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ea,

mając na uwadze dobro dziecka i jego roďziny, czyniąc zađość,
złoŻonym deklaľacjom,

w załączeniu przedstawiam Państwu projekt nowego' kompleksowego Kodeksu rodzinnego z
prośbąo podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tym zakľesie.

Dokument został wypľacowany przez społeczną Komisję Kodyfikacyjną Prawa
Rodzinnego

i

opiekuńczego, powołaną przez Rzeczniku Pľaw Dziecka

w 2012 r., ktőra

pracowała pod pľzewodnictwem prof. zw. dr hab. Stanisława L. Stadniczeńki.
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Powodem podjęcia pÍzez Rzecznika Praw Dziecka prac nad opľacowaniem pľzepisów
prawa ľodzinnego była koniecznoŚć dostosowania pľzepisów do nowej frlozoĺri pojmowania
zagadnien ľodzinno-prawnych. myśleniao dziecku i rodzinie. ich podmiotowoŚci i o ochľonie

tych dóbr oľaz wprowadzenia przystających do rzeczywistości nowoczesnych rozwiązan
prawnych przedmioto!\rych kwestii. Zarowno w doktrynie, jak

i w orzecznictwie,

przewagę

zyskują głosy o potľzebie wyodrębnienia prawa rodzinnego, któľego zadaniem byłaby funkcja

ochľonna (na co wskazuje konstytucyjna zasada ochĺony rodziny) podniesiona do ľangi
równorzędnej

z funkcją odszkodowawczą prawa cywilnego oraz funkcją ľepľesyjnąprawa

kamego.

Tradycyjne ujmowanie pľawa rodzinnego
nie wýľzymuje

jako cząstki prawa

kľýyki nauki. To swoisty hamulec ľozwojowy prawa

cywilnego

rodzinnego, czego

wymiernym pľzykładem jest brak skodyÍikowanych zasad tego prawa, któľe jest przecież
oparte na aksjologii.

Za wydzieleniem pľawa rodzinnego i potraktowaniem go jako samodzielnej gałęzi
prawa pľzemawia praktyka, ľealia Życia oraz myślowe załoŻenia harmonizacji interęsu
społecznego

z

indywidualnym. Liczba aktów pľawnych'

w tym

międzynaľodowych,

w któľych treściwystępuje pojęcie ,'rodzinny'' stanowi waŻny argument, że podejmowane
dyskusje o odrębności pľawa rodzinnego są słuszne i nadal aktualne.

Warto podkĺeślić,Że rzeczywistość,w której przyszło żyć współczesnej rodzinie jest
diametralnie rőŻna od tej w minionych epokach. Dyskusja przesądzď1ąca o prawie rodzinnym
jako częścipľawa cywilnego odbyła się ponad pół wieku temu.
PrzedłoŻony Panu Prezydentowi projekt Kodeksu ľodzinnego wychodzi naprzeciw

oczekiwaniom, Że prawo będzie jasne, precyzyjne

i

komunikatywne' Dlatego warto

podkĺeślić,Że poza przejrzystościąprzedstawionych przepisów oraz ich kompleksowością skupienie regulacji prawnych w jednym akcie prawnym (pľawo mateľialnę, prawo procesowe

i

pľawo wykonawcze) staje się tak waŻne dla każdego z nas)

postępowania sądowego

rodzinnego

w

w

szczegőlności stľon

spľawach rodzinnych. NaleŻy dodać, Że projekt Kodeksu

po raz pierwszy

do polskiego prawa

wprowadza

całościowąregulację

postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych.

Rodzina wymaga Życzliwego' dyskĺetnego wsparcia' pomocy oľaz opieki ze stľony
państwa' zgodnie

z

zasadą subsydiarności. Choć jest najstarszą

naturalną społecznością,to

jej

i

podstawową wspólnotą,

stľuktura, skład osobowy, zasaďy, wzory wzajemnych

stosunków, ľelacje, sposoby wypełniania zadan
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i

obowiązków, odpowiedzialność,

w ogľomnej mietze za|eŻą od społeczeństwa, w jakim ona Żyje. Upowszechnia się wielość

form życia rodzinnego, a jeđnocześnienastępuje wzľost opinii o naľuszalnościzasad

Życia ľodzinnego.

W

i

form

ocenie Rzecznika Praw Dziecka, interes społeczny przemawia

za dowartościowaniem ľodziny przez poŚwięcenie

jej

specjalnego aktu normatywnego

ľegulującego prawa rodziny. Pľace nad projektem trwały prawie 7 lat.

Projekt Rzecznika Praw Dziecka wskazuje na odpowiedzialność w działaniu
człowieka, a nie władzę rodzicielską. W projektowanym Kodeksie ľodzinnym podkľeślasię

relacyjność w stosunkach rodzic-dziecko.

Z

odpowiedzialnością wiąŻą się: powinność

rodziców, dialog, wolnośó, sprawiedliwość'godnośćosobowa, prawda, tľoska, wzajemny
szacunek

i

pomoc. Akcentowanie odpowiedzialności ľodzicielskiej stanowi nawiązanie

do współczesnej koncepcji

dziecka

z

filozofii odpowiedzialności. Ściśle powiązano tu ľozumienie praw

koncepcją człowieka,

w tym dziecka, ľodziny i wychowania, które

stanowią

podstawę pľoponowanych rozwiązan, a następnie interpretacji i wykładni, co przekładać się
ma na troskę o dobro dziecka i dobľo ľodziny.

W treściopracowywanego projektu Kodeksu rodzinnego odbijają się te wszystkie
waľtoŚci społeczne, któľe funkcjonują w życiu społecznym i wpływają na przyjmowanie
okľeślonegorozwiązania. Są to z jednej stľony wartości ideologii oficjalnej, a

z &ugiej

walory będące składową częściąrőŻnych częściowo niezaleŻnych od prawa
autonomicznych form świadomościspołecznej, a więc moralnej' ľeligijnej, obyczajowej.

