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stwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. 
Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarzą-
dowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzy-
jętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka 
współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i sty-
pendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość 
i dziedzictwo kulturowe.
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WStęp

Niniejszy poradnik został opracowany przez doradców Biura Porad Obywatel‑
skich w Zielonej Górze  Celem poradnika jest przybliżenie prawnych zagadnień 
związanych z opieką nad dzieckiem oraz obowiązkami i uprawnieniami rodziców 

Dobierając treści poradnika, odnosiliśmy się przede wszystkim do kwestii, 
o które pytają klienci Biura Porad Obywatelskich  Zdecydowaliśmy nie umiesz‑
czać w poradniku rozdziału na temat świadczeń finansowych i zasiłków dla ro‑
dziców, mimo że są to bardzo ważne zagadnienia, ponieważ zapowiedziano istot‑
ną zmianę wysokości pomocy finansowej państwa dla rodzin  W dniu oddania 
poradnika do druku nie wiedzieliśmy jednak, w jaki sposób i kiedy zmienią się 
przepisy 

Prezentowane treści nie powinny być traktowane jako porada prawna, publi‑
kacja ma bowiem charakter informacyjno ‑edukacyjny  Na końcu każdego z roz‑
działów umieszczono tytuły aktów prawnych i adresy stron internetowych w celu 
poszerzenia wiedzy zainteresowanych, oraz numery infolinii, pod którymi moż‑
na uzyskać bezpośrednio więcej informacji  Zachęcamy, by w razie trudności lub 
wątpliwości konsultować się z prawnikiem 



SłOWNICZek

• Dobro dziecka – jest rozumiane jako najlepszy interes dziecka  W przepisach praw‑
nych brakuje definicji tego pojęcia  Dobro dziecka realizuje się przez zapewnienie mu 
właściwych warunków do fizycznego i duchowego rozwoju, bezpieczeństwa i miłości  
W postępowaniu przed sądem dobro dziecka jest ważniejsze od interesów rodziców, 
opiekunów i innych osób 

• Małoletni – osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat  Pełnoletniość uzyskuje się w dniu 
18 urodzin  Przed 18 rokiem życia pełnoletniość może uzyskać tylko kobieta, która za 
zgodą sądu wstąpi w związek małżeński (nie wcześniej niż po ukończeniu 16 roku życia) 

• Pełnomocnik – osoba upoważniona przez inną osobę (mocodawcę) do dokonywania 
w jej imieniu czynności prawnych  Pełnomocnictwo jest dokumentem, w którym moco‑
dawca upoważnia pełnomocnika do działania w jego imieniu we wskazanym zakresie 

• Powód/powódka – osoba, która w celu ochrony swoich praw występuje do sądu z po‑
wództwem przeciwko pozwanemu 

• Pozwany/pozwana – osoba, przeciwko której powód wystąpił do sądu z powództwem, 
np  żądając ustalenia lub spełnienia określonego obowiązku 

• Przedstawiciel ustawowy – osoba, która z mocy ustawy sprawuje opiekę nad małolet‑
nim  Przedstawicielem ustawowym dziecka jest:
– każdy z rodziców dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską  Jeżeli dziecko 

pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać sa‑
modzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka;

– opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy;
– kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy 

• Zdolność do czynności prawnych – osoba pełnoletnia ma pełną zdolność do czynno‑
ści prawnych  To znaczy, że może sama we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania  Małoletni, który ukończył 13 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, a małoletni, który nie ukończył 13 lat, nie ma w ogóle zdolności do czynności 
prawnych 

• „Z urzędu” – sytuacja, w której sąd lub urząd badają/rozpatrują jakąś sprawę z własnej 
inicjatywy, czyli pomimo tego, że żaden z uczestników postępowania nie żądał tego (nie 
złożył odpowiedniego wniosku)  Sąd opiekuńczy powinien wszcząć z urzędu postępowa‑
nie dotyczące władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, gdy tylko posiądzie informację o tym, 
że dobro dziecka może być zagrożone, np  w wyniku niewłaściwie sprawowanej opieki1 

1 Art  570 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r  – Kodeks postępowania cywilnego, t j  z dnia 
17 grudnia 2013 r  (Dz U  z 2014 r , poz  101) 



1. śWIAdCZeNIA ZdrOWOtNe  
ZWIąZANe Z CIążą

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne obowiązek 
szczególnej opieki zdrowotnej nad kobietami w ciąży2 

Ubezpieczenie zdrowotne  Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego daje pra‑
wo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Po‑
wszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są m in  pracownicy, osoby sa‑
mozatrudnione lub zatrudnione na podstawie umowy ‑zlecenia, emeryci, renciści, 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy oraz członkowie rodzin 
tych osób, zgłoszeni do ubezpieczenia3  Ubezpieczenie zdrowotne wskazanych 
wyżej osób ma charakter obowiązkowy  Osoby nieobjęte powszechnym ubez‑
pieczeniem mogą ubezpieczyć się dobrowolnie  Następuje to poprzez podpisanie 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i opłacanie co miesiąc składek 
na ubezpieczenie zdrowotne 

Brak ubezpieczenia zdrowotnego  Nawet jeśli kobieta w ciąży nie jest objęta 
ubezpieczeniem zdrowotnym, przysługuje jej prawo do bezpłatnych świadczeń 
medycznych w ramach państwowej opieki zdrowotnej  Kobiety w okresie ciąży, 
porodu i połogu mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na takich 
samych zasadach, niezależnie od tego, czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, 
czy też nie4  Okres połogu trwa do 42 dnia po porodzie (6 tygodni)  Warunkiem 
przysługiwania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (pomimo braku ubezpie‑
czenia) jest posiadanie obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania na teryto‑
rium Rzeczypospolitej Polskiej5  Kobieta w ciąży bez ubezpieczenia zdrowotnego, 
chcąc korzystać ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, powinna 

2 Art  71 ust  2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r  (Dz U  Nr 78, 
poz  483), [dalej: Konstytucja] stanowi, że matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do 
szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa 

3 Art  66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz U  z 2008 r  Nr 164, poz  1027 z późn  zm ), [dalej: ustawa o świadcze‑
niach zdrowotnych] 

4 Art  2 ust  1 pkt 4 ustawy o świadczeniach zdrowotnych 
5 Na równi z obywatelkami polskimi są traktowane osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Pol‑

skiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w celu połączenia się z rodziną (art  159 ust  1 pkt 1 lit  c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r  
o cudzoziemcach, Dz U  z 2013 r , poz  1650 z późn  zm ) 
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przedstawić kartę przebiegu ciąży i dokument potwierdzający tożsamość  Nato‑
miast nieubezpieczona kobieta w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka i dokument tożsamości 

Jeżeli odmówiono Ci udzielenia świadczeń medycznych, skontaktuj się z oddziałem 
 Narodowego Funduszu Zdrowia lub Rzecznikiem Praw Pacjenta 

