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Ur. 18 kwietnia 1987 w Krośnie. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 
Maja w Krośnie. Magister prawa na Wydziale Prawa i Nauk o Gospodarce, obecnie doktorantka 
i magister socjologii na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, 
wolontariusz Akademickiego Biura Porad Prawnych, Prezes Stalowowolskiego Koła Naukowego 
Studentów Prawa Viribus Unitis.  Zainteresowania: prawo cywilne, prawo konstytucyjne.

Wstęp
Prawidłowy rozwój duchowy, osobo-

wy i emocjonalny dziecka jest realny 
wówczas, gdy stwarza mu się możli-
wość kontaktu z osobą bliską. Również 
w celu pełnej realizacji funkcji rodziciel-
skich i wychowawczych rodziców wo-
bec dziecka, konieczna jest z nim stała 
styczność. Wzajemny kontakt między 
członkami rodziny, stanowi podstawę 
życia rodzinnego, co w dalszej perspek-
tywie ma swoje przełożenie na prawi-
dłowe funkcjonowanie społeczeństwa. 
U zasadniczej większości rodzin, kwe-
stia prawa do kontaktu z dzieckiem 
rodziców czy pozostałych członków 
rodziny nie wymaga zewnętrznej inge-
rencji. Problem ten pojawia się  wśród 
rodzin niepełnych, w których na skutek 
prawnych lub faktycznych rozstrzy-
gnięć kontakt jednego rodzica z dziec-
kiem jest ograniczony. Stąd też, usta-
wodawca uregulował prawo kontaktów 
z dzieckiem oraz wskazał na sposoby 
jego realizacji. 

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych 
kwestii związanych z realizacją pra-
wa do kontaktów, jego ograniczenia 

i ewentualnego zakazu, stosowanego 
wobec osób uprawnionych. Do ich kręgu 
zalicza się przede wszystkim rodziców, 
nie wyłączając rodzeństwa, dziadków. 
W artykule zostanie podjęta tematyka 
środków, za pomocą których, możliwe 
jest zapewnienie wykonywania kontak-
tów. Celem podjętego tematu jest rów-
nież ocena regulacji prawnych zapew-
niających realizację prawa do kontaktu 
z dzieckiem, jak również wskazanie 
ewentualnych rozwiązań de lege feren-
da, dyktowanych przede wszystkim do-
brem dziecka.

1. praWo do kontaktóW 
W umoWach międzynarodoWych

Prawo do wzajemnych kontaktów ro-
dziców z dziećmi znalazło swoje umoco-
wanie w umowach i konwencjach mię-
dzynarodowych. Konwencja o Prawach 
Dziecka1, której stroną jest Rzeczpospo-
lita Polska, w art. 8 bierze pod ochro-
nę stosunki rodzinne z wyłączeniem 
bezprawnych ingerencji. Należy zatem 
przyjąć, że w obszarze niniejszych sto-
sunków, mieści się prawo do osobistej, 
wzajemnej styczności i kontaktów ro-

WykonyWanie  kontaktóW 
z dzieckiem

- zagadnienia Wybrane

1 konwencja o Prawach dziecka przyjęta przez ogólne zgromadzenie narodów zjednoczonych dnia 
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2 konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi, Strasburg z dnia 15 maja 2003 r., Ustawą z dnia 23 kwiet-

nia 2009 r., o ratyfikacji konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 

maja 2003 r., Sejm rP wyraził zgodę na jej ratyfikację przez Prezydenta rP.
3 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r., o ratyfikacji konwencji w sprawie kontak-

tów z dziećmi, http://rownetraktowanie.gov.pl/sites/default/files/080806u4zal1.pdf (2013-08-07).
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., kodeks rodzinny i opiekuńczy, dz. U. nr 9, poz. 59 ze zm., zwany 

dalej krio.

dziców z dziećmi. Ta sama Konwencja 
ma gwarantować dziecku, by nie zosta-
ło ono oddzielone od swoich rodziców 
wbrew ich woli. Natomiast rozłączenie 
dziecka z rodzicem może nastąpić tylko 
ze względu na najlepiej pojęte interesy 
dziecka, wyłącznie w sytuacji nadużyć 
lub zaniedbań ze strony rodziców.

Konwencja przewiduje również sytu-
ację, w której rodzice przebywają w róż-
nych państwach. Również wtedy dziecko 
ma prawo do utrzymywania regularnych, 
z wyjątkiem okoliczności nadzwyczaj-
nych, osobistych stosunków i bezpośred-
nich kontaktów z obojgiem rodziców. 

