieszkiwanie jednego z rodziców poza granicami Polski nie 
powinno być przeciwwskazaniem dla orzeczenia pieczy 
naprzemiennej. W proponowanym brzmieniu przepisu niemożliwe 
będzie takie sprawowanie pieczy przez rodziców, którzy żyją w 
rozłączeniu i zamieszkują sąsiadujące, blisko położone miejscowości 
przygraniczne. Postulujemy skreślenie słów “z wyjątkiem przypadku, 
gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.” 

3. W naszej opinii kryterium orzeczenia przez sąd pieczy 
naprzemiennej powinno być raczej kryterium rozsądnego dystansu 
dzielącego miejsca zamieszkania rodziców, co umożliwi dzieciom 
niezmienione funkcjonowanie w środowisku szkolnym i 
rówieśniczym. 

4. Jednocześnie zauważamy, że wprowadzenie instytucji pieczy 
naprzemiennej do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie będzie w 
pełni skuteczne, jeśli jednocześnie nie przeprowadzi się zmiany 
przepisów art. 26 kodeksu cywilnego [domicilium dziecka], a przede 
wszystkim art. 28 kodeksu cywilnego [zasada jednego miejsca 
zamieszkania].  

5. Nie zgłaszamy uwag do projektowanego przepisu art. 97 § 3 (art. 1 
ust. 2 projektu). 

6. Nie zgłaszamy uwag do zmienianych przepisów opisanych w art. 2 
projektu.  

7. Zgłaszamy wątpliwość do projektowanych zmian opisanych w art. 3 
projektu, gdzie planuje się wprowadzenie art. 207a kodeksu karnego: 

a. Stoimy na stanowisku, że (psycho)edukacja rozstających się 
rodziców mogłaby być o wiele bardziej skuteczna niż 
stypizowanie przestępstwa utrudniania lub uniemożliwiania 
kontaktów; 

b. Stoimy na stanowisku, że sankcjonowanie takiego zachowania 
karą ograniczenia wolności czy nawet pozbawienia wolności 
będzie ze szkodą dla dobra małoletnich przez pozbawienie ich 
jednego z rodziców, zaś samo widmo kary nie musi przynieść 
zamierzonych efektów w postaci współpracujących rodziców;  



 
c. Proponujemy zmianę art. 109 kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego przez dopisanie do niego w § 2 ustępu 6 w 
brzmieniu: “w sytuacji zaobserwowania zjawiska utrudniania 
lub uniemożliwiania kontaktów z małoletnim lub 
uprawdopodobnienia takich zachowań przez którąkolwiek ze 
stron postępowania, zobowiązać rodziców do udziału w co 
najmniej 15-godzinnych warsztatach podnoszących ich 
kompetencje w zakresie należytego wykonywania władzy 
rodzicielskiej”. 

8. Jednocześnie sugerujemy usunięcie z kodeksu postępowania 
cywilnego przepisów art. 59815 i uczynienie z przepisów dotyczących 
postanowienia o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej (art 59816) 
procedury jednoetapowej.  

9. Uwaga redakcyjna: wszędzie tam, gdzie w projekcie mówi się o 
“wykonywaniu opieki”, powinno być “wykonywanie pieczy”. 
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