Podejmując decyzję

o

opracowaniu nowej regulacji

w postaci projektu

Kodeksu

rodzinnego' Rzecznik Praw Dziecka kierował się następującymi przesłankami:

1) dostosowaniem pľzepisów pľawa rodzinnego

do obecnej sýuacji

społecznej

i ustľojowej rodziny;

2) wprowadzeniem

zmian odnoszących się do nowego' europejskiego pojęcia stosunków

ľodzinnych;

3) wzmocnieniem podmiotowości dziecka,rodziny,

w tym małżeństwa;

4)

zwiększeniem ochrony dobľa dziecka,jego pľaw i wolności;

5)

wpľowadzeniem nowej instýucji działającej dla dobra dziecka _ adwokata dziecka;

6)

wprowadzeniem odpowiedniej reprezentacj i dziecka w postępowaniu;

7)

nadaniem odpowiedniej rangi ustawowej czynności wysłuchania đziecka;'

8) wprowadzeniem nowej jakościpracy kuratora sądowego

w

budowaniu lub

odbudowywaniu ľelacji osobistych dziecka z rodzicem lub inną osobą uprawnioną do
relacji z dzieckiem;
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9)

przyjęciem zasady, Że w sprawach dotyczących dziecka organy władzy publicznej

i inne podmioty powinny się kieľować jego dobľem, wspierać rodzinę

i

umacniać

więzi łączące jej członków, a takŻę udzielać im ochrony, pomocy i wsparcia' przy
zachowaniu zasady subsydiarności ;
10)

położeniem nacisku na pomoc i wsparcie dla dziecka i rodziny;

ll)odejściem od pojęcia władztwa rođzicanad dzieckiem

i

zastąpieniem ,,wŁadzy

ľodzicielskiej'' pojęciem ,,odpowiedzialności rodzicielskiej'', pojęcia ,,winy za rozkład

poŻycia małżeńskiego'' pojęciem ,,odpowiedzialności Za rozkład poŻycia
małzeńskie go" oraz poj ęcia,,kontakty'' poj ęciem,,ľelacj i osobistych''

l2)wprowadzeniem nowych pojęć,
wyc ho waw czy ch", pie czy ko ns

l3)sformułowaniem

i

en s

ual

;

m.in. ''ľelacji rodzinnych'',

nej",,,pie czy

ľó wn

o

wa Żnej"

,,sytuacji

;

nadaniem podstawowym zasadom prawa rodzinnego ľangi

ustawowej;

l4)zdeťrniowaniem podstawowych pojęć prawa ľodzinnego, uŻytych

Kodeksu,

w tym dobľa dziecka,

w

pľojekcie

odpowiedzialności rodzicielskiej, rcdziny,

współdziałania dla dobľa rodziny;
l 5)

przełamaniem zasady kontľadyktoľyjnoŚci właŚciwej w postępowaniu cywilnym oraz

wprowadzeniem zasady,

że w

sprawach rodzinnych na|eŻy przede wszystkim

kierować się dobrem dziecka oraz dąŻyć, do ugodowego rozwiązywania konfliktów
i spoľów, w szczegő|ności w drodze mediacji;

l6)przywrőceniem instýucji posiedzeń pojednawczych prowadzonych przez
odpowiednio do tego przygotowane osoby;

l7)opracowaniem regulacji prawa rodzinnego wykonawczego

i

umieszczeniem

jej

na

poziomie ustawy;

l8)zamieszczeniem w jednym akcie prawnym nie tylko przepisów pľawa materialnego
regulujących stosunki rodzinne, ale takŻe prawa procesowego' umożliwiającego

pľawidłowe zastosowanie regulacji mateľialno-prawnych

oraz

pľzepisów

wykonawczych;

W

odróżnieniu do obowiązującego Kodeksu rodzinnego

i

opiekuńczego, pľojekt

Kodeksu rodzinnego składa się z siedmiu ksiąg. Księga pierwsza za:wiera przepisy ogólne
dotyczące prawa rodzinnego' w tym wskazanie naczelnych zasad pľawa ľodzinnego oraz

objaśnienie okľeśleńustawowych' użytych

w

pľojekcie,

co umożliwia dokonywanie

jednolitej, właściwejinterpretacji pľzepisów prawa i ich stosowanie w praktyce, zarówno dla
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potľZeb oľzekania, jak

i

umożliwienia korzystania

z

pľzepisów osobom niemającym

przygotowania pľawníczego.Księga druga zajmuje się rodziną

i

zawiera wszelkie treści

wtym zakľesie, wymagające uregulowania prawnego. Księgatrzecia _ to regulacja prawna
instýucji małŻeństwa, jako podstawowej formy kľeującej powstanie rodziny. Czwarta Księga
dotyczy alimentacji, piąta

-

opieki

i

kurateli.

w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

W Księdze

szóstej ujęto postępowanie

W Księdze siódmej projekt Kodeksu

rodzinnego

reguluj e postępowanie wykonawczę.

Całośćpľojektu Kodeksu rodzinnego poprzedza pľeambuła. Wskazano w niej na
wyjątkową ľolę pľawa ľodzinnego w zakľesie ochrony praw i wolności dziecka, praw ľodziny

oraz wieloaspektowośćprawa rodzinnego

w

pľocesie stanowienia

i

stosowania prawa.

Podkĺeślono,Że w poszanowaniu godności człowieka, Rzeczpospolita Polska chľoni dobro
dziecka

i

dobro rcdziny, wspieľa ľodzinę, w tym małżeństwo, a takŻe ľodzicielstwo otaz

zgodnie z zasadą subsydiaľnościtworzy warunki do prawidłowego funkcjonowania rodziny.

To

przyrodzona godnośćczłowieka stanowi Żrődło przysługujących mu praw. Pľawa

ą zaśKonstytucja RP i obowiązujące akty prawa międzynarodowego.
W pľeambule wskazano na dialog i mediację jako preferowane narzędzia rczwiązywania
konfliktów i spoľów rodzinnych, a takŻe na szczęgólną ľolę sądownictwa ľodzinnego
w ochľonie wskazanych vłyŻej wartości oraz potrzebę realizacji i rozwoju idei tego
te gwaľantuj

sądownictwa.

Szanowni Państwo,
przeďłoŻony pľojekt

w wielu

aspektach sięga do obowiązującego prawodawstwa,

jednakze jego największą waľtoŚcią Są propozycje zmian w postľzeganiu realizowania praw
dziecka i ľodziny. Dotyczą one właściwiewszystkich aspektów funkcjonowania rodziny jako
całości,jak i jej poszczególnych członków.