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej. Trzy razy w ciągu jednego roku 
można zmienić, nie ponosząc opłat, swojego lekarza rodzinnego  Na takich sa‑
mych zasadach można także zmienić pielęgniarkę i położną podstawowej opie‑
ki zdrowotnej  Każda kolejna zmiana, czyli powyżej trzech, w tym samym roku 
kalendarzowym podlega opłacie w wysokości 80 zł  Pacjent nie ponosi opłaty, 
jeżeli zmienia lekarza, pielęgniarkę czy położną z powodu przeprowadzki lub 
w przypadku, gdy personel medyczny zaprzestał udzielania świadczeń  Lekarz, 
położna i pielęgniarka mogą być wybrani w tej samej przychodni albo w różnych 
placówkach 

Zakres świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 
Możliwość wykonywania badań profilaktycznych to jedna z podstaw ochrony 
zdrowia matki i dziecka  Listę przysługujących badań i innych świadczeń zdro‑
wotnych zawiera:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów po‑
stępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki około‑
porodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, 
połogu oraz opieki nad noworodkiem 

Bezpłatny program badań prenatalnych. Narodowy Fundusz Zdrowia po‑
krywa koszt badań kobiet będących w grupie ryzyka, skierowanych przez lekarza 
posiadającego umowę z NFZ  Z programu badań prenatalnych może skorzystać 
kobieta w ciąży, która spełnia jeden z warunków:

1) wiek powyżej 35 lat (badanie przysługuje kobiecie, począwszy od roku ka‑
lendarzowego, w którym kończy 35 lat);

2) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub 
dziecka;

3) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u cię‑
żarnej lub u ojca dziecka;

4) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego 
chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;

5) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania ultrasono‑ 
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graficznego (USG) lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększo‑
ne ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu6 

Do udziału w programie wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzące‑
go ciążę  Jeżeli ciężarna kobieta chce wykonać badania prenatalne, lecz nie speł‑
nia kryteriów kwalifikujących do refundowanych badań, to może wykonać je 
odpłatnie 

Leczenie niepłodności. W ramach rządowego Programu leczenia niepłodno‑
ści metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016 finansuje się korzy‑
stanie z procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez pary, u których zdiagno‑
zowano niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości jej 
leczenia albo nie istnieją inne metody jej leczenia  Program określa szczegółowe 
wskazania medyczne do leczenia  Z programu mogą skorzystać także pary niebę‑
dące małżeństwem 

Prawo do aborcji. Przerwanie ciąży w Polsce jest dopuszczalne w trzech przy‑ 
padkach:

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże praw‑

dopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu za‑
bronionego (np  gwałt, kazirodztwo)7 

Kiedy można wykonać zabieg? W pierwszym i drugim przypadku, czyli z po‑
wodów medycznych, usunięcie ciąży jest możliwe do momentu, gdy płód nie bę‑
dzie zdolny do życia poza organizmem matki  Natomiast w przypadku, gdy ciąża 
jest wynikiem przestępstwa, można ją przerwać najpóźniej do 12 tygodnia trwa‑
nia ciąży 

Kto decyduje o przerwaniu ciąży? Jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub 
zdrowia kobiety, to musi o tym orzec lekarz posiadający tytuł specjalisty w zakre‑
sie medycyny właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej 

Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upo‑
śledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, to musi to 
stwierdzić lekarz specjalista na podstawie badań genetycznych lub na podstawie 
obrazowych badań USG wykonanych u kobiety ciężarnej8 

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r  w sprawie świadczeń gwa ran‑
towanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz U  z 2013 r , poz  1505) 

7 Art  4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r  o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i wa‑
runkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz U  Nr 17, poz  78 z późn  zm ), [dalej: ustawa 
o planowaniu rodziny] 

8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r  w sprawie kwa‑
lifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, 
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Opinię o przerwaniu ciąży wydaje jeden lekarz, a inny ją przeprowadza 
W przypadku gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa, okoliczność uzasadnione‑

go podejrzenia popełnienia przestępstwa stwierdzić musi prokurator 
W każdym z powyższych przypadków decyduje wola kobiety ciężarnej  Przer‑

wanie ciąży bez jej zgody jest przestępstwem9  Zgoda kobiety na przerwanie ciąży 
powinna być wyrażona w formie pisemnej 

Gdzie wykonać zabieg? Przerwania ciąży może dokonać lekarz posiadają‑
cy specjalizację pierwszego stopnia lub tytuł specjalisty w zakresie położnictwa 
i ginekologii  Zabieg można wykonać bezpłatnie w publicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej 

Lekarz ma prawo odmówić wykonania aborcji, powołując się na tzw  klau‑
zulę sumienia, dlatego wcześniej należy dowiedzieć się, gdzie można uzyskać to 
świadczenie  Informacji powinni udzielić: oddział NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, 
Ministerstwo Zdrowia 

Lekarze oraz inny personel medyczny są obowiązani do zachowania w tajem-
nicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z wykonywaniem swoich 
czynności10 

Pamiętaj, że respektowanie Twoich praw i praw Twojego dziecka to obowiązek nałożony 
na służbę medyczną i urzędników przez prawo  Jeżeli Twoje prawa w zakresie opieki 
medycznej nie są respektowane, zgłoś się do Rzecznika Praw Pacjenta 

że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkie‑
go i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu 
(Dz U  Nr 9, poz  49) 

9 Art  153 kodeksu karnego 
10 Art  13 i 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen‑

ta, t j  z dnia 24 stycznia 2012 r  (Dz U  z 2012 r , poz  159), [dalej: ustawa o prawach pacjenta] 
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Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst 

jednolity z dnia 24 stycznia 2012 r  (Dz U  z 2012 r , poz  159 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , 
poz  581 z późniejszymi zmianami);

§ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r  w sprawie standardów 
postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opie‑
ki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjolo‑
gicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz U  z 2012 r , poz  1100);

§ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r  w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz U  z 2013 r , poz  1505);

§ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r  w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz U  z 2013 r , poz  1462);

§ Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r  o leczeniu niepłodności (Dz U  z 2015 r , poz  1087);
§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r  w sprawie określenia 

zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko 
pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz U  Nr 97, poz  441);

§ Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r  o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz U  Nr 17, poz  78);

§ Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r  
w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwa‑
nia ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje 
na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (Dz U  Nr 9, poz  49) 

Strony internetowe:
•	 www.nfz.gov.pl	–	Narodowy	Fundusz	Zdrowia
•	 www.mz.gov.pl	–	Ministerstwo	Zdrowia
•	 rodzina.gov.pl	–	rządowa	strona	zawierająca	praktyczne	informacje	dla	rodziców
•	 www.invitro.gov.pl	–	rządowa	strona	Programu	 leczenia	niepłodności	metodą	za‑

płodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016
•	 www.bpp.gov.pl	–	Rzecznik	Praw	Pacjenta
•	 ww.rodzicpoludzku.pl	–	Fundacja	„Rodzić	po	Ludzku”
•	 www.nasz	‑bocian.pl	–	Stowarzyszenie	na	Rzecz	Leczenia	Niepłodności	i	Wspierania	