Podejmując zagadnienie kontaktów 
nie sposób pominąć Konwencji w spra-
wie kontaktów z dziećmi2. W uzasad-
nieniu projektu ustawy dotyczącej ra-
tyfikacji Konwencji przez Rzeczpospo-
litą Polską, stwierdzono, iż jej przepisy 
będą miały zastosowanie do wszelkich 
kontaktów z dzieckiem, w szczególny 
jednak sposób odnoszą się do kontak-
tów o charakterze transgranicznym. 
Związanie się Konwencją pozwoli na 
podniesienie standardów prawa we-
wnętrznego w omawianej problematy-
ce, jak i ułatwienie oraz zabezpieczenie 
wykonania tych standardów w ramach 
stosunków prawnych mających cha-
rakter międzynarodowy3. Konwencja 
wskazuje na cele i konieczność regula-
cji tej materii głównie w przedmiocie 
ustanowienia stosownych zabezpieczeń 
i gwarancji zapewniających prawidło-
we wykonywanie kontaktu i bezzwłocz-

ny powrót dzieci po upływnie okresu 
kontaktu. Co istotne Konwencja w art. 2 
definiuje „kontakty” jako pobyt dziecka 
przez określony czas z osobą wymienio-
ną w art. 4 lub 5 (rodzicie i inne osoby 
uprawnione) z którą dziecko stale nie 
mieszka. Kontaktem w rozumieniu Kon-
wencji jest również każda forma komu-
nikacji między dzieckiem a wyżej wspo-
minanymi osobami. Również kontaktem 
jest udzielanie informacji o dziecku, 
osobom uprawnionym do kontaktu. 
Zasadnicze uprawnienie wynikające 
z Konwencji, zawarte jest w art. 4, który 
wskazuje, iż dziecko i rodzice mają pra-
wo uzyskania i utrzymywania ze sobą 
wzajemnych kontaktów. Ograniczanie 
i wykluczanie jest możliwe, tylko, gdy 
jest to niezbędne dla dobra dziecka.

Tak uregulowane zapisy umów mię-
dzynarodowych, pozostają w zgodzie 
z prawem krajowym, które reguluje 
kwestie kontaktów rodziców i dzieci. 
Niemniej jednak należy zauważyć, iż 
praktyczne stosowanie tych przepisów, 
może spotykać trudności, które w głów-
nej mierze będą podyktowane „delikat-
ną” specyfiką tych spraw, wchodzących 
w obszar wewnętrznych spraw rodziny.

2. praWo do kontaktóW W praWie 
polskim

W ustawodawstwie krajowym, prawo 
do kontaktów z dzieckiem regulowane 
jest przez przepisy Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego4 w art. 113 i następne. 
Norma prawna wynikająca z art. 113 
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5 Wyrok Sądu najwyższego z dnia 8 września 2004 r., iV ck 615/03, LeX nr 122840
6 konstytucja rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dz. U. poz. 78, nr 483, ze zm. 
7 J. zatorska, Komentarz do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431), LeX 103693, art. 113 krio
8 H. dolecki, t. Sokołowski (red.), Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz Warszawa 2010, s. 657
9 J. ignaczewski, (red.) Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, Warszawa 2010, s. 205

krio, wskazuje z jednej strony na pra-
wo, a z drugiej na obowiązek utrzy-
mywania kontaktów ze sobą rodziców 
i dzieci. Jest to pewnego rodzaju ko-
relacja wynikająca z pokrewieństwa 
i istnienia wzajemnych więzi, co wię-
cej dająca prawną możliwość realizacji 
wewnętrznej potrzeby bliskości między 
krewnymi – głównie rodzicami i dzieć-
mi. Równocześnie zaznaczona została 
niezależność prawa do kontaktów od 
władzy rodzicielskiej. Owa niezależność 
potwierdzona została w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, który przyjął, że 
osobista styczność z dzieckiem nie jest 
atrybutem władzy rodzicielskiej i pra-
wo do tego mają rodzice nawet wtedy, 
gdy władzy rodzicielskiej zostali pozba-
wieni. Realizacja osobistej styczności 
z dzieckiem może następować w różnej 
formie, również poprzez określenie ter-
minów i sposobu spotkań5. 

Regulacja prawa do kontaktów cechu-
je swoista „kompatybilność” w stosun-
ku do władzy rodzicielskiej. Kontakty 
rodzica z dzieckiem są niezależne od 
władzy rodzicielskiej, ale podobnie jak 
ta, mają umocowanie w art. 48  Kon-
stytucji6. Przyjęcie takiej konstruk-
cji w praktyce stosowania przepisów 
prawa rodzinnego, podyktowane jest 
przede wszystkim dobrem dziecka. Ro-
dzi się ona w sytuacji ewentualnego 
pozbawienia lub ograniczenia władzy 
rodzicielskiej, gdzie mimo to, istnieje 
potrzeba i konieczność wzajemnego 
kontaktu. Podobnie w sytuacji, w której 
rodzice nie są pozbawieni władzy ro-

dzicielskiej, a dobro dziecka uzasadnia 
ograniczenie bądź zakazanie im osobi-
stej styczności z dzieckiem7. Pozwala to 
na dokonywanie oceny przez sądy pra-
widłowości wykonywania kontaktów, 
jako zbliżonych swoim charakterem do 
spraw związanych z władzą rodziciel-
ską, która stanowi prawo i obowiązek 
rodziców, a w konsekwencji na zastoso-
wanie odpowiedniej sankcji w sytuacji 
ich nieuzasadnionego niewykonywania 
(kontaktów) 8. 