Projekt Kodeksu deÍiniuje pojęcie ,,dziecka'', które obecnie nie jest okľeślone
w Kodeksie rodzinnym

i

opiekunczym. Projekt Kodeksu rodzinnego przyjmuje deÍinicję

dziecka tożsamą z definicją zawartą w ustawie

z

dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw

Dziecka' Dzieckiem jest więc w świetle projektu Kodeksu kaŻda istota ludzka od poczęcia
do pełnoletności.W projekcie

kładzie się szczególny nacisk na podmiotowość đziecka,

na którą składają się nie tylko wolności i prawa, ale i odpowiedzialność zaich posiadanie oraz

obowiązki.

o

podmiotowości dziecka

w

postępowaniu sądowym świadczy takŻe to, Żę

pľojekt nadaje dziecku status uczestnika postępowania.
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Z pojęciem ,,dziecka" ściślewiąŻe się zdefiniowanie pojęcia ,,dobľa dziecka''. jako
Stanu' w któľym dziecko osiąga pľawidłowy,całościowyi harmonijny rozwőj psychiczny,

i

ťlzyczny

społeczny, Z poszaflowaniem jego godnościi wynikających

pľaw. Jest ono kształtowane

i

rodzinne

w

z niej

naturalnych

szczególności przez pozytywne relacje osobiste' relacje

sytuacje wychowawcze. Nowa definicja umożliwi jednolitość interpľetacji

i orzecznictwa w tym zakresie' Co istotne, zasada dobľa dziecka ma pierwszeństwo przed
innymi zasadami. Podmioty stosunków rodzinno-prawnych oraz organy władzy publicznej
mają kieľować się w swoich działaniach właśniedobľem dzięcka.

Istotną zmianą wprowadzoną pľojektem Kodeksu rodzinnego jest zastąpĺenie

władza ľodzicielska - odpowiedzialnością rodzicielską.
odpowiedzialnośćrodzicielska jest pojęciem zdecydowanie szefszym od władzy

pejoľatywnego pojęcia

rodzicielskiej' zdejmuje z rodziców formę władztwa nad dzieckiem, wskazuje na położenie
nacisku na podmiotowość dziecka w rodzinie.

W pľojekcie odpowiedzialność ľodzicielska została ujęta zadaniowo. To zadanie,
postawa

i

ľelacje rodziców

z

dzieckiem, wykonywane

z

poszanowaniem jego godności

z porządkiem społeczno-pľawnym. Celem odpowiedzialności ľodzicielskiej
są tľoska o dziecko i zaspokajanie jego potrzeb, przygotowanie do życia w rodzinie
i praw, zgodnie

i społeczeństwie

oraz wypełnianie obowiązku

w szczegőlności przez wykonywanie obowiązkőw

alimentacyjnego.

i

praw

Jest

realizowana

w zakľesie pieczy nad

osobą

i majątkiem dziecka, ľepľezentacji, utrzymywania ľelacji osobistych, ustalania pochodzenia

dziecka,jego imienia i nazwiska, miejsca pobytu. odpowiedzialnośćrodzicięlska odnosi się
odpowiednio

do osób, któľe na mocy orzeczenia sądu ponoszą wobec dziecka

taką

odpowiedzialnośó jak rodzice. Pľojekt ľeguluje ľównież odpowiedzialność rodziców dziecka
pozostaj ących w konkubinacie.

W

projektowanym Kodeksie po ľaz pierwszy pojawia się sfoľmułowanie ľelacji

osobisĘch. Relacje osobiste

-

zawierające szeÍsze treściw stosunkach między dzieckiem

jego rodzicem zastąpiły pojęcie kontaktów, którymi operuje Kodeks rodzinny
i opiekuńczy. Według nadanej definicji relacje osobiste - to stycznośćdziecka z rodzicami,
osobami które ponoszątaką odpowiedzialność jak rodzice, kľewnymi i innymi osobami mu
bliskimi, a takŻe między małżonkamioraz ich wzajemne stosunki i powinności osobowe,
a

opaľte na więzi psychicznej, ťlzycznej

i

gospodarczej' Relacje osobiste wzmacniają takŻe

podmiotowośćobu stron. Zgoďnie z projektem, dziecko ma prawo i powinnośćutrzymywania
relacji osobistych z rodzicami, atakże prawo do utrzymywania relacji osobistych z osobami
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jemu bliskimi. Relacje osobiste z dzieckiem obejmują w szczegőlności: osobistą styczność

z đzieckiem,bezpośľedniepoľozumiewanie się, porozumiewanie się przy pomocy śľodków
teleinformatycznych, utľzymywanie korespondencji oruz korzystanie

z

innych środków

porozumiewania się na odległość.

Pľojekt deÍiniuje także pojęcie ľelacji ľodzinnych. To osobista styczność,oraz
wzajemne stosunki

i powinnościosobowe i majątkowe między członkami rodziny. Relacje

osobiste i ľelacje ľodzinne powinny zapewniac dziecku pľawidłowąsytuację wychowawczą.

Nowością jest także definicja sytuacji wychowawczej. Jest to zespół warunków
społecznych występujących lub wpľowadzanych w środowisku Życia dzięcka, któľe kształtują

w sposób pozytywny lub negatywny jego rozwőj ťlzyczny, psychiczny, społeczny i moralny
oraz jego zachowania i postawy. Rodzice lub inne osoby ponoszące taką odpowiedzialność

jak rodzice' spľawują pieczę nad dzieckiem oraz

wychowują

je,

kształtując sýuacje

wychowawcze w sposób sptzyjający pľawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Projekt Kodeksu rodzinnego nadaje dziecku status uczestnika postępowania, co jest
bez wątpienia nową jakościąpodmiotowości dziecka. W odniesieniu do wysłuchania dziecka,

sąd ma obowiązek przeprowadzenia tej czynności we wszystkich sprawach dotyczących

osoby dziecka lub jego majątku oÍaz vwzględnia stanowisko dzíecka i jego rozsądne
Życzenia, stosownie do okoliczności, rozwoju intelęktualnego, społecZnego

i

psychicznego

oraz stanu zdľowia dziecka. W wysłuchaniu dziecka powinien uczestniczyć biegły psycholog
lub inny specjalista.