Adopcji	„Nasz	Bocian”
•	 www.federa.org.pl	–	Federacja	na	rzecz	Kobiet	i	Planowania	Rodziny

Infolinie:
•	 800	190	590	 –	 bezpłatna	 ogólnopolska	 Infolinia	Biura	Rzecznika	Praw	Pacjenta	

(czynna poniedziałek–piątek, w godzinach od 9:00 do 21:00)
•	 800	392	976,	22	572	60	42	–	telefony	informacyjne	dla	pacjentów	w	Centrali	NFZ
•	 801	002	110,	68	411	01	10	–	infolinie	w	lubuskim	wojewódzkim	oddziale	NFZ



2. śWIAdCZeNIA ZdrOWOtNe dlA dZIeCI

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Rodzice podlegający ubezpiecze‑
niu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia swoje dzieci11  Jeżeli 
żadne z rodziców nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, dziecko może zostać 
zgłoszone do ubezpieczenia przez dziadków  Zgłoszenia dokonuje się na formu‑
larzu	„ZUS	ZCNA	–	zgłoszenie	danych	o	członkach	rodziny	dla	celów	ubezpie‑
czenia	 zdrowotnego”.	 Zgłoszenia	 należy	 dokonać	 u	 swojego	 płatnika	 składek,	
np  u pracodawcy, w urzędzie pracy  Pracodawca lub inny organ płacący nasze 
składki zdrowotne jest zobowiązany te dane przekazać do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (ZUS)  Zgłoszenie powinno zostać dokonane niezwłocznie po nada‑
niu dziecku numeru PESEL  Trzeba pamiętać, że w przypadku zmiany pracodaw‑
cy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy 
ponowić zgłoszenie u nowego pracodawcy 

Nawet jeżeli dziecko nie podlegałoby ubezpieczeniu zdrowotnemu to – tak 
samo jak kobieta w ciąży – miałaby prawo do świadczeń zdrowotnych finansowa‑
nych ze środków publicznych 

Dokumentacja medyczna12 – książeczka zdrowia dziecka staje się obowiąz‑
kowa od 1 stycznia 2016 r  Szpital, w którym urodziło się dziecko, powinien wy‑
dać rodzicom książeczkę zdrowia dziecka oraz książeczkę szczepień13  Szpital 
wystawia również kartę uodpornień i przekazuje ją do wybranej przez rodzica 
przychodni 

Rejestrując się w serwisie zip.nfz.gov.pl, można uzyskać dostęp do informacji 
o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, przepisanych lekach i finansowaniu 
leczenia 

Szczepienia ochronne. Osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polski 
poddawane są obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowe‑
go Programu Szczepień Ochronnych14  Każdego roku Główny Inspektor Sani‑

11 Art  67 ust  3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
12 Art  23 i n  ustawy o prawach pacjenta  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grud‑

nia 2010 r  w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej, t j  z dnia 6 czerwca 
2013 r  (Dz U  z 2014 r , poz  177) 

13 Wzór książeczki szczepień w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r  
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz U  Nr 182, poz  1086) 

14 Art  5 ust  1 pkt 1 lit  b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz U  z 2013 r , poz  947 z późn  zm )  
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tarny ogłasza komunikat w sprawie programu szczepień ochronnych na kolejny 
rok15  Wszystkie szczepienia od momentu narodzin dokumentowane są w karcie 
uodpornień oraz w książeczce szczepień16  Dla dziecka taką kartę wystawia się od 
razu po urodzeniu 

Rodzice, którzy podejmują decyzję o niepodawaniu dzieciom szczepionek, 
muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi  Lekarz rodzinny ma obowiązek 
poinformowania o fakcie uchylania się od szczepień Powiatowego Inspektora Sa‑
nitarnego  Sanepid wzywa wówczas rodziców do poddania dziecka szczepieniu  
Jeżeli rodzice nie zastosują się do tego wezwania, może zostać nałożona na nich 
grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązkowego szczepienia17  Nało‑
żenie grzywny nie ma w tym przypadku charakteru kary, jest środkiem zmierza‑
jącym do wyegzekwowania obowiązku 

Pobyt rodzica z dzieckiem w szpitalu. W trakcie pobytu dziecka w szpitalu ro‑
dzic oraz inne osoby mogą sprawować nad dzieckiem tzw  dodatkową opiekę pie‑
lęgnacyjną  Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu rekomenduje by rodzice 
pozostawali przy dziecku w trakcie jego hospitalizacji  Całodobowy pobyt rodzica 
z dzieckiem na oddziale szpitalnym może wiązać się z kosztami, np  kiedy rodzic 
zajmuje łóżko  Informacja o wysokości opłat jest jawna i udostępniana w lokalu 
zakładu opieki zdrowotnej18  Za okres hospitalizacji dziecka rodzic może otrzy‑
mać zwolnienie lekarskie i w związku z tym również zasiłek opiekuńczy (patrz 
rozdział 4, Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem) 

Gdy pacjent jest małoletni:
– kto może otrzymać informacje o stanie jego zdrowia?
– kto podejmuje decyzje o leczeniu?
Zestawienie zawiera tabela na następnych stronach 

15 Na podstawie art  17 ust  11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r  o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz U  z 2013 r , poz  947, z 2014 r  z późn  zm )  

16 § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r  w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych (Dz U  Nr 182, poz  1086) 

17 Art  119 ustawy z 17 czerwca 1966 r  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz U  
z 2005 r  Nr 229, poz  1954 z późn  zm ) 

18 Art  34–35 ustawy o prawach pacjenta 
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Kto wyraża zgodę/otrzymuje informacje?

Przystępna informacja o:
– stanie zdrowia,
– rozpoznaniu,
– proponowanych oraz możli‑

wych metodach diagnostycz‑
nych i leczniczych,

– dających się przewidzieć na‑
stępstwach ich zastosowania 
albo zaniechania,

– wynikach leczenia,
– rokowaniua)

•	 pacjent,	który	ukończył	16	lat,
•	 przedstawiciel	ustawowy	(rodzic,	opiekun	

prawny),
•	 osoba	upoważniona	przez	przedstawiciela	

ustawowego,
•	 osoba	bliska,	czyli	krewny	(babcia,	dziadek,	

rodzeństwo) lub powinowaty (macocha, 
ojczym) – jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat 
lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do 
zrozumienia znaczenia informacjib),

•	 pacjentowi,	który	nie	ukończył	16	lat,	lekarz	
udziela informacji potrzebnej do prawidłowego 
przebiegu procesu diagnostycznego lub tera‑
peutycznego i wysłuchuje jego zdania 

Zgoda na badania i inne świad-
czenia zdrowotne – w formie 
ustnejc).

