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 Projekt  lipiec 2013 

„obywatelski projekt zmian ustaw w celu równego traktowania rodziców” 

zmiany  naniesiono kursywą. 

część.  1. KRiO 

 

W  ustawie z dnia 25 lutego 1964 roku   Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U.Nr 9, poz. 59 z późn.zm.) 

wprowadza się następujące zmiany :  

Dodaje się art. 1§2 Definicje 

Opieka  naprzemienna – opieka nad dzieckiem ustalana po rozstaniu rodziców polegająca na 

równoważnym podzieleniu opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców w ciągu roku. 

Dobro dziecka – prawo do równoważnego wychowywania przez  oboje rodziców.   

Wola dziecka – prawo do decydowania o swoim losie jednak nie wcześniej niż w wieku ukończonych 

13 lat. 

Małżeństwo – możliwość rozliczania się wspólnie, pozyskiwania wspólnie kredytów, pozyskiwania 

mieszkań z systemu TBS , uzyskiwania pomocy obojgu rodzicom, pozyskiwania ulg rodzinnych na 

dzieci, możliwość dziedziczenia. 

 

Rodzeństwo – dzieci pochodzące od tych samych rodziców.  

 

Artykuł 28 § 1 

Artykuł 28 § 1 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim 

obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, sąd po wysłuchaniu stron, może 

nakazać, ażeby część wynagrodzenia za pracę lub część innych należności do wysokości ustalanej wg 

tabeli alimentacyjnej (zawartej w art…) była wypłacana do rąk drugiego małżonka w  wypadku 

posiadania dzieci, z zastrzeżeniem, że pozostała do dyspozycji zobowiązanego kwota nie może być 

niższa niż minimum socjalne ustalane corocznie przez właściwy podmiot  

Artykuł 29 

Artykuł 29  dodaje  się na końcu zdania (kursywą) 

W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym 

pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może 

bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, 

którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy. 

Art. Działa tylko w  przypadku gdy małżonkowie podpisali świadomie wspólność majątkową. 

Artykuł 31 

Art 31 zostaje zmieniony (zmiany kursywą) 

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy  nie powstaje wspólność 

majątkowa (wspólność ustawowa) . Wspólność majątkowa powstaje tylko na wspólny wniosek 

małżonków  i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków 

lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową 

należą do majątku osobistego każdego z małżonków.  

Art. 31 § 2 punkt 3 skreśla się 
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Art. 31 § 2 punkt 4 skreśla się 

 

Artykuł 33 

 

Art. 33 dopisuje się podpunkt 11 i 12 o brzmieniu 

11)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego 

z małżonków; 

12)kwoty składek zawidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach 

konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) 

 

Artykuł 34 

Art. 34 otrzymuje brzmienie: 

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte 

możliwością wspólnego korzystania z nich także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, 

zapis lub darowiznę. Współużytkowanie nie zmienia majątku osobistego małżonków. 

Art. 34 
1 

usuwa się. 

Artykuł 35 

 

Art. 35 usuwa się zdanie „W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może 

żądać podziału majątku wspólnego” i art. 35 otrzymuje brzmienie: 

W czasie trwania wspólności majątkowej żaden z małżonków nie może rozporządzać ani 

zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w 

majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. 

 

Artykuł 47 

Art. 47 §2 zmienia się: 

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w 

czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami  rozdzielność majątkowa, chyba że strony 

postanowiły inaczej. 

 

Artykuł 51 

 

Art. 51
4 

usuwa się 

Artykuł 57 

 

Art. 57 usuwa się w całości 

 

Artykuł 58 

 

W  art. 58 skreśla się § 1a  i zastępuje następującym  brzmieniem:     

§1a. W braku porozumienia,  o którym mowa w  §1,  gdy jeden rodzic nie wyraża   zgody,   sąd    

na wniosek drugiego  rodzica orzeka opiekę naprzemienną pozostawiając władzę rodzicielską obojgu 

rodzicom. 
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§2 zmienia się: 

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o 

sposobie wspólnego korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania 

rozwiedzionych małżonków. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec 

również o podziale wspólnego mieszkania zgodnie z udziałami w tym mieszkaniu. Sąd może 

decydować tylko o podziale mieszkania nabytego  z  majątku wspólnego. 

§4 usuwa się  

Dodaje się §5  o brzemieniu : 

Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską rodzicowi całkowicie lub do możliwości współdecydowania 

w niektórych istotnych sprawach dziecka tylko w przypadku gdy rodzic jest skazany prawomocnym 

wyrokiem za znęcanie się nad swoim dzieckiem lub dziećmi ze związku. 