Co warte

podkľeślenia,przedłoŻony dokument wpľowadza

prawodawstwa nową instýucję

-

do

ľepľezentację đzieckaw postępowaniach

w

polskiego
sprawach

rodzinnych w postaci adwokata dziecka. To adwokat lub ľadca prawny, wyspecjalizowany
w spľawach ochĺony pľaw i wolności dziecka, który działa dla dobľa dziecka w przypadkach

przewidzianych w projekcie Kodeksu

i

innych ustawach. obligatoryjnie adwokat będzie

występował w Spľawach m.in. o ustalenie macierzyństwa, adopcję zagraniczną, ograniczenie

lub pozbawienie odpowiedzialności rodzicielskiej obojga rodziców czy zŁoŻenie ptzez

o

dziecko adoptowane wniosku

orzeczenie ľodzaju i sposobu relacji dziecka

biologicznymi. Fakultatywnie adwokat będzie repľezentował dziecko

w

z

rodzicami

Sprawach m.in.:

o zauĺieszenie odpowiedzialności ľodzicielskiej _ wymaganą przesłanką jest ochľona dobľa

dziecka; przy konflikcie interesów dziecka
odpowiedzialnoŚć jak rodzice

-

i

rodzica albo osoby ponoszącej taką

przesłanką wymaganą jest dobro dziecka; obok kuratora, dla
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-

dziecka jeszcze nieurodzonego

w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to potrzebne dla

ochľony przyszłych praw dziecka.
Pozostawiając ľównośćpraw i obowiązków małzonków w małzeństwie' w pľojekcie

podkľeślono,Że

z tych

obowiązków

i praw wynika

wzajemna pomoc, szacunek

i współdziałanie dla dobra rodziny, oparte na wzajemnej lojalności,wierności i wspólnym

pożyciu. Wykonywanie obowiązków
na rozeznaniu

i

i praw

rea|izacji własnych obowiązków wobec siebie

zapewnieniu dziecku uwagi

i

w

małżonków polega

i

szczególności

rodziny,

w tym

na

troski, adekwatnych do możliwościi waľunków jego

wychowania oraz ľozwoju, przy zachowaniu obiektywnej hierarchii waľtości.Małzonkowie

są obowiązani'

według swych

i majątkowych' przyczyniać
Że zadość,uczynienie temu

sił otaz

się do

możliwościintelektualnych, zdrowotnych

zaspokajania potrzeb rodziny. Pľojekt wskazuje'

obowiązkowi moŻe polegać

w

całościlub

w

częścina:

dostarczaniu śľodkówutrzymania, osobistych staľaniach o utrzymanie ľodziny i wychowanie

dzięci, pracy we wspólnym gospodarstwie domowym, pľzedsiębioľstwie albo gospodarstwie
rolnym, a takŻe pľowadzeniu innej aktywności zawodowej. Istotnym novum jest, że w razie
Sporu sąd może okľeślićwysokośćkwot należnych każdemu Z upľawnionych'

W projekcie Kodeksu, po raz pierwszy w pľawie polskim zdefiniowano pojęcia:
rodzina, malzeństwo, konkubinat, współdziałanie dla dobra rodzĺny. Rodzinę okľeślono

jako wspólnotę obejmującą małŻonków, małzonków

i

dziecko, rodzica

i

dziecko, a takŻe

oparta na pokĺewieństwie' powinowactwie lub adopcji' którą łączą relacje ľodzinne.
Konkubinat w ľozumieniu projektu to także todzina, jeŻeli wychowuje się w niej wspólne
dziecko konkubentów lub dziecko któregokolwiek z nich. Małzeństwo to foľmalnopľawny
związek kobiety

i

męŻczyzny zawarty zgodnie zprzepisami prawa o zawarciu małżeństwa,

z uwzględnieniem ich relacji osobistych i majątkowych.

Projekt' jako pierwszy' definĺuje instytucję konkubinatu, wskazując' że jest to
nieformalny związek kobiety

i

męŻczyzny oparty na porozumieniu osób niezwiązanych

ze sobą stosunkiem małżeństwa, a pozostających

w takich

ľelacjach jak małzonkowie.

WyraŹnie okľeśla,Że projektowane pľzepisy mają zastosowanie do odpowiedzialności
rodzicielskiej ľodziców pozostaj ących w konkubinacie.
Pľojekt wprowadza priorytet ugodowego załatwianĺaspľaw rodzinnych' kierując

się zasadą mediacyjnego rozwiązywania konfliktów

i

sporów rodzinnych, dążeniem do

ugodowego załatwiania spľawy poprzez wyznaczenie posiedzenia informacyjnego,
posiedzenia pojednawczęgo lub skierowanie sprawy do mediacji.
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Pľojekt Kodeksu ľodzinnego pľzywraca obowiązkowe posiedzenia pojednawcze,
pľowadzone pÍzez odpowiednio do tego przygotowane osoby

-

sędzíego albo ľefeľendarza

sądowego.

W spľawach o sepaľację albo o ľozwód, skieľowanie do mediacji jest obligatoryjne,
jeŻeli małżonkowie mają wspólnie wychowywane dziecko.

'Rzecznik

Praw Dziecka proponuje, aby strony uczestniczące w mediacji ponosiły

zryczaŁtowany koszt tego postępowania, w pozostałej częścikoszty mediacji pokĺywałby
Skarb Państwa. MoŻe to sprawić, że procedura mediacyjna stanie się dostępna dla wszystkich

stron konfliktu

i

Sporu ľodzinnego, tak jak ma to miejsce

w pľzypadku kosztów mediacji

w sprawach karnych i mediacji w sprawach nieletnich.

Do

sepaľacji

i

rozwodu wpľowadzono dodatkową ochronę dziecka wspólnie

wychowywanego przez małżonków oraz przesłankę negatywną orzeczenia sepaľacji w postaci
zasad prawa rodzinnego,

w miejsce odpowiednio wspólnych małoletnich dzieci i

zasad

współżycia społecznego.

Projekt Kodeksu rodzinnego powiela wiele obowiązujących przepisów w zakľesie
rozwiązania małżenstwa ptzez ľozwód. Istotnymi zmianami są: zastąpienie winy za rozklad

poĘcia małzeńskiego pojęciem odpowiedzialności za rozklad pozycia

małzeńskiego,

w miejsce władzy rodzicielskiej i kontaktőw z dzieckiem, projekt posługuje się, odpowiednio,

odpowiedzialnością rodzicielską i relacjami

z

dzięckięm' w miejsce wspólnych małoletnich

dzieci' jako negatywnej przesłanki orzeczenia rozwodu oraz w przypadku, gdy sąd orzeka
o wspólnym mieszkaniu małżonków

-

wspólnie wychowywane dziecko, w miejsce zasad

współżycia społecznego _ zasady prawa ľodzinnego.