Badanie lub udzielenie pa‑
cjentowi innego świadczenia 
zdrowotnego bez jego zgody jest 
dopuszczalne, jeżeli wymaga on 
niezwłocznej pomocy lekarskiej, 
a nie ma możliwości porozumie‑
nia się z jego przedstawicielem 
ustawowym lub opiekunem 
faktycznymd) 

•	 przedstawiciel	ustawowy	(rodzic,	opiekun	
prawny)

•	 w	przypadku	braku	rodziców	–	opiekun	
faktycznye),

•	 jeżeli	pacjent	ukończył	16	lat,	wymagana	jest	
również jego zgoda 

•	 sąd	opiekuńczy	(w	okręgu,	gdzie	badania	mają	
być wykonane):
– w razie sprzeciwu pacjenta, który ukończył 

16 lat,
– jeżeli nie ma przedstawiciela ustawowego 

ani opiekuna faktycznego albo porozumie‑
nie się z tymi osobami jest niemożliwe 

Zgoda na zabieg operacyjny 
albo zastosowanie metody 
leczenia lub diagnostyki stwa-
rzających podwyższone ryzyko 
dla pacjenta – zgoda w formie 
pisemnej.

Bez zgody rodzica lub sądu le‑
karz może wykonać zabieg tylko 
w celu ratowania życia lub aby 
zapobiec ciężkiemu uszkodzeniu 
ciała lub ciężkiemu rozstrojowi 
zdrowiaf) 

•	 przedstawiciel	ustawowy	(rodzic,	opiekun	
prawny)

•	 jeżeli	pacjent	ukończył	16	lat,	wymagana	jest	
także jego pisemna zgoda

•	 sąd	opiekuńczy	(w	okręgu,	gdzie	ma	być	wyko‑
nany zabieg):
– gdy nie ma przedstawiciela lub porozumie‑

nie się z nim jest niemożliwe,
– jeżeli przedstawiciel ustawowy nie zgadza 

się na wykonanie zabiegów niezbędnych do 
usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez 
pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia 
ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia 
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Kto wyraża zgodę/otrzymuje informacje?

Przyjęcie do szpitala psychia-
trycznego – pisemna zgoda.

Bez zgody tylko wtedy, gdy 
zachowanie osoby chorej psy‑
chicznie zagraża bezpośrednio 
jej własnemu życiu albo życiu lub 
zdrowiu innych osóbg) 

•	 przedstawiciel	ustawowy	(rodzic,	opiekun	
prawny),

•	 jeżeli	pacjent	ukończył	16	lat,	wymagana	jest	
także jego zgoda,

•	 sąd	opiekuńczy	(właściwy	ze	względu	na	miej‑
sce zamieszkania) – w przypadku sprzecznych 
oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego małoletniego i jego przedsta‑
wiciela ustawowegoh) 

a) Art  31 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz U  z 2008 r  
Nr 136, poz  857 z późn  zm ), [dalej: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty]; art  9 usta‑
wy o prawach pacjenta 

b) Art  31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
c) Tamże, art  32 
d) Tamże, art  33 
e) Art  17 ust  1 ustawy o prawach pacjenta 
f) Art  34 ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
g) Art  23 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r  o ochronie zdrowia psychicznego, t j  z dnia 15 września 

2011 r  (Dz U  Nr 231, poz  1375 z późn  zm ) 
h) Tamże, art  22 ust  4 

Leczenie za granicą19. Narodowy Fundusz Zdrowia może pokryć koszty le‑
czenia za granicą  Uzyskanie niektórych świadczeń wymaga wcześniejszej zgody 
NFZ  Szczegółowe informacje na temat możliwości leczenia za granicą uzyskamy 
w oddziale NFZ 

19 www.kpk.nfz.gov.pl	–	Krajowy	Punkt	Kontaktowy	do	spraw	Transgranicznej	Opieki	Zdrowotnej.
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Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , 
poz  581 z późniejszymi zmianami);

§ Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r  (Dz U  z 2013 r , poz  947 
z późniejszymi zmianami);

§ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r  w sprawie obowiązko‑
wych szczepień ochronnych (Dz U  Nr 182, poz  1086) 

Strony internetowe:
•	 www.bpp.gov.pl	–	Rzecznik	Praw	Pacjenta
•	 www.nfz.gov.pl	–	Narodowy	Fundusz	Zdrowia
•	 zip.nfz.gov.pl	 –	 Zintegrowany	 Informator	 Pacjenta,	 ogólnopolski	 serwis,	 poprzez	

który zarejestrowani użytkownicy mogą sprawdzać historię swojego leczenia
•	 www.gis.gov.pl	–	Główny	Inspektorat	Sanitarny
•	 www.kpk.nfz.gov.pl	–	Krajowy	Punkt	Kontaktowy	do	spraw	Transgranicznej	Opieki	

Zdrowotnej

Infolinie:
•	 800	190	590	 –	 bezpłatna	 ogólnopolska	 Infolinia	 Biura	 Rzecznika	 Praw	 Pacjenta	

(czynna poniedziałek–piątek, od 9:00 do 21:00)
•	 800	392	976,	22	572	60	42	–	telefony	informacyjne	dla	pacjentów	w	Centrali	NFZ
•	 801	002	110,	68	411	01	10	–	infolinie	w	lubuskim	wojewódzkim	oddziale	NFZ

Inne:
•	 Europejska	Karta	Praw	Dziecka	w	Szpitalu



3. ZGłOSZeNIe urOdZeNIA dZIeCkA

Obowiązek zgłoszenia urodzenia dziecka

Po urodzeniu dziecka szpital lub położna sporządzają kartę urodzenia, która 
w terminie 3 dni od jej sporządzenia jest przekazywana do urzędu stanu cywilne‑
go (USC)  Ale to na rodzicach spoczywa obowiązek zgłoszenia urodzenia dziecka 
w urzędzie stanu cywilnego 

Kto dokonuje zgłoszenia urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego?
I. Gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, urodzenie dziecka 

może zgłosić:
– matka,
– ojciec (mąż matki) 

II. Gdy rodzice dziecka nie są małżonkami, urodzenie dziecka może zgłosić:
– matka,
– ojciec, który wcześniej uznał ojcostwo dziecka poczętego  Uwaga – ojciec 

niebędący mężem matki nie może zgłosić urodzenia dziecka, jeżeli przed 
narodzinami dziecka lub przed sporządzeniem aktu urodzenia nie uznał 
swojego ojcostwa20,

– ojciec i matka, jeżeli stawią się razem  Zgłaszając urodzenie dziecka, ojciec 
i matka złożą oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa 

III. Gdy rodzice dziecka są małoletni – (patrz szczegóły rozdział 11, Małoletni 
rodzice):
– matka dziecka, która ukończyła 16 lat,
– ojciec dziecka, który ukończył 16 lat,
– przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki21 

20 Uznanie ojcostwa polega na tym, że ojciec dziecka składa przed kierownikiem USC oświadcze‑
nie, że jest ojcem dziecka  Oświadczenie o tym, że mężczyzna uznający ojcostwo jest ojcem dzie‑
cka, musi złożyć również kobieta (matka dziecka)  Uznać ojcostwo można przed kierownikiem 
dowolnie wybranego USC w Polsce lub za granicą przed konsulem 

21 Art  57 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r  – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz U  z 2014 r , 
poz  1741), [dalej: prawo o aktach stanu cywilnego] 
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Domniemanie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodzi się w trakcie trwania małżeństwa lub 
w ciągu 300 dni od jego ustania albo unieważnienia domniemywa się, że ojcem dziecka 
jest mąż matki. W związku z tym mąż matki nie musi składać oświadczenia o uznaniu 
swojego ojcostwa. Jest on wpisywany do aktu urodzenia dziecka jako ojciec, nawet jeżeli 
nie jest biologicznym ojcem dziecka. Jeżeli mężatka urodziła dziecko, którego ojcem nie 
jest jej mąż tylko inny mężczyzna, to w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i tak zostanie 
wpisany mąż matki. Urzędnik stanu cywilnego nie może dokonać innego wpisu, ponieważ 
z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika domniemanie, że ojcem dziecka jest 
mąż matki. Domniemanie ojcostwa można obalić tylko, wnosząc do sądu rodzinnego po‑
zew o zaprzeczenie ojcostwa22.