 

Artykuł 59 

Art. 59 uchylony 

 

Artykuł 60 

Art. 60 uchylony w całości 

Artykuł 61 

 

Art. 61 usuwa się punkty od 1 do 6 

Artykuł 63 

 

Ar 63 zmienia się…  

Ojciec dziecka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa do czasu osiągnięcia przez dziecko 

pełnoletności.  

 

§ 1.zmienia się 

 Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego 

rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o 

zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia 

powództwa wynosi w tym wypadku do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.  

 

Artykuł 64 

 

Ar 64 §2 zmienia się 

Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył powództwa o 

zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia do czasu 

osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.  

Artykuł 65 

 

Ar 65 Jeżeli ojciec zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciągu 

terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do 

ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo w od 

czasu ustania choroby lub zaburzeń. 

Artykuł 67 
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Art 67 zmienia się 

Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że dotychczasowy ojciec nie jest ojcem dziecka. 

Artykuł 68 

 

Ar 68 usuwa się 

Artykuł 70 

 

Art. 70  zmienia się fragmenty 

§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa ojca, nie 

później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. 

§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko ojcu i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko 

jej mężowi. Jeżeli dotychczasowy ojciec nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko 

kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 

§ 3. Przepisy art. 64 wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez przedstawiciela ustawowego 

męża matki, i art. 65 termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez chorego 

psychicznie męża matki, stosuje się odpowiednio. 

Artykuł 71 

Art. 71 uchyla się 

Artykuł 78 

Art. 78.  Zmienia się 

§ 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania 

do pełnoletności dziecka. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg 

tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka. 

 

Artykuł 93 

W  art.93  w § 1  dodaje się   następującą treść w brzmieniu: 

 Jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, dziecko ma prawo do zachowania stałego równoważnego i 

bezpośredniego związku z każdym z nich, otrzymywania  opieki, edukacji  oraz zdobywania 

doświadczenia od każdego  rodzica i utrzymywania znaczących relacji ze swoimi przodkami i krewnymi.    

§ 2. Uchyla się 

Artykuł 95 

W  art. 95  dodaje się §2.  w następującym  brzmieniu  : 

§ 2.  W przypadku bezprawnego  wywiezienia dziecka i jego zatrzymania   przez jednego rodzica bez 

zgody drugiego, w okresie gdy prawo pieczy nad dzieckiem było  wykonywane wspólnie,  zarządza się  

natychmiastowy jego powrót.  Za wspólne wykonywanie pieczy nad dzieckiem uznaje się  sytuację, 

gdy jeden podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej  nie może stanowić o miejscu pobytu dziecka bez 

zgody drugiego. 

 

 

 

Artykuł 96 

W  art.96 w § 1  dodaje się treść w brzmieniu: 

Wymaganiom tym nie czyni zadość  wpajanie dziecku niechęci  lub nienawiści do drugiego rodzica, 

utrudnianie  bądź  uniemożliwianie kontaktów z drugim rodzicem. Dla  pełnego rozwoju osobowości 

dziecka rodzic ma obowiązek umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego przodkami i krewnymi.  
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Artykuł 97 

ART. 97 §2 zmienia się 

Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między 

nimi ustala się opiekę naprzemienną na drodze obowiązkowej mediacji w celu sporządzenia i 

dostarczenia przez rodziców wspólnego planu rodzicielskiego. Od tej pory o istotnych sprawach 

dziecka rozstrzyga rodzic który w danym czasie się dzieckiem opiekuje. Ustalenia wspólne typu 

przedszkole szkoła ustala się na mediacjach a dziecko będzie uczęszczać do przedszkola lub szkoły 

zgodnie ze wspólnie wypracowanym planem rodzicielskim. 

Artykuł 98 

Art. 98 dodaje się §4 

W przypadku gdy rodzicie są w separacji lub w rozłączeniu decyzje w sprawach przedszkola, szkoły , 

opieki medycznej i miejsca zamieszkania działają na podstawie planu wychowawczego ustalonego w 

drodze mediacji. 

Artykuł 99 

Art. 99 

Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, 

reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.  Kurator może być wyznaczony dopiero po 

wysłuchaniu obojga rodziców. 

 

Artykuł 106 

Art. 106 zmienia się.  

 Jeżeli jeden z rodziców rezygnuje z władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może określić sposób 

wykonywania tej władzy 

Artykuł 107 

 

W  art. 107  §1  otrzymuje brzmienie 

 Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może 

ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania, przyznając pieczę nad dzieckiem  temu 

rodzicowi, który gwarantuje dziecku prawo do nieograniczonego kontaktu z drugim rodzicem i 

wychowuje dziecko z poszanowaniem  jego  interesu. 