Kolejną nowościązapisaną w projekcie Kodeksu są nowe piecze: konsensualna
oľaz ľównoważna. Piecza konsensualna to piecza ľodziców spľawowana nad dzieckiem,
oparta na porozumieniu między nimi, zgodna z dobrem dziecka, uwzględniająca jego zdanie

oraz pľawo dziecka do wychowania przez oboje ľodziców. Piecza równoważna to piecza

rodziców Spľawowana nad dzieckiem' okľeślonaw oľzeczeniu sądu, sprawowana
napľzemiennie przez każdego z rodzicőw w powtarzających się, ale niekoniecznie w takich
samych okresach, zgodna z dobrem đziecka,uwzględniająca jego zdanie oľaz prawo đziecka
do wychow ania przez oboj e rodziców.

Przed zatwierdzeniem poľozumienia rodziców, dotyczącego pieczy konsensualnej lub
wydaniem orzeczenia w zakľesie pieczy równoważnej, sąd wysłuchuje dziecko i uwzględnia
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jego zdanie stosownie do okoliczności' ľozwoju psychicznego, stanu zdrowia

i

stopnia

dojľzałości,jeŻelijestono zgodne z dobrem i potrzebami dziecka.

Zatwierdzając porozumienie

lub wydając otzeczenie, Sąd bierze pod

w szczegolności: wiek dziecka, jego stan psychiczny
realizacji obowiązków

i

z

praw wynikających

i

uwagę

ogólny stan zdrowia; zdolność

odpowiedzialności rodzicielskiej; zdolność

i wolę rodziców do wzajemnej współpracy w spľawach dotyczących dziecka' jak równieŹ ich
sytuację osobistą; odległośćpomiędzy miejscami zwykłego pobytu rodziców oľaz możliwość

zaspokajania potrzeb dziecka,
edukacyjnych

i

w tym

opiekuńczych' rozwojowych, zdrowotnych'

społecznych oľaz pľawo dzięcka

do utrzymywania relacji

osobistych

zrcdzicami i innymi osobami bliskimi dziecku.
Warto odnotować,

iż projekt

zobowiązuje do umieszczenia dziecka

w najlepszym

możliwym dla niego miejscu. Wpľowadza powĺnnośćsądu umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej na teľenie powĺatu miejsca jego zwykłego pobytu, co skutkuje staranniejszym
podejściem sądu do poszukania miejsca pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Bliskośćmiejsca

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej z miejscem pobytu jego rodziców biologicznych
sprzyjać będzie pľacy pełniących funkcję pieczy zastępczej oraz słuŻb socjalnych, w tym
asystenta ľodziny,
w

z

rodziną dziecka przeŻywającą tľudnościopiekuńczo-wychowawcze,

celu powľotu dziecka do ľodziny. Ponadto projekt nakłada na organizatora pieczy

zastępczď1 obowiązek informowania sądu

o rejestrze wolnych miejsc w rodzinnej pieczy

zastępczej i rejestrze wolnym miejsc w instýucjonalnej pieczy zastępczej raz w miesiącu,

chyba że sąd wskaże inny teľmin. Pozwoli to podjąć właściwądecyzję co do podmiotu
i miejsca pieczy.

Pľojekt niewątpliwie udeľza w sz^Íą strefę adopcji. Dokumęnt uzupełnia

o przepis dotyczący wskazania, we wniosku do sądu, ľównieŻ
ośrodkaadopcyjnego dokonującego doboľu kandydata na rodzica adopcyjnego
do wskazanego we wniosku dziecka oľaz informacji, czy odbył już kontakt z dzieckiem
dotychczasową regulację

w obecności pľacownika ośľodkaadopcyjnego. Stwoľzy to szansę na uszczelnienie systemu

sýuacje ,,wyszukiwania dzieci na własną rękę''' wnoszenia w spľawie
o adopcję dziecka jednocześnie kilku wniosków przez rőŻne osoby, przedłużania
i wyeliminuje

postępowania sądowego. Skľóci to pobyt dziecka, którego dotyczy postępowanie adopcyjne,
w ľodzinię zastępczej i przyspiesZy orzeczenie adopcji.

Dziecko powinno mieć pľawo i powinnośćutrzymywania relacji osobistych
zrodzicami. Jeżeli zostało adoptowane, a jego dobľo za tym przemawia, Sąd okľeśli,
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na wniosek dziecka lub jego rodzica biologicznego albo rodzica adoptującego, ľodzaj

i sposób

ľelacji dziecka z jego ľodzicami biologicznymi' Nie dotyczy to adopcji pełnej i anonimowej.
W odniesieniu do ochľony dobra dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, projekt

ogranicza możliwośćpowieľzenia Ęmczasowo funkcji ľodziny zastępczej, na okres
nie dłuższyniŻ sześć,miesięcy' wyłącznie małŻonkom albo osobie niepozostającej w związku

małzeńskim niespełniającym warunku niezbędnych szkoleń, okľeślonegow przepisach
ustawy o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej, ktőrzy są kľewnymi dziecka,

innymi niż wstępni lub ľodzeństwo dziecka albo rodzeństwo jego wstępnych lub do
powinowatych. Zapobiegnie to wydawaniu przez sąd decyzji o umieszczeniu tymczasowo

dziecka w pieczy zastępczej

u osoby dla niego

obcej, która nie posiada kwalif,rkacji

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Pľojekt Kodeksu rodzinnego wprowadza dodatkowe negatywne przesłanki
podmiotowe opiekuna dzĺecka. opiekunem dziecka nie może być osoba, która została
skazana za umyślneprzestępstwo pľzeciwko ľodzinie, umyślnepľzestępstwo przeciwko życiu

lub zdrowiu lub umyślneprzestępstwo

z

uŻyciem przemocy oraz wobec któľej orzeczono

zakaz zajmowania wszelkich lub określonychstanowisk, wykonywania wszelkich lub
określonych zawodów' związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem dzieci
lub z opieką nad nimi, zakaz zbliŻania się do okľeślonejosoby, nakaz opuszczenia lokalu
zajmowanego z inną osobą.
Pľojektowana regulacja wskazuje na koniecznośćwysłuchania osoby pozostającej pod

opieką w szczegőlnych sytuacjach. Mowa tutaj o spľawach dotyczących osoby lub majątku

osoby pozostającej pod opieką' opiekun jest obowiązany, przed powzięciem decyzji,
do wysłuchania tej osoby, jeŻeli pozwala na to jej rozwój psychiczny, Stan zdľowia i stopień