Ustawodawca  krajowy nie definiuje 
kontaktów, wskazuje natomiast w art. 
113 § 2 krio, przykładowe sposoby ich 
realizacji. W szczególności obejmują 
one przebywanie z dzieckiem na skutek 
odwiedzin, spotkania, zabieranie dziec-
ka poza miejsce stałego pobytu. Do 
sposobu realizacji kontaktów zaliczono 
również porozumiewanie się z dziec-
kiem, utrzymywanie korespondencji, 
korzystanie z innych środków porozu-
miewania na odległość, w tym też tych 
które są możliwe przy pomocy środków 
komunikacji elektronicznej. Jest to przy-
kładowy katalog, nie stanowiący ogra-
niczenia dla realizacji kontaktu pomocy 
innych, nie wymienionych w przepisie 
środków,  a możliwych w konkretnej 
sytuacji. 

Przepis art. 1131 § 1 krio określa trzy 
sposoby  utrzymywania kontaktów 
z dzieckiem, a mianowicie: prymatu 
zgodnej woli rodziców nad rozstrzy-
gnięciem sądu opiekuńczego, dobra 
dziecka oraz uwzględnienia rozsąd-
nych życzeń samego dziecka9. W pierw-
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10 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., kodeks postępowania cywilnego, dz. U., nr 43, poz. 296, ze zm. 

zwany dalej kpc
11 J. ignaczewski, (red.) Władza…, s. 206
12 t. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011, s. 150
13 J. ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, komentarz, Warszawa 2010, s. 652.

szej kolejności kontakty powinny być 
regulowane przy pomocy wspólnych 
ustaleń rodziców. Stąd też wielokrotnie 
w wprawie rozwodowej sąd w trybie 
art. 130 kpc10, wzywa strony do uzupeł-
niania braków, poprzez wskazanie spo-
sobu wykonywania kontaktów. W takim 
wypadku sąd zobowiązuje rodziców do 
nakreślenia sposobu realizacji konak-
tów z dzieckiem, jednocześnie mając 
na względzie uwzględnienia rodziców 
w tym zakresie. Taki procesowy zabieg 
jest konieczny głównie ze względu na 
treść art. 58 § 1 krio, z którego wynika, 
że sąd w wyroku rozwowym obligato-
ryjnie rozstrzyga o władzy rodziciel-
skiej nad wspólnym małoletnim dziec-
kiem obojga małżonków i kontaktach 
rodziców z dzieckiem. Nie mniej jednak 
praktyka sądowa wskazuje, że rodzice, 
w sytuacji konfliktowej są raczej skłon-
ni poszukiwać rozstrzygnięcia w są-
dzie, niż sami wspólnie poszukiwać 
kompromisu dla dobra dziecka11. 

Należy również podnieść istotne za-
gadnienie wiązane z porozumieniem 
rodziców w kwestii kontaktów. Głów-
nie - czy porozumienie rodzicielskie 
wywołuje skutek w postaci związania 
sądu jego treścią. Bowiem jeśli tak, to 
należałoby pogodzić się z tym, że sąd 
nie mógłby zmienić uregulowania, jeśli 
nie zagraża ono dobru dziecka12. Rze-
czywiście taka kwestia może pojawiać 
się biorąc pod uwagę brzmienie zapisu 
art. 1131 § 1 krio, który ingerencje sądu 
przewiduje, wówczas gdy brak jest 
porozumienia między rodzicami. Sąd 
w przypadku porozumienia rodziców, 

nie godzących dobro dziecka, nie powi-
nien ingerować w sferę kontaktów. 

Problem może pojawić się w sytu-
acji, w której, porozumieniu rodziców 
de facto w zgodzie z dobrem dziecka, 
sprzeciwia się samo dziecko. Zatem 
może pojawić się dysonans pomiędzy 
życzeniem dziecka a porozumieniem 
rodziców, jednocześnie wątpliwość któ-
remu z trzech wymienionych wcześniej 
zasad regulowania sposobu kontaktów 
dać przymiot wyższości. Tym bardziej, 
że ustawodawca nie reguluje wprost 
kwestii w jakim wieku powinno być 
dziecko, którego życzenia będą rozsąd-
ne i wolne od nacisków. Zasadnym wy-
daje się być rozwiązanie, każdorazowe-
go, obligatoryjnego opiniowania w celu 
ustalenia istnienia więzi i potrzeb kon-
taktów przez rodzinne ośrodki diagno-
styczno – konsultacyjne. I to nie tylko 
w sytuacji braku porozumienia między 
rodzicami, ale również w sytuacji ży-
czenia dziecka niekorespondującego ze 
stanowiskiem rodziców.