§ 2   otrzymuje   następujące  brzmienie   : 

Sąd  uwzględni  przedstawione przez rodziców porozumienie o sposobie wykonywania wspólnie 

władzy rodzicielskiej i utrzymywanie kontaktów z dzieckiem zgodnie z jego dobrem. Brak 

porozumienia  nie może stanowić podstawy ograniczenia władzy rodzicielskiej  żadnemu  rodzicowi. 

W braku porozumienia sąd na wniosek  jednego rodzica orzeka opiekę naprzemienną,  pozostawiając  

władzę rodzicielską obojgu rodzicom.        

Artykuł 111 

   

W art. 111   dodaje się § 1b w następującym brzmieniu: 

§1b.Za rażące zaniedbania wychowawcze rodzica, powodujące zmianę miejsca pobytu  dziecka i 

przejęcie nad nim pieczy  przez drugiego rodzica, uważa się wychowywanie dziecka w duchu wrogości 

do drugiego rodzica, uniemożliwianie bądź  utrudnianie kontaktów   dziecka z drugim rodzicem    oraz   

bierną postawę   rodzica na rzecz unormowania kontaktów dziecka z drugim rodzicem. 
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Artykuł 113 

 

W  art. 113 §1  na końcu  dodaje się  treść w brzmieniu: 

 

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i 

obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Gdy jeden rodzic  nie  wyraża zgody na porozumienie, 

sąd na wniosek jednego rodzica orzeka opiekę naprzemienną.  

Art. 1132 zmienia się 

§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców 

z dzieckiem.  Sąd może ograniczyć sposób utrzymywania kontaktów tylko w przypadku 

prawomocnego wyroku w sprawie popełnienia wykroczenia  przeciwko dziecku przez jednego z 

rodziców. 

 

CZĘŚĆ. 2. KPC 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964r.Kodeks postępowania cywilnego (dz. U. Nr 43,poz 296 z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany : 

 

Artykuł 183 

 

Art. 1831 zmieni się 

§ 1. Mediacja jest dobrowolna. W przypadku braku porozumienia rodziców w sprawie  istotnych 

sprawach dziecka wprowadza się mediacje obowiązkowe w celu wypracowania porozumienia do 

sporządzenia wspólnego planu rodzicielskiego . W przypadku rozstania się rodziców, bądź separacji 

zobowiązuje się rodziców na mediacji do ustalenia sposobu stosowania  opieki naprzemiennej . 

Mediacji może odmówić w takim przypadku tylko ta strona która rezygnuje z opieki nad dzieckiem. 

Art. 1837. Dodaje się podpunkt 

5) punkt 4 nie działa w przypadku braku porozumienia rodziców. 

 Dodaje się a Art. 18316  o brzmieniu: 

W przypadku braku porozumienia rodziców i ich separacji lub rozłączenia na mediacjach ustala się 

sposoby realizacji opieki naprzemiennej dzieląc rok na 182 dni dla ojca reszta dni dla matki. Rodzice 

mogą też ustalić inne formy opieki naprzemiennej większej niż połowa roku ale tylko za obopólną 

zgodą. 

Artykuł 569 

 

  W art.  569 dodaje się § 1a   w brzmieniu: 

§1a. W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i utrzymywania  kontaktów z dzieckiem przez 

rodziców żyjących w rozłączeniu, sądem właściwym  jest sąd ostatniego wspólnego miejsca 

zamieszkania rodziców, a jeśli takiego miejsca nie było, właściwym jest sąd ostatniego miejsca 

zamieszkania dziecka .   

CZĘŚĆ 3. KC 

W ustawie z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  wprowadza się następujące zmiany : 

 

Artykuł 26 

 

  W art.  26 w § 2 usuwa się w całości. 
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Artykuł 28 

 

  W art.  28  w § 2 usuwa się w całości.      

CZĘŚĆ.4. 

 Do spraw rozpoczętych i nie zakończonych stosuje się przepisy niniejszej ustawy. 

Rozporządzenie Ministra właściwego ds. polityki społecznej 

 

CZĘŚĆ.5. 

Minister właściwy ds. polityki społecznej wyda rozporządzenie: 

Art. 1 Na podstawie art. 135 § 4 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy określa się maksymalne kwoty 

świadczeń alimentacyjnych  

Wiek dziecka  

0-3* 4-6 7-15 16-18 19-25 

0,08 średniej 

krajowej* 

0,1 średniej 

krajowej* 

0,13 średniej 

krajowej* 

0,16 średniej 

krajowej* 

0,18 średniej 

krajowej* 

 

*ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.  

 

( na niebiesko pierwotny projekt zaproponowany przez Janinę Fabisiak i Teodozję Strawczyńską) 

Poprawki na czarno nanieśli Michał Fabisiak, Sławomir Abt, Erwin Błażewicz   