dojľzałości,atakŻe uwzględnienia w miaľę możnościjej stanowiska i rozsądnych Życzen.
Projekt Kodeksu rodzinnego wzmacnia ochľonę dobľa dziecka przy wykonywaniu

czynności pľzymusowego odebrania dziecka, popÍzez wpľowadzenie powinności
uczestnictwa w niej psychologa. Niewątpliwie wiedza i doświadczenie psychologa oraz jego

aktywne uczestnictwo w czynnościdaje szansę na zmniejszenie traumatycznych przeŻyć,
đzięckaoľaz pomoże w podjęciu właściwejdecyzji co do kontynuacji działań lub odstąpienia

od nich. JeŻe|i dobľo dziecka jest zagroŻone, sąd moŻe zobowiązać rodziców do pľacy
z asystentem ľodziny, ľealizowania innych foľm pracy

z

rodziną, przydzielić, rodzinie

asystenta rodziny lub skierować dziecko do placówki wsparcia dziennego. Może takŻe

skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących
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się terapią rodzinną,

poľadnictwem lub świadczących ľodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem
sposobu kontľoli wykonania wydanych zarządzen.

Sąd ma m'in. także jurysdykcje' aby skieľować dziecko do ośrodkakuratoľskiego
i zobowiązać

jego ľodziców ponoszących odpowiedzialność rodzicielską do współpľacy

z ośľodkiem.

W przypadku rozpoznawania sprawy o umieszczenie dziecka w pieczy

zastępczej

na podstawie ustawy o przeciwdziaŁaniu przemocy w rodzinie, sąd ma obowiązek zapoznania

się z wywiadęm kuratora sądowego i opinią policji.

Zasadniczą nowoŚcią w polskim prawie ma być wprowadzenie ochľony dla dziecka

bĺologicznego adoptującego. Zgodnie

z

projektem, sądy mają orzekać adopcję po

wysłuchaniu dziecka biologicznego adoptującego' adopcja nie może naruszać, jego dobra'

Adopcja dziecka

i jego

pojawienie się

nie tylko dla rodziców adopcyjnych

i

w rodzinie

adopcyjnej jest ważnym przeŻyciem

dziecka adoptowanego, ale musi być także w pełni

akceptowane przez dziecko czy dzieci biologiczne rodziców adopcyjnych. To nowa sytuacja

dla wszystkich' dlatego prawo do

wysłuchania powinno przysługiwać nie tylko

adoptowanemu ale i innym dzieciom wychowywanym w rodzinie.

W projekcie Kodeksu rodzinnego kieruje się również uwagę na zagadnienie ochrony

dziecka jeszcze nieurodzonego w postaci rcalizacji prawa dziecka do życia i ochrony
zdľowia w pľzypadku spoŻywania alkoholu przez kobietę w ciąŻy lub uzywania innych
substancji psychoaktywnych.

w

ocenie Rzecznika Praw Dziecka istnieje konieczność

podjęcia działan dla zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami
nieodpowiedzialnych zachowan podejmowanych przez kobiety

w ciąŻy. Picie

alkoholu,

zaŻ]"wanię innych substancji psychoaktywnych w okľesie ciąży powoduje trwałe uszkodzenie

dziecka.
Zaproponowana w projekcie Kodeksu rodzinnego regulacja ma pľzede wszystkim

uśwĺadomićkobiecie

w ciązł szkodliwe dla

dziecka skutki nieodpowiedzialnych

zachowań w okresie ciązy, edukować w zakresie wpływu alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych

na rozwoj płodu, udzielić kobiecie w ciąŻy pomocy i

wsparcia

w przezryciężaniu trudności i w wyjściuzuzalęŻnieĺia.
Pľojekt nakłada na sąd obowiązek wysłuchania kobiety w ciąŻy oraz informowania,
m.in. o negatywnym wpływie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych na zdrowie

kobiety i jej dziecka, a takŻe o konieczności zachowania abstynencji w okľesie ciąży. Sąd
może również skierować kobietę w ciąŻy do placówki pľowadzącej edukację w tym zakľesie
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lub do specjalistów zajmujących się teľapią i |eczeniem uzaleŻnień, celem udzielenia jej
pomocy lub podjęcia przez nią terapii leczenia uzaleŻnień. Moze takŻe pľzydzielić, kobiecie
w ciąŻy asystenta ľodziny, zawiadomić jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu

pieczy zastępczej

o

potrzebie udzielenia kobiecie

w ciąŻy odpowiedniej

pomocy.

Wprzypadku. gdy kobiecie w ciąży przydzíelono asystenta rodziny, podejmuje on z kobietą
i

jej rodziną działania okĺeślonepľzepisami ustawy o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej.

Dopiero

w

pľzypadku, gdy kierowane śľodkipomocowe nie przyniosą skutku,

w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zastosowanie interwencyjnych śľodków

pomocowych w postaci możliwościskierowania kobiety w

ciĘy

na dobrowolne leczenie lub

ustanowienia nadzoru zawodowego kuratora sądowego. Leczenie obejmować będzie'
w szczegőlności, opiekę lekarską nad kobietąw ciąŻy i jej dzieckíem otaz pracę edukacyjną
i teľapeutyczną z
o

kľe śl o ny

c

kobietą

h zakł adach

le

w ciąŻy i jej

rodziną. Leczenie będzie prowadzone

w

ściślę

czniczy ch.

Istnieje v,ryraźna potrzeba, aby odległośćpomiędzy szpitalem

a

śľodowiskiem

domowym kobiety w ciąŻy pozwalałanautrzymywanie pÍZeZ nią osobistych relacji zrodziną

i osobami bliskimi. Pľojekt zakłada, Że koszty leczenia będą ponoszone przez Skarb Państwa.
Rzecznik Praw Dziecka rekomenduje wydanie aktu wykonawczego w tym przedmiocie.
Istotną kwestią nowo ujętych regulacji jest kwestia alimentacjĺ. Projekt wydłuza

m.in. okľes przedawnienia roszczen
że sąd osobno oľzeka o kwocie

z

trzęch do pięciu lat' WaŻną ľegulacją jest także to,

dla matki i osobno dla dziecka. Ma to miejsce w sýuacji'

jeŻeli ojcostwo męŻczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka moŻe
Żądać,, aŻeby męŻczyzna ten

jeszcze przed urodzeniem się dziecka przekazał odpowiednią

sumę pienięŻną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okľesie porodu oľaz
na koszty utrzymania đzieckaprzez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