 Dziecko – to nie tylko „podwładny” 
rodziców, winny rodzicom posłuszeń-
stwo, ale również aktywny podmiot 
współdziałający w wykonywaniu przez 
rodziców władzy rodzicielskiej13. Takie-
mu pojmowaniu daje wyraz uregulowa-
nie art. 95 § 4 krio, na podstawie któ-
rego, rodzice przed powzięciem decyzji 
w ważniejszych sprawach dotyczących 
osoby i majątku dziecka powinni go wy-
słuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan 
zdrowia i stopień dojrzałości na to po-
zwalają. Jednocześnie, zgodnie z art.  95 
§ 2 krio, w sprawach w którym może sa-
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15 J. ignaczewski, (red.) Władza…, s.  216.
16 Uchwała Sądu najwyższego z dnia 12 czerwca 1992 r., iii czP 49/92, oSnc 1992, nr 10, poz. 179.

modzielnie  podejmować decyzje i skła-
dać oświadczenia woli, powinno wysłu-
chać zaleceń i opinii formułowanych dla 
jego dobra. Mając na uwadze zagadnie-
nie wzajemnych kontaktów, zalecane 
jest wzajemne współdziałanie dla dobra 
dziecka, z poszanowaniem jego godno-
ści i praw. Jednocześnie uwzględniając 
i stwarzając możliwość realizacji prawa 
do kontaktu przez rodzica.

3. przesłanki ograniczenia 
kontaktóW

Podejście rodzica do dziecka lub 
prezentowane przez niego postawy 
i treści, stanowić mogą zagrożenie dla 
prawidłowego rozwoju dziecka. Jeżeli 
nasilenie tego negatywnego wpływu 
będzie zagrażało dobru dziecka, to sąd, 
w myśl przepisu art. 1132 § 1 krio musi 
obligatoryjnie ograniczyć utrzymywa-
nie kontaktów z dzieckiem14. Regulacja 
kontaktów z dzieckiem nie jest proce-
sem stabilnym, cechuje go swego ro-
dzaju dynamizm, który dyktowany jest 
aktualną sytuacją rodzinną, potrzebami 
jej członków kształtowanych za pomo-
cą więzi rodzinnych. Każdorazowo mu-
szą odpowiadać aktualnym potrzebom, 
których zasadniczym wyznacznikiem 
jest dobro dziecka15. 

Niewłaściwe zachowanie rodzica wo-
bec dziecka, uzasadnia ingerencję sądu. 
Wielokrotnie zdarza się tak, że takowa 
następuje na wniosek drugiego rodzica. 
Nierzadko w praktyce sądowej spotyka 
się sytuację, w której jeden z rodziców 
w trakcie postępowania rozwodowego 
czy separacyjnego, żąda ustanowienia 
zabezpieczenia postępowania w przed-
miocie uregulowania kontaktów. Nie 

wykluczona jest również takowa forma 
ograniczenia kontaktu z rodzica z dziec-
kiem. W tej kwestii sąd rozstrzygając 
o kontaktach z dzieckiem powinien 
przede wszystkim kierować się dobrem 
dziecka, a nie interesem jednego czy 
obojga rodziców16. 

W celu zakreślenia granic ogranicze-
nia kontaktów, ustawodawca w art. 
1132 § 2 krio wprowadził przykładowy 
katalog sposobów ograniczenia kontak-
tów z dzieckiem. Ograniczając kontakty 
sąd opiekuńczy może w szczególności: 
zakazać spotykania się z dzieckiem, za-
kazać zabierania dziecka poza miejsce 
jego stałego pobytu, zezwolić na spo-
tykanie się z dzieckiem tylko w obec-
ności drugiego z rodziców albo opieku-
na, kuratora sądowego lub innej osoby 
wskazanej przez sąd. Nadto sąd ma 
możliwość ograniczenia kontaktów do 
określonych sposobów porozumiewa-
nia się, w tym na odległość, jak rów-
nież może zakazać porozumiewania się 
w takiej formie. Katalog ten jest dyk-
towany potrzebą, stosowania go wów-
czas, gdy prawo do kontaktów wyko-
nywane jest w sposób nieprawidłowy. 
Zawłaszcza, gdy w trakcie ich realizacji 
dochodzi do awantur, karcenia dziecka, 
czy stosowania niewłaściwych praktyk 
wychowawczych. Sąd ograniczając pra-
wo do kontaktów, nie może wydawać 
postanowień w całkowitym oderwa-
niu od władzy rodzicielskiej, albowiem 
niewłaściwie jej wykonywanie, które 
może również mieć podobną podstawę 
jak w przypadku przesłanek warunku-
jących ograniczenie kontaktów.