22

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać osobiście lub przez pełnomoc‑
nika  Osoba dokonująca zgłoszenia musi się wylegitymować dowodem osobi‑
stym  Nie ma konieczności przedkładania odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa 
rodziców 

Termin zgłoszenia – rodzice mają na zgłoszenie urodzenia dziecka w USC 
21 dni23  Jeżeli nie zgłoszą urodzenia dziecka w tym terminie, to kierownik USC 
sporządzi akt urodzenia dziecka z urzędu i sam wybierze dziecku imię24 

Miejsce – zgłoszenia dokonuje się w USC właściwemu dla miejsca urodzenia 
dziecka25, a w przypadku urodzenia dziecka na polskim statku morskim lub po‑
wietrznym – w USC właściwym dla miasta stołecznego Warszawy26  W przypadku 
osoby, której osobisty udział w czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 
w siedzibie urzędu stanu cywilnego nie jest możliwy z powodu choroby, niepeł‑
nosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, czynności tej można 
dokonać w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności – tzn  
urzędnik udaje się do miejsca zamieszkania rodzica dziecka27 

Akt urodzenia dziecka

W dniu zgłoszenia urodzenia dziecka urzędnik USC sporządza akt urodze-
nia dziecka28  Akt urodzenia dziecka jest aktem stanu cywilnego, czyli wpisem 

22 Art  62 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t j  Dz  U  z 2015 r , 
poz  583 z późn  zm ), [dalej: kodeks rodzinny i opiekuńczy] 

23 Art  55 prawa o aktach stanu cywilnego 
24 Tamże, art  56 ust  2 
25 Tamże, art  14 
26 Tamże, art  13 ust  4 
27 Tamże, art  17 
28 Tamże, art  52 
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dokonanym przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Rejestrze Stanu Cywil‑
nego  Każdy akt stanu cywilnego stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwier‑
dzonych – akt urodzenia jest wyłącznym dowodem stwierdzającym narodziny 
dziecka 

Odpis aktu urodzenia. Po dokonaniu rejestracji dziecka osoba zgłaszająca 
otrzymuje z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu urodzenia  Odpis skrócony 
zawiera aktualną treść aktu urodzenia  Odpis zupełny zawiera całą treść aktu uro‑
dzenia, w tym zmiany naniesione w akcie już po jego sporządzeniu  Odpis aktu 
stanu cywilnego można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie 
Polski  Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego wynosi 33 zł, a za wydanie 
odpisu skróconego – 22 zł29  Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być także wy‑
dane w formie dokumentu elektronicznego z bezpiecznym podpisem elektronicz‑
nym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Imię (imiona) dziecka

Zgłaszając urodzenie dziecka, rodzice podają wybrane dla niego imię lub imiona  
Wybór imienia dla dziecka to uprawnienie rodziców  Niezależnie od obywatel‑
stwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imio‑
nami obcymi  Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w po‑
wszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci  Dziecku nie można nadać:

– więcej niż dwóch imion,
– imienia ośmieszającego,
– imienia nieprzyzwoitego,
– imienia w formie zdrobniałej30 
Odmowa nadania imienia. Jeżeli wybrane przez rodziców imiona nie spełnia‑

ją tych kryteriów, to kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświad‑
czenia o wyborze imienia lub imion dziecka i sam wybierze dziecku imię  Odbywa 
się to w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wyko‑
naniu31  Od decyzji przysługuje rodzicom odwołanie, które składa się w terminie 
14 dni za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego do właściwego wojewody 

Zmiana imienia. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporzą‑
dzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne 
oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego 
sporządzenia  Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia 

29 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r  o opłacie skarbowej (Dz  U  z 2015 r , poz  783 z późn  zm ) 
30 Art  59 prawa o aktach stanu cywilnego 
31 Tamże, art  59 ust  4 
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innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, do‑
daniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejno‑
ści imion dziecka32 

Nazwisko dziecka

Gdy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, dziecko nosi nazwisko 
będące nazwiskiem obojga rodziców  Jeśli małżonkowie mają różne nazwiska, to 
w oświadczeniu składanym przy zawieraniu małżeństwa określają, jakie nazwisko 
będzie nosiło ich dziecko  Małżonkowie mogą wskazać jedno z ich nazwisk albo po‑
łączyć nazwisko matki z nazwiskiem ojca, ale nazwisko to nie powinno składać się 
więcej niż z dwóch członów  Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspól‑
nego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywil‑
nego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka33 

Gdy rodzice dziecka nie są małżonkami, a ojcostwo zostało ustalone przez 
uznanie, to dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodzi‑
ców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojco‑
stwa  Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone 
przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka  Jeżeli rodzice nie zło‑
żyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składa‑
jące się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca  W razie sądowego 
ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo34 

Gdy ojcostwo nie zostało uznane ani ustalone przed sądem, w akcie urodze‑
nia	w	rubryce	„imię	ojca”	wpisuje	się	imię	wskazane	przez	matkę,	a	jako	nazwisko	
ojca wpisuje się nazwisko matki  Jeżeli matka nie wskaże imienia ojca, to kierow‑
nik urzędu stanu cywilnego sam wybierze imię, które wpisze do aktu urodzenia 
jako imię ojca35.	Te	fikcyjne	dane	zwane	„kryjącymi”	lub	„przesłaniającymi”	sto‑
suje się ze względu na dobro dziecka  Gdy matka dziecka nie jest zamężna, to 
do aktu urodzenia dziecka jako ojca można wpisać mężczyznę dopiero, gdy uzna 
swoje ojcostwo, składając oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywil‑
nego  Jeżeli tego nie zrobi, to w celu ustalenia ojcostwa, należy do sądu opiekuń‑
czego złożyć pozew o ustalenie ojcostwa 

Uwaga! Dzieci tych samych rodziców noszą takie same nazwiska!