Całkowite novum stanowi projektowana w Kodeksie ľodzinnym regulacj a dotycząca
ochľony đziecka,po uzyskaniu przez nie pełnoletności.Zstępny zobowiązany w b|iŻszej bądŹ

dalszej kolejnościmoże uchylić się od spełniania świadczeń wynikających

a

odrębnych,

związanych

z

zapewnieniem utrzymania

i

z

pľzepisów

opieki wobec wstępnego' który

nie wykonywał ustawowego lub wynikającego z oÍzęczęnia sądu obowiązku alimentacyjnego

wobec zstępnego lub w inny sposób raŻąco naľuszał wobec niego zasady prawa rodzinnego,

w szczególności od ponoszenia opłat zapobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa
w ustawie

z

dnia 12 marca 2004 t. o pomocy społecznej. W razie ograniczonej możliwości
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Samodzielnej egzystencji dziecka, które osiągnęło pełnoletność'sąd moŻe orzec, Że osoby

dotychczas ponoszące odpowiedzialnośćrodzicielską będą nadal wykonywać wynikające
z niej obowiązki lub pľawa przez określonyczas.

Kodeks ľodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwośćuchylenia się od wykonywania

obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego' jeżeli Żądanie alimentów jest

z

sptzeczne

zasadamí współżycia społecznego' Tego typu toszczenie rodzica o świadczenia

alimentacyjne' w skonkretyzowanej sytuacji, moŻe stanowić naduzycie pľzysługującego mu

uprawnienia. Przepis pozwa|a więc na uchylenie się od płacenia alimentów na rzecz
wstępnego, nie stanowi natomiast podstawy do uchylenia się od płacenia prZęZ Zstępnego

kosztów utrzymania wstępnego przebywającego w domu pomocy społecznej.
Prawo musi chľonić dorosłe dzieci rodziców, w pľzypadkach naruszania zasad prawa

rodzinnego'

w tym w

szczególności: braku ponoszenia przez nich odpowiedzialności

rodzicielskiej' uchylania się od Świadczeń alimentacyjnych, nadużywania odpowiedzialności

rodzicielskiej czy popełniania w przeszłościna szkodę tych dzieci przestępstw. Zstępni
w bliższej i dalszej kolejności w takich sytuacjach, niezaleŻnie od ich Statusu majątkowego'

powinni mieć możliwoŚć uchylenia się od obowiązków pokrywania kosztów pobytu
wstępnego

w domu pomocy społecznej. Ponoszenie bowiem tych kosztów jest z

punktu

widzenia sprawiedliwości społecznej niesłuszne.
Ponadto w kwestii alimentacji proponuje się, aby dziecku' któľe ukończyło 16 lat
nadać, pewne novye

uprawnienie w zakresie rozliczenĺa sposobu wydatkowania należnych

dziecku alĺmentów. W sprawach, w których prowadzone jest postępowanie wykonawcze' na

wniosek dziecka, sąd moŻe zaŻądać, od osoby otľzymującej naleŻne dziecku alimenty
rozliczenia sposobu ich wydatkowania' Wniosek taki możę złoŻyc dziecko do czasu
uzyskania pełnoletniości,atakŻe adwokat dziecka bezwzg|ędu na wiek dziecka.

Podkreślenia wymaga wprowadzona pľojektem ochľona dziecka nieposiadającego

obywatelstwa polskiego przebywającego

na teľytorium RP bez opieki w

postaci

ustanowienia opieki albo specjalnego rodzaju kompleksowej kurateli, która pľzedmiotowo
odpowiadałaby opiece. Miałaby ona dać gwarancję' Że decyzje dotyczące dobra i pľzyszłości

dziecka

(w ľamach rőŻnego rodzaju toczących się

niekorzystnych
na

z

postępowań, m.in. zaskarżanię

jego punktu widzenia rozstrzygnięć,, ale teŻ np. wyľażaniezgody

poddanie dziecka zabiegom medycznym, wyjazd na wycieczkę) podejmowane będą

szybko i efektywnie, przez osobę, która miałaby ľealną SZanSę na zdobycie zaufania dziecka.

obecnie umocowanie kuratora procesowego ,'przypisanego'' do danego postępowania,

1.4

np. w Spľawie udzielenia dziecku ochrony międzynarodowej, nie pozwala mu nie

troskę

o inne

tylko na

sprawy małoletniego, ale nawet na zaskarŻenie do wojewódzkiego sądu

administracyj nego niekoľzystnej decyzj i kończącej to postępowanie.

Pľojekt Kodeksu ľodzinnego w swojej treściodnosi się do pracy
W sprawach

o

separację

i

i

zadań sędziĺíw.

rozwód, pľojekt wprowadza obowiązek sądu skierowania

małzonków wspólnie wychowujących dziecko do specjalisty

z

w celu uświadomienia im następstw separacji albo rozwodu

zaktesu Życia rodzinnego'

dla rozwoju

i

wychowania

dziecka. Przewidziano w tym zakľesie wydanie aktu wykonawczego' który okľeślaćbędzie

kwalifikacje

i

zasady powoływania

i

wynagradzaĺia specjalistów' mając na względzie

w szczególności zapewnienie pľofesjonalizmu

w

prowadzeniu przez nich poľadnictwa

ľodzinnego. Pľojekt wprowadza takŻę koniecznoŚć prowadzenia całościpostępowania
dowodowego w spľawach o separację albo ľozwód, jeżeli małżonkowie wspólnie wychowują
małoletnie dziecko.

Sąd powinien dąŻyć, do ugodowego załatwienia sprawy

'

Wznaczając posiedzenie

informacyjne, posiedzenie pojednawcze lub kierując strony do mediacji.

Projekt wprowadza

kĺlka instrumentów ochrony rodziny przed ľozstaniem się

małzonków, m.in. w Spľawach o separację i o rozwőd, sąd' w pierwszej kolejności, kieruje
małżonków wspólnie wychowujących dziecko do specjalisty

z

zakresu prawa ľodzinnego

w celu uświadomienia im następstw separacji albo ľozwodu dla dzieci. JeŻe|i sąd nabierze

przekonania,

Że istnieją widoki na utrzymanie poŻycia małzeńskiego zawiesza

postępowanie.