Na podstawie ustawowego wylicze-
nia, ograniczenie kontaktów z dziec-
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17 J. ignaczewski, (red.) Władza…, s. 217.
18 J. zatorska, Komentarz…, art. 1132.
19 J. ignaczewski, (red.) Władza…, s. 217.
20 treść przepisu przed nowelizacją 113 k krio z dnia 6 listopada 2008 r.– Jeżeli wymaga tego do-

bro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności 

z dzieckiem. W wyjątkowych sytuacjach, sąd może ograniczyć osobistą styczność z dzieckiem rodziców, 

których władza rodzicielska została ograniczona. 
21 Postanowienie Sądu najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., i ckn 1115/00, LeX 45007
22   Uzasadnienie Uchwały Sądu najwyższego 7 sędziów z dnia 8 marca 2006 r., iii czP 98/05, LeX 

172365

kiem z istoty swej polega na eliminacji 
niektórych form, elementów kontak-
tu i – jeżeli jest to możliwe – tylko na 
określony czas17. Wychodząc z ogólne-
go założenia, że najlepszą ewentualno-
ścią jest uzdrowienie sytuacji w rodzi-
nie dziecka lub przynajmniej częściowa 
jej poprawa, przewidziano w art. 1135 
krio zmianę rozstrzygnięcia w spra-
wie kontaktów18. Ograniczenie prawa 
rodzica do kontaktów, uregulowane 
w krio, jest zatem zgodne z art. art. 9 
ust. 3 cytowanej wcześniej Konwencji 
ONZ o prawach dziecka, nakładającej 
na państwa-strony obowiązek szano-
wania prawa dziecka odseparowane-
go od jednego lub obojga rodziców do 
utrzymywania regularnych stosunków 
osobistych i bezpośrednich kontaktów 
z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przy-
padków, gdy jest to sprzeczne z najle-
piej pojętym interesem dziecka.

4. zakaz kontaktu z dzieckiem
Ustawodawca w trosce o dobro 

dziecka, poszedł o krok dalej – po-
nad ograniczenie kontaktów. Art. 1133 
krio wskazuje na normę prawną na-
kazującą sądowi zakazanie kontaktów 
z dzieckiem, jeżeli ich utrzymywanie 
poważnie zagraża dobru dziecka lub je 
narusza. Zakaz ten obejmuje swoim za-
kresem wszystkie formy kontaktu, ma 
charakter generalny, obejmuje wszyst-

kie jego elementy. Poza osobistą stycz-
nością z dzieckiem w formie spotkań, 
odwiedzin czy zabierania dziecka poza 
miejsce jego stałego pobytu zakaz ten 
obejmuje także komunikowanie się na 
odległość, czy utrzymywanie korespon-
dencji w jakiej kolwiek innej formie19. 
Również Sąd Najwyższy w swojej linii 
orzeczniczej, co prawda posługującej 
się terminologią sprzed nowelizacji20 
(osobista styczność dzieckiem) wskazał 
sytuację w której sąd opiekuńczy zaka-
że kontaktu z dzieckiem. Zakazanie ro-
dzicom osobistej styczności z dzieckiem 
może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy 
utrzymywanie osobistych kontaktów ro-
dziców z dzieckiem zagraża jego życiu, 
zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa 
demoralizująco na dziecko21.

Należy przy tym zauważyć, że pozba-
wienie kontaktu rodzica z dzieckiem 
powinno mieć charakter wyjątkowy, ob-
warowane przesłanką w postaci poważ-
nego zagrożenia lub naruszenia dobra 
dziecka. Przesłanka ta zostaje spełniona 
w szczególności, gdy osobista styczność 
rodzica z dzieckiem może zagrażać jego 
życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwo-
jowi, bezpieczeństwu, prowadzić do 
jego demoralizacji, do kształtowania 
u niego postaw aspołecznych, a także 
postawy wrogości względem drugie-
go rodzica22. Należy zwrócić uwagę na 
brzmienie przesłanki warunkującej za-
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kazanie kontaktu a mianowicie na fakt 
jej spełnienia poprzez  zaistnienie same-
go stanu poważnego zagrożenia. Jest to 
pewnego rodzaju prewencyjna ostroż-
ność ustawodawcy, wychodząca przede 
wszystkim naprzeciw dobru dziecka. 
Zagrożenie musi być poważne, chodzi 
zatem o pewien stan hipotetyczny, kiedy 
dobro dziecka nie zostało jeszcze naru-
szone, zagrożenie musi więc być realne, 
niekoniecznie nieuniknione i bezpośred-
nie23. Inne przykładowe sytuacje, które 
mogłoby uzasadniać orzeczenie zakazu 
kontaktu dziecka z rodzicem, to np. jeże-
li w rezultacie kontaktu, dziecko porzuca 
obowiązek szkolny czy przebywa w śro-
dowisku w którym ma dostęp do alkoho-
lu czy narkotyków, nie wyłączając sekt 
i innych podobnych. Za samym zaka-
zem utrzymywania kontaktów rodziców 
z dzieckiem może przemawiać również 
umyślny i powtarzający się charakter ich 
nagannych zachowań wobec dziecka24. 