32 Tamże, art  70 
33 Art  88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
34 Tamże, art  89 § 2 
35 Art  61 ust  2 prawa o aktach stanu cywilnego 
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Nadanie numeru peSel

Numer PESEL, czyli numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności. Jedenastocyfrowy numer, inny dla każdej osoby i przypisany jej na ogół 
przez całe życie36  Ponieważ numer PESEL jest dla każdego inny, pozwala jedno‑
znacznie zidentyfikować osobę  Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie 
po sporządzeniu aktu urodzenia występuje do ministra właściwego do spraw we‑
wnętrznych o nadanie numeru PESEL (dla dzieci obywateli polskich zamieszkują‑
cych na terytorium Polski oraz dzieci cudzoziemców obowiązanych do posiadania 
numeru PESEL)  Powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PE‑
SEL niezwłocznie po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego nadaniu  Numer ten 
jest niezbędny do załatwienia wielu urzędowych spraw  Kiedy dziecku nadany zosta‑
nie już numer PESEL, to rodzic powinien zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego 

Zameldowanie

Zameldowanie dziecka polega na tym, że kierownik urzędu stanu cywilnego nie‑
zwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia melduje dziecko w miejscu stałego lub 
czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie prze‑
bywa  Zgłoszenie urodzenia dziecka, dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilne‑
go, zastępuje zameldowanie  Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu 
urodzenia  Zameldowania dokonuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce po‑
bytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa 

rejestracja dziecka urodzonego za granicą

Dziecko urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w Polsce:
– jeżeli rejestracja urodzenia nie nastąpiła za granicą,
– jeżeli w państwie urodzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego 
Do wniosku o rejestrację zdarzenia dołącza się wydany przez właściwy podmiot  

zagraniczny dokument potwierdzający to zdarzenie, który jest podstawą sporzą‑
dzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego37 

36 Ustawa o ewidencji ludności wymienia tylko trzy sytuacje, w których dokonuje się zmiany nu‑
meru PESEL: 1) sprostowanie daty urodzenia, 2) zmiana płci, 3) nadania numeru PESEL na 
skutek omyłki (art  19 ustawy z dnia 24 września 2010 r  o ewidencji ludności, t j  z dnia 3 marca 
2015 r  (Dz  U  z 2015, poz  388)  

37 Art  99 prawa o aktach stanu cywilnego 
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Jeżeli urodzenie dziecka zostało zarejestrowane za granicą, to można dokonać:
1) transkrypcji (przeniesienia) zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu 

cywilnego w Polsce  Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przenie‑
sieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zarówno językowo, 
jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wska‑
zanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego  Transkrypcja jest nie‑
zbędna, by uzyskać numer PESEL lub otrzymać polski dowód osobisty czy 
paszport38 

2) odtworzenia, jeżeli uzyskanie odpisu zagranicznego aktu urodzenia nie 
jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami39  Treść zagranicz‑
nego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie dokumentu 
potwierdzającego urodzenie dziecka za granicą lub jego uwierzytelnionej 
kopii  Dokument taki przedkłada osoba składająca wniosek 

Do wniosku o rejestrację lub transkrypcję/odtworzenie zagranicznego aktu 
urodzenia należy dołączyć zagraniczny dokument/dokumenty wraz z jego/ich 
tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r  – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz U  z 2014 r , 

poz  1741);
§ Ustawa z dnia 24 września 2010 r  o ewidencji ludności, tekst jednolity z dnia 3 mar‑

ca 2015 r  (Dz U  z 2015, poz  388);
§ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 

(Dz U  z 2015 r , poz 583 zpóźniejszymi zmianami);
§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r  w sprawie 

przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz U  poz  204);
§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r  w sprawie 

sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego 
(Dz U  poz  225);

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r  w sprawie 
nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz U  poz  74 z późniejszymi zmianami);

§ Ustawa z dnia 17 października 2008 r  o zmianie imienia i nazwiska (Dz U  Nr 220, 
poz  1414 oraz z 2010 r  Nr 217, poz  1427) 

Strony internetowe:
•	 obywatel.gov.pl	–	rządowy	portal	poświęcony	usługom	publicznym
•	 powroty.zielonalinia.gov.pl	 –	 portal	 internetowy,	w	 którym	powracający	 do	 kraju	

Polacy mogą dowiedzieć się, jak załatwić rozmaite formalności

38 Tamże, art  104 
39 Tamże, art  109 



4. uprAWNIeNIA prACOWNIkóW  
ZWIąZANe Z rOdZICIelStWem

Dodatkowe uprawnienia, które kodeks pracy40 przewiduje dla rodziców, mają służyć 
łatwiejszemu godzeniu życia rodzinnego z obowiązkami zawodowymi  Obowiązki 
rodzinne z punktu widzenia pracodawcy to przede wszystkim konieczność sprawo‑
wania przez pracownika opieki nad dzieckiem  Kodeks pracy daje rodzicom korzy‑
stającym ze swoich pracowniczych uprawnień gwarancję trwałości zatrudnienia 

Uwaga! Kodeks pracy reguluje uprawnienia i obowiązki pracowników oraz pracodawców 

Pracownik41 to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę  Osobom zatrudnionym 
na podstawie umów cywilnoprawnych z zasady nie przysługują opisane w tym 
rozdziale uprawnienia  Wyjątkiem jest zasiłek macierzyński, który przysługuje 
rodzicom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, czyli nie tylko pracow‑
nikom, ale również osobom samozatrudnionym i zatrudnionym na podstawie 
umów ‑zleceń, od których odprowadzana jest dobrowolna składka na ubezpiecze‑
nie chorobowe 

Ubezpieczenie chorobowe, czyli ubezpieczenie społeczne w razie choroby 
i macierzyństwa  Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu, otrzymają:

– zasiłek chorobowy w razie niezdolności do pracy (gdy lekarz wystawi zwol‑
nienie lekarskie),

– zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka,
– zasiłek opiekuńczy w przypadku zwolnienia od wykonywania pracy z po‑

wodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
Ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo podlegają pracownicy  Osoby 

samozatrudnione i pracujące na podstawie umów ‑zleceń mogą podlegać temu 
ubezpieczeniu dobrowolnie  Wiąże się to ze zgłoszeniem do ubezpieczenia choro‑
bowego w ZUS i opłaceniem składki na to ubezpieczenie42 
40 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r  – Kodeks pracy, t  j  z dnia 17 września 2014 r  (Dz U  z 2014 r , 

poz  1502 z późn  zm), [dalej: kodeks pracy] 
41 Tamże, art  2  
42 Ustawa z dnia 13 października 1998 r  o systemie ubezpieczeń społecznych, t j  z dnia 13 stycznia 

2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  121) 
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Ochrona przed zwolnieniem z pracy

Kodeks pracy przewiduje ochronę przed zwolnieniem z pracy w okresie ciąży, ur‑
lopu macierzyńskiego, wychowawczego, a także po powrocie do pracy  Poniższa 
tabela prezentuje zakres ochrony przed utratą zatrudnienia:

Rodzaj umowy Zakres ochrony

Umowa o pracę  
na czas nieokreślony

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać 
umowy:
1) w okresie ciążya),
2) w okresie urlopu macierzyńskiego – zarówno pracow‑

nicy, jak i pracownika ‑ojca wychowującego dziecko,
3) w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
4) w okresie urlopu rodzicielskiego,
5) w okresie od dnia złożenia przez pracownicę/pracow‑

nika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do 
dnia zakończenia tego urlopub) 