Projekt Kodeksu rodzinnego przewiduje pewne novum co do moŹliwości, w jakie
wyposażonyjest sędzia -jako organ wykonawczy _w zakĺesie czynności pozapľocesowych.

Uzyskuje on możliwośćnvľrócenia się do właściwychoľganów, insĘtucji lub innych
podmiotów o przyznanĺe pomocy rodzinie' w tym określonych Świadczeń, w sprawach
zdrowia, edukacji i wychowania dzieci, przydzielenia asystenta rodziny, w znalezieniu pracy,
czy polepszeniu warunków mieszkaniowych rodziny. Podmioty, do których sędzia zwróci się
o udzielenie pomocy, mają obowiązek informowania sądu o podjętych działaniach i zakľesie

udzielonej pomocy oraz

-

co bardzo waŻne - o ľezultacie tej pomocy' w terminie wskazanym

pÍZeZ sąd' nie dłuŻszym niŹ 30 dni.

W odniesieniu do wysłuchanĺa dziecka' sąd ma obowiązek

przeprowadzenia tej

czynnościwe wszystkich sprawach dotyczących osoby dziecka lub jego majątku oraz
uwzględnia stanowisko dziecka i jego rozsądne Życzenia, stosownie do okoliczności,rozwoju
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intelektualnego, społecznego

i

psychicznego oÍaz stanu zdľowia dziecka. W wysłuchaniu

dziecka powinien uczestniczyć biegły psycholog lub inny specjalista.

Pľojekt Kodeksu, co do zasady, wpľowadza jednorazowość wysłuchania dziecka.
Wyjątkiem jest tu dopuszczalność ponownego wysłuchania, jeŻeIi wymaga tego ochrona
praw i dobra dziecka. Wskazuje się także waľunki' w jakich wysłuchanie dziecka ma miejsce.

Warunki wysłuchania muSZą stanowić gwaľancję, Że czynnośćwysłuchania będzie
prowadzona zgodnie z dobrem dziecka i zę nie naľuszy jego praw.

Podkreślenia wymaga, Że zapisu dźwięku i obľazu z wysłuchania dziecka oľaz treści

notatki nie udostępnia się uczestnikom

i

stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom'

Przed wydaniem orzęczenia co do istoty Sprawy, sąd ma obowiązek wysłuchania takŻe
pľzedstawiciela ustawowego dziecka.

W

uzasadnionych przypadkach powinien takŻe

wysłuchać inną osobę bliską dziecku, jego opiekuna, kuratora lub adwokata dzięcka.

Projekt Kodeksu ľodzinnego wpľowadza terminy na wydanie przez sąd decyzji.

się niezwłocznie' nie pőżniej niz
adwokata dziecka w sprawach' w których reprezentuje

Ustanowienie kuratora kolizyjnego powinno odbyć
w terminie

3 dni,

ustanowienie

on dziecko _ niezwłocznie' nie pőŹniej niż 7 dni, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

przez zawodowego kuratora sądowego w terminie 48 godzin' w przypadkach wskazanych
w pľojekcie.

Rzecznik Praw Dziecka proponuje takŻe, aby Spľawy o separację,
o unieważnienie małżeństwa oraz ustalenie

o

ľozwód,

istnienia albo nieistnienia małżeństwa były

rozstľzygane przed sądem ľejonowym. Podziału majątku dorobkowego małzonków dokonuje
sąd ľodzinny. Pľojektowane zmiany są skutkiem przyjęcia w pľojekcie Kodeksu zasady pľawa

ľodzinnego, że sądami wyłącznie właściwymido orzekania w spľawach rodzinnych są sądy

i sędziowie rodzinni oraz wprowadzenia dwuinstancyjności sądów ľodzinnych.
Projektowane pľzepisy w znacznym stopniu ľegulują uprawnienia

ĺ obowiązki

kuratora sądowego. obecnie ich brak ľodzi w praktyce wiele nieporozumień. W ocenie
Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest ustanowienie kuratoľa ľodzinnego organem
wykonawczym, tak aby miał rzeczywiste możliwoŚci w pľocesie odbudowy lub uzdrawianiu

ľelacji ľodzic _ dziecko oraz reIacji rodzinnych. Dodatkowo, do jego zadań ma naleŻeć
m.in.: podejmowanie działafi
w

o

charakteľze profilaktyczno-wychowawczym, prowadzenie

kuratorskim ośrodku zajęć,

z

dzieć,mi,

w

szczególności profilaktycznych,

socjoterapeutycznych i edukacyjnych oraz działanie podnoszące kompetencje wychowawcze

jego ľodziców' Projekt nadaje kuratorowi uprawnienie do wejściado mieszkania
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i

innych

pomieszczeń, w których przebywają dziecko i osoby, wobec któľych ustanowiony jest nadzőr

w celu

ustalenia aktualnej sytuacji osób, któľych postępowanie ďotyczy. odchodzi

od obowiązującego rozwiązania

i nadaje kuratorowi uczestniczącemu w relacji z dzieckiem

chaľakteľ akĘwnego podmiotu. W czasie relacji, kurator podejmuje dziaŁania zmierzĄące

do ukształtowania prawidłowych sytuacji wychowawczych. w ľamach ľelacji osobistych
i rodzinnych

z dzieckiem, mając na względzie dobľo dziecka, dba o pľawidłowośćprzebiegu

relacji' w szczegőlności udziela niezbędnych porad. W uzasadnionych przypadkach może
wydać odpowiednie zalecenia. JeŻeli ľelacja dzięcka
dziecka, kuľator ma obowiązek ptzerwać relacj

z

osobą uprawnioną zagraŻa dobru

ę.

Na koniec _ choć to sprawa istotnie waŻka_ waľto podkľeślić,że do projektu Kodeksu
rodzinnego przeniesiono zakaz stosowania

wpľowadzony do Kodeksu rodzinnego

i

kar cielesnych jako metody wychowawczej,

opiekuńczego zgodnie z postulatami Rzecznika

Praw Dziecka w 2010 r. Tľeścizawarte w tym przepisie poszerzono o wszelkie formy
pľZemocy wobec dziecka, w tym takŻe poniżające traktowanie.

'ł,ldzięczny będę za podjęcie inicjatywy ustawodawczej celem nadania dalszego biegu
prac nad przedmiotowym projektem Rzecznika Praw Dziecka.

,r^^k

Załącznik:
projekt Kodeksu rodzinnego wr(tz z uzasadnieniem
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