Za W. Stojanowską należy zauważyć, 
że zakaz kontaktu stanowi wyższy sto-
pień odseparowania dziecka od rodzi-
ca (rodziców) niż pozbawienie władzy 
rodzicielskiej25. I dalej, co już zostało 
wcześniej podniesione i znajduje swoją 
aprobatę wśród przedstawicieli doktry-
ny, można podnieść, iż sąd - orzekając 
zakaz utrzymywania kontaktów rodzica 
z dzieckiem – powinien rozważyć, czy 
należałoby wszcząć z urzędu postępo-
wanie w sprawie pozbawienia władzy 
rodzicielskiej26. 

Również kwestią podlegającą roz-
ważeniu powinna być ta, określająca 

czas trwania orzeczenia zakazującego 
utrzymywania kontaktu z dzieckiem. 
Za Komentatorami należy przychylić się 
raczej ku stanowisku, by sąd wydając 
niniejszy zakaz nie określał czasu jego 
trwania. Przede wszystkim z uwagi na 
fakt, że jeżeli po upływie tego terminu 
okazałoby się, że istnieją w dalszym 
stopniu przesłanki utrzymania tego za-
kazu, konieczne stałoby się ponowne 
wszczęcie i prowadzenie postępowa-
nia27. Taka konstrukcja procesowa mo-
głaby zagrozić dobru dziecka, które od 
momentu ustania zakazu do ewentual-
nego, ponownego wszczęcia postępo-
wania, mogłoby być narażone na utratę 
koniecznej dla niego ochrony. 

W rzeczy samej możliwa jest rów-
nież sytuacja, w której przed upływem 
wskazanego terminu, ustałaby prze-
słanka warunkująca utrzymanie za-
kazu, wówczas sąd mógłby w każdym 
czasie, korzystając z uprawnienia wy-
nikającego z art. 1135 rozstrzygnięcie 
uchylić. Analizując tę sytuację należy 
zauważyć, że określenie czasu trwa-
nia zakazu, nadmiernie sformalizuje 
postępowanie, również przez jego wy-
dłużenie a jednocześnie może narazić 
dziecko na skrócenie okresu w którym 
jest pod „specjalną ochroną” – prawnie 
odseparowującą  go od rodzica.

5. uWagi na płaszczyźnie art. 1135 

krio i następne
W trosce o całokształt stosunków ro-

dzinnych, w tym też o prawidłowość re-
alizacji prawa do kontaktów rodziców 
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z dzieckiem, ustawodawca, wspomnia-
ną wcześniej nowelizacją, wprowadził 
art. 1135 krio. Przepis ten, daje sądowi 
opiekuńczemu, orzekającemu w spra-
wie kontaktów z dzieckiem, możliwość 
zobowiązania rodziców do określonego 
postępowania. W szczególności, istnie-
je możliwość skierowania rodziców do 
placówek lub specjalistów zajmujących 
się terapią rodzinną, poradnictwem lub 
świadczących rodzinie inną stosowną 
pomoc. Jednocześnie sąd wskazuje spo-
sób kontroli wykonywania wydanych 
zarządzeń. Na tej podstawie, sąd jest 
umocowany do skierowania rodziców 
między innymi do ośrodków diagno-
styczno – konsultacyjnych, do obo-
wiązku których należy prowadzenie 
badań psychologicznych, pedagogicz-
nych i wydawanie w tym zakresie opi-
nii, sprawowanie opieki nad nieletnimi 
kierowanymi tam przez sąd, wsparcie 
rodzin zagrożonych demoralizacją, 
poprzez poradnictwo i inne sposoby 
wsparcia. Również na tej podstawie, 
sąd może skierować rodziców do ośrod-
ków adopcyjno – opiekuńczych. Co wię-
cej cytowany artykuł daje możliwość 
zobowiązania rodziców do określonego 
postępowania np. każdorazowego przy-
wożenia czy odwożenia dziecka w celu 
realizacji konaktu, czy też informowa-
nia się o sytuacji dziecka, lub o ewen-
tualnych przeszkodach uniemożliwiają-
cych  kontakt.

Sąd ma możliwość kontroli nad zo-
bowiązaniem rodziców do określonego 
postępowania. Może ona polegać na na-
łożeniu na rodziców obowiązku składa-
nia okresowych sprawozdań, przepro-
wadzenia przez kuratora kontrolnych 

wywiadów środowiskowych czy okre-
sowym stawiennictwie w sądzie, zasię-
gnięciu opinii bezpośrednio w placów-
kach świadczących pomoc rodzinie28. 
Wprowadzony artykuł nie ma charakte-
ru represyjnego wobec rodziców, mimo, 
iż subiektywnie może być tak odbiera-
ny. Jego zasadniczym celem jest przede 
wszystkim dobro dziecka i rodziny, 
które naczelnie wywodzi się z konsty-
tucyjnych regulacji. Dobro dziecka ma 
być tutaj realizowane również poprzez 
udzielanie przez sąd wiążących wska-
zówek rodzicom, co do dalszego postę-
powania oraz specjalistycznej pomocy, 
tak by możliwe i realne było nawiąza-
nie kontaktów z dzieckiem29.