Umowa może zostać w tym czasie rozwiązana tylko:
– bez wypowiedzenia z winy pracownicy/pracow-

nika (jeżeli reprezentująca pracownicę/pracownika 
zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na 
rozwiązanie umowy),

– za wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy  Pracownicy, z którą 
rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powo‑
du ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy 
i której nie zapewniono innego zatrudnienia, przy‑
sługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku 
macierzyńskiegoc)  

Umowa o pracę  
na czas określony

Umowa o pracę  
na czas wykonywania  
określonej pracyd)

Umowa o pracę  
na okres próbny  
przekraczający  
jeden miesiąc

Tak jak powyżej. A jeżeli umowa uległaby rozwiązaniu 
po upływie 3 miesiąca ciąży, to zostaje automatycznie 
przedłużona do dnia porodu  Jeżeli kobieta zawarła 
umowę o pracę, która miałaby się zakończyć po upływie 
3 miesiąca ciąży, zachowuje status pracownicy do czasu 
porodu  W dniu porodu przestaje być pracownicą i nie 
przysługuje jej prawo do urlopu macierzyńskiego  Ma 
jednak zapewnione prawo do zasiłku macierzyńskiego 
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Rodzaj umowy Zakres ochrony

Umowa o pracę na okres 
próbny nieprzekraczający 
jednego miesiąca

Brak ochrony przed utratą zatrudnienia 

Umowa o pracę  
na zastępstwo

Umowa o dzieło,  
umowa ‑zlecenie  
(umowy cywilno ‑prawne)

a) Umowa nie może być skutecznie wypowiedziana również, gdy po dokonaniu wypowiedzenia 
okazało się, że pracownica jest w ciąży, a nawet gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę 

b) Art  1861 § 1 kodeksu pracy  Przepis uchylony z dniem 2 stycznia 2016 r  Od tego dnia obowią‑
zuje nowa podstawa prawna tego uprawnienia – art  1868 kodeksu pracy 

c) Art  30 ust  3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t j  z dnia 17 grudnia 2013 r  (Dz U  z 2014 r , 
poz  159 z późn  zm ), [dalej: ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa] 

d) Umowa zawierana na okres konieczny do zrealizowania określonego zadania  Czas jej trwania może 
być określony w przybliżeniu, a nie konkretnie, jak w przypadku umowy o pracę na czas określony 

Uwaga! To, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę (ani rozwiązać umo‑
wy o pracę bez wypowiedzenia), nie oznacza, że takie prawo nie przysługuje pracownicy/
pracownikowi  Ani ciąża, ani korzystanie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wy‑
chowawczego nie ograniczają uprawnienia pracownicy/pracownika do wypowiedzenia lub 
rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą 

Ochrona przed wykonywaniem prac uciążliwych  
lub szkodliwych dla zdrowia

Pracodawca nie może nakazać ciężarnej kobiecie wykonywania prac uznanych za 
szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet43  Zalicza się do nich m in :

– prace w warunkach określonego natężenia promieniowania,
– prace w warunkach narażenia na hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania,
– dźwiganie powyżej pewnych dopuszczalnych norm,
– prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
– prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych44 

43 Art  176 kodeksu pracy 
44 Szczegółowy wykaz prac, których wykonywanie przez kobiety jest zabronione, znajduje się 
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Jeżeli pracownica wykonuje pracę, która jest niedozwolona w ciąży, pracodaw‑
ca powinien niezwłocznie przenieść ją do odpowiedniego dozwolonego zajęcia  
Jeżeli nie ma takiej możliwość, to kobieta ma prawo do pełnego wynagrodzenia 
za czas niewykonywania pracy 

pozostałe uprawnienia kobiety w ciąży

Pracownicy w ciąży nie wolno:
• zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej45. Jeżeli kobie‑

ta była dotychczas zatrudniona w porze nocnej, to pracodawca musi zmie‑
nić jej godziny pracy lub przenieść ją na inne stanowisko, a w razie braku 
takich możliwości musi zwolnić ją od wykonywania pracy na niezbędny 
okres czasu (nie spowoduje to pomniejszenia wynagrodzenia)46;

• bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w syste-
mie przerywanego czasu pracy47 

Zwolnienie od pracy na badania lekarskie. Pracodawca jest obowiązany 
udzielać ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza ba‑
dania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą 
być przeprowadzone poza godzinami pracy  Za czas nieobecności w pracy z tego 
powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia48 

urlopy dla rodziców

Od kilku lat płatne urlopy związane z rodzicielstwem ulegają wydłużaniu  Zmie‑
nia się nazewnictwo i czas trwania tych urlopów, a także formalności, jakich mu‑
szą dopełnić rodzice, aby z nich skorzystać 

Poniższa tabelka przestawia zestawienie urlopów dla rodziców oraz czas ich 
trwania w okresie ostatniej zmiany przepisów  Dane w tabelce dotyczą urodzenia 
jednego dziecka przy jednym porodzie 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r  w sprawie wykazu prac szcze‑
gólnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz  U  z 1996 r  Nr 114, poz  545 
z późn  zm ) 

45 Art  178 § 1 kodeksu pracy 
46 Tamże, art  1781 
47 Tamże, art  178 § 1  System przerywanego czasu pracy to takie ukształtowanie godzin pracy, że 

w ramach jednej doby roboczej pracownik nie wykonuje pracy nieprzerwanie, tylko jego praca 
jest podzielona na części (art  139 kodeksu pracy) 

48 Art  185 § 2 kodeksu pracy 
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Od 14 sierpnia 2015 r.
do 1 stycznia 2016 r. Od 2 stycznia 2016 r.

urlop maksymalny 
czas trwania

urlop maksymalny 
czas trwania

podstawowy urlop 
macierzyński

20 tygodni urlop macierzyński 20 tygodni

dodatkowy urlop 
macierzyński

6 tygodni urlop rodzicielski 32 tygodnie

urlop rodzicielski 26 tygodni

urlop wychowawczy 36 miesięcy urlop wychowawczy 36 miesięcy

urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w związku z urodzeniem dziecka  
Czas trwania tego urlopu, czyli jego wymiar, zależy od liczby dzieci urodzonych 
przy jednym porodzie i wynosi odpowiednio49:

Liczba dzieci urodzonych
przy jednym porodzie

Wymiar urlopu
macierzyńskiego

1 20 tygodni

2 31 tygodni

3 33 tygodnie

4 35 tygodni

5 i więcej 37 tygodni

Urlop macierzyński po urodzeniu dziecka jest obowiązkowy  To znaczy, że 
pracownica nie może z niego zrezygnować  Część urlopu macierzyńskiego (nie 
więcej niż 6 tygodni) można wykorzystać przed przewidywaną datą porodu50  Je‑
żeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed urodzeniem dzie‑
cka, to pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu51  Pracowni‑
ca obowiązkowo wykorzystuje 14 tygodni urlopu macierzyńskiego bezpośrednio 