Zgodnie z art. 1135 krio, sąd może 
zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kon-
taktów, jeżeli wymaga tego dobro dziec-
ka. Możliwość, którą daje ustawodaw-
ca, nie ogranicza się tylko do kwestii 
obostrzających sposób wykonywania 
kontaktów, może także dotyczyć łago-
dzenia ograniczeń i zakazów. Z uwagi 
na brak osobnej podstawy do „przywró-
cenia” kontaktów, co do których orze-
czono zakaz na podstawie art. 1133 krio, 
1135 krio stanowi podstawę prawną do 
zniesienia zakazu a tym samym na ze-
zwolenie utrzymywania kontaktów30. 
Jednocześnie może zmieniać ustalony 
wcześniej sposób wykonywania kontak-
tów z dzieckiem. Trzeba przy tym za-
uważyć, że zmiany następują wówczas, 
gdy wymaga tego dobro dziecka, które 
co zostało wielokrotnie w tym artykule 
podkreślone ma walor nadrzędny. 

Warto również w podsumowaniu 
analizy przepisów prawa rodzinnego 
materialnego zwrócić uwagę na art. 
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1136 krio, który zamyka regulacje do-
tyczące kontaktów z dzieckiem. Jego 
zasadniczą ideą jest stworzenie możli-
wości odpowiedniego stosowania prze-
pisów dotyczących kontaktów z dziec-
kiem wobec jego rodzeństwa, dziad-
ków, powinowatych w linii prostej, 
a także innych osób, jeżeli sprawowały 
one przez dłuży czas pieczę nad dziec-
kiem. Stworzenie takiej możliwości ma 
na celu zapewnienie prawidłowego 
rozwoju dziecka, poprzez kontakt z in-
nymi członkami rodziny nie będącymi 
rodzicami. W rzeczy samej jego zakres 
nie może być identyczny – w istocie 
częstotliwość powinna być odpowied-
nio zmniejszona, dostosowana do ro-
dzaju więzi i stopnia pokrewieństwa. 
Regulacja kontaktów dziecka z osobami 
bliskimi nie stanowi ingerencji we wła-
dzę rodzicielską rodziców, co znalazło 
potwierdzenie w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, zdaniem którego orzecze-
nie sądu w przedmiocie uregulowania 
kontaktów z dzieckiem nie modyfikuje 
władzy rodzicielskiej. Regulując kon-
takty osób bliskich, określonych w art. 
1136 krio, sąd nie ogranicza władzy ro-
dzicielskiej ani prawa rodziców do oso-
bistych kontaktów z dzieckiem. Przy-
znanie osobom bliskim prawa do kon-
taktów, niebędącego atrybutem władzy 
rodzicielskiej, nie może być uznane za 
jej ograniczenie, a osoby, których kon-
takty z dzieckiem zostały przez sąd 
uregulowane, nie stają się podmiotami 
władzy rodzicielskiej31.

6. Środki do zapeWniania 
WykonyWania kontaktóW 
z dzieckiem

Zapewnienie wykonywania kontak-
tów z dzieckiem wymagało również 

odpowiedniego dostosowania przepi-
sów prawa procesowego. W związku 
na skutek wspomnianej wcześniej no-
welizacji do kodeksu postępowania cy-
wilnego dodano art. 5821 kpc. Zgodnie 
z jego treścią sąd opiekuńczy w celu 
zapewnienia wykonywania kontaktów 
może w szczególności obowiązać osobę 
uprawnioną do kontaktu z dzieckiem 
lub osobę, pod której pieczą dziecko 
pozostaje, do pokrycia kosztów podró-
ży i pobytu dziecka lub także osoby 
towarzyszącej dziecku, w tym kosz-
tów powrotu do miejsca stałego poby-
tu. Również co wynika z punktu 2. sąd 
może obowiązać osobę, pod której pie-
czą dziecko pozostaje, do złożenia na 
rachunek depozytowy sądu odpowied-
niej kwoty pieniężnej w celu pokrycia 
wydatków uprawnionego związanych 
z wykonywaniem kontaktu na wypadek 
niewykonania lub niewłaściwego wy-
konania przez osobę zobowiązaną obo-
wiązków wynikających z postanowie-
nia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziec-
ka, rodzin pomocowych, placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, regionalnych 
placówek opiekuńczo-terapeutycznych 
oraz interwencyjnych ośrodków pre-
adopcyjnych. Również sąd może ode-
brać od osoby uprawnionej do kontaktu 
z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą 
dziecko pozostaje, przyrzeczenie okre-
ślonego zachowania.

Regulacje te, mają na celu swego ro-
dzaju dyscyplinowanie osoby – rodzica 
utrudniającego kontakt z dzieckiem oso-
bie uprawnionej. Idea przepisu wydaje 
się być słuszna, jednak jego praktyczne 
funkcjonowanie może stwarzać pewne 
trudności. W celu wyegzekwowania 
ukarania należy udowodnić, że do re-
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alizacji kontaktu nie doszło z winy dru-
giego rodzica. Dodatkowo praktyczne 
funkcjonowanie tego przepisu utrudnia 
czas toczącego się postępowania, spra-
wy te jak wskazuje praktyka nie są roz-
patrywane priorytetowo. Jednocześnie 
istnieje możliwość odroczenia rozpra-
wy z powodu niestawiennictwa  stron 
lub przeprowadzenia dowodu, przy 
tym nie należy wykluczać procedury 
odwoławczej co również przyczynia się 
do wydłużenia postępowania. W tym 
czasie, nie dochodzi do kolejnych, ure-
gulowanych już wcześniej kontaktów – 
zanikają więzi rodzinne, dobro dziecka 
przestaje być respektowane głównie 
przez konflikt rodziców. Koniecznym 
zatem wydaje się dopracowanie niniej-
szej regulacji, która stworzy możliwość 
ustalenia obok rozstrzygnięcia o kon-
taktach, kwoty pieniężnej za celowe, 
umyślne nieprzestrzeganie wyznaczo-
nych kontaktów przez rodziców.

uWagi końcoWe
Prawo do kontaktów z dzieckiem po-

winno stanowić zasadniczy element 
rodzicielstwa. Zapewnienie dziecku 
bliskości rodzica czy innego krew-
nego, zapewni mu prawidłowy roz-
wój duchowy, fizyczny i emocjonalny. 
Stworzy podwaliny do dorosłego życia 
w którym samo w przyszłości będzie 
pełniło rolę rodzica. W związku z tym 
ustawodawca, zobligowany był do ob-
jęcia regulacjami prawnymi tego jakże 
ważnego obszaru życia rodzinnego, dą-
żącego do stworzenia i utrzymania pra-
widłowych więzi rodzinnych. Stąd też 
kodeks rodzinny i opiekuńczy na płasz-
czyźnie prawa krajowego, oraz zapisy 
konwencji na płaszczyźnie prawa mię-

dzynawowego regulują kwestie kontak-
tów rodziców z dzieckiem. Wskazują na 
prawo i obowiązek realizacji kontaktów 
z dzieckiem, które będzie w zgodzie 
z jego dobrem. Jednocześnie kierując 
się dobrem dziecka, przewidziano inge-
rencję zewnętrzną w sferę kontaktów, 
jednak ta stosowana wyjątkowo, może 
być wdrożona tylko wówczas, gdy ro-
dzice nie dojdą w tej kwestii do poro-
zumienia. 

Nie sposób nie zaznaczyć prób podję-
tych przez ustawodawcę w celu ochro-
ny rodzica uprawnionego do kontaktu 
z dzieckiem, który na skutek bezpraw-
nego działania drugiego rodzica, tego 
kontaktu zostaje pozbawiony. Mimo 
pewnych proceduralnych utrudnień na-
leży przypuszczać, że te zostaną wkrót-
ce wyeliminowane, po to by zapewnić 
prawidłowy rozwój dziecka, który jest 
możliwy jedynie wówczas, gdy ma ono 
możliwie najpełniejszy i najczęstszy 
kontakt z ojcem i matką. 

streszczenie
Artykuł „Wykonywanie  kontaktów 

z dzieckiem- zagadnienia wybrane” po-
dejmuje kwestie związane z prawem ro-
dzica do kontaktów z dzieckiem. Wśród 
zagadnień, które zostały poruszone 
należy zauważyć przede wszystkim 
umocowanie tych regulacji na gruncie 
prawa krajowego i międzynarodowego. 
Artykuł zawiera omówienie kwestii ma-
terialnych i proceduralnych związanych 
z ustanowieniem, ograniczeniem i za-
kazem prawa do kontaktów. Również 
podjęto temat jednej z ostatnich no-
welizacji kodeksu postępowania cywil-
nego a mianowicie dodającej art. 5821, 
który stanowi próbę dyscyplinowania 



ARTICLES

250

rodziców bezprawnie utrudniających 
uregulowane kontakty.

summary
Article “Making contact with a child-

selected issues” - addresses the chal-
lenges to the law a parent access to the 
child. Among the issues that have been 
raised should be noted in particular the 
empowerment of these regulations on 

the basis of national and international 
law. This article discusses the substan-
tive and procedural issues related to the 
establishment, restriction and prohibi-
tion of the right of access. Also, it was 
about one of the recent amendments to 
the Code of Civil Procedure namely that 
adds art. 5821, which is an attempt to 
discipline the parents settled illegally 
hindering contacts
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