49 Tamże, art  180 § 1 
50 Tamże, art  180 § 3–2 
51 Tamże, art  1831 § 2 
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po porodzie  Ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić 
do pracy tylko:

1) jeżeli pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta ojciec dziecka,
2) jeżeli ojciec dziecka nie jest pracownikiem, a wykonuje inną działalność 

zarobkową – musi ją przerwać na okres odpowiadający okresowi, który po‑
został do końca urlopu macierzyńskiego i w tym czasie sprawować osobi‑
stą opiekę nad dzieckiem52  Za ten okres ojciec będzie otrzymywał zasiłek 
macierzyński 

Urlop macierzyński dla ojca. Przed 2 stycznia 2016 r  rodzice dziecka mogli 
podzielić między siebie urlop macierzyński tylko, jeżeli oboje byli pracownikami  
Gdy matka nie była pracownicą, to ojciec ‑pracownik mógł skorzystać z urlopu 
macierzyńskiego tylko w szczególnych sytuacjach:

– matka dziecka zmarła,
– porzuciła dziecko lub
– legitymowała się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzysten‑

cji i stan jej zdrowia uniemożliwiał jej sprawowanie osobistej opieki nad 
dzieckiem53 

Obecnie ojciec ‑pracownik może otrzymać część urlopu macierzyńskiego przy‑
padającą po dniu rezygnacji przez matkę z pobierania zasiłku macierzyńskiego  
Matka nie musi być pracownicą, wystarczy, że będzie miała prawo do zasiłku ma‑
cierzyńskiego z innego tytułu (np  prowadziła działalność gospodarczą) i zrezyg‑
nuje z niego, ale nie wcześniej niż 14 tygodni po porodzie  Zatem rodzice mogą 
się wymieniać przy opiece nad dzieckiem i korzystać z prawa do zasiłku macie‑
rzyńskiego niezależnie od tego, czy są pracownikami, czy ich prawa do zasiłku 
macierzyńskiego pochodzą z innych tytułów  Z urlopu macierzyńskiego rodzice 
nie mogą korzystać jednocześnie.

Jeżeli matka dziecka, która nie jest ubezpieczona, a zatem nie przysługuje jej ani 
urlop, ani zasiłek macierzyński, podejmie zatrudnienie, pracownikowi ‑ojcu wy‑
chowującemu dziecko przysługuje wtedy prawo do części urlopu macierzyńskiego  
Warunkiem jest, by matka została zatrudniona w wymiarze co najmniej pół etatu  
Urlop macierzyński będzie przysługiwał ojcu w okresie trwania zatrudnienia mat‑
ki dziecka od dnia, w którym je podjęła, aż do wyczerpania wymiaru urlopu54 

Urlop macierzyński dla ojca lub innego bliskiego członka rodziny. Od 2 stycz‑
nia 2016 r55  już nie tylko rodzice, ale również inni członkowie najbliższej rodziny, 

52 Przed 2 stycznia 2016 r  matka nie mogła zrezygnować z urlopu macierzyńskiego, jeżeli ojciec 
nie był pracownikiem i w związku z tym nie miał prawa do urlopu macierzyńskiego  

53 Na mocy art  1821b kodeksu pracy uchylonego dnia 2 stycznia 2016 r 
54 Art  180 § 14 kodeksu pracy 
55 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r  o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

(Dz U  z 2015 r , poz  1268) 
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w pewnych przypadkach będą uprawnieni do urlopu macierzyńskiego  Za człon‑
ków rodziny uważa się małżonka, rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, 
rodzeństwo – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie 
sprawowania opieki nad dzieckiem56  Kodeks pracy przewiduje tylko kilka szcze‑
gólnych sytuacji, gdy ojciec ‑pracownik lub inny bliski członek rodziny będzie mógł 
skorzystać z urlopu macierzyńskiego57  Sytuacje te zostały wskazane poniżej:

• Matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodziel-
nej egzystencji58. Jeżeli matka legitymująca się orzeczeniem o niezdolno‑
ści do samodzielnej egzystencji jest pracownicą lub przysługuje jej zasiłek 
macierzyński, to może zrezygnować z urlopu i pobierania zasiłku po co 
najmniej 8 tygodniach po porodzie  Pracownikowi ‑ojcu wychowującemu 
dziecko albo pracownikowi ‑innemu członkowi najbliższej rodziny przy‑
sługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu 
rezygnacji przez matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego  
W przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 
przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem, która legitymuje się orzeczeniem 
o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ojcu wychowującemu dzie‑
cko albo pracownikowi ‑innemu członkowi najbliższej rodziny przysługuje 
prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu powstania 
niezdolności do samodzielnej egzystencji 

• Matka dziecka przebywa w szpitalu albo w innym przedsiębiorstwie pod‑
miotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjo‑
narne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia 
uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem59  Mat‑
ka, która przebywa w szpitalu, może po 8 tygodniach od porodu przerwać 
urlop macierzyński i pobieranie zasiłku macierzyńskiego na okres poby‑
tu w szpitalu  Na czas tej przerwy urlop macierzyński będzie przysługiwał 
ojcu wychowującemu dziecko albo innemu członkowi najbliższej rodziny 

• Matka dziecka umiera. Niezależnie od tego, czy zmarła matka była pra‑
cownicą, ubezpieczoną czy też nie była objęta ubezpieczeniem społecznym 
w razie choroby i macierzyństwa, pracownikowi ‑ojcu wychowującemu 
dziecko albo pracownikowi ‑innemu członkowi najbliższej rodziny przysłu‑
guje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu zgonu 
matki dziecka60 

56 Art  32 ust  2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa w związku z art  1751 pkt 4 kodeksu pracy 

57 Art  180 kodeksu pracy 
58 Tamże, art  180 § 6 i § 7 oraz § 15 pkt 3 
59 Tamże, art  180 § 11–10 
60 Tamże, art  180 § 12 oraz § 15 pkt 1 
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• Matka porzuca dziecko. W przypadku porzucenia dziecka przez matkę 
ojcu wychowującemu dziecko albo innemu członkowi najbliższej rodzi‑
ny przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po 
dniu porzucenia przez nią dziecka  Jeżeli matka, która porzuca dziecko, ma 
prawo do urlopu macierzyńskiego lub zasiłku macierzyńskiego, to wyko‑
rzystuje je w wymiarze co najmniej 8 tygodni od porodu61  Ojcu wycho‑
wującemu dziecko albo innemu członkowi najbliższej rodziny, który jest 
pracownikiem, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego przy‑
padającej po dniu, do którego korzystała z niego matka 

8 tygodni urlopu zawsze dla matki. Matka ‑pracownica ma prawo do co naj‑
mniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ponieważ tyle trwa okres połogu  Z tego 
samego powodu matce przysługuje 8 ‑tygodniowy urlop macierzyński również:

– gdy dziecko urodzi się martwe lub umrze przed upływem 8 tygodnia życia62,
– jeżeli matka odda dziecko do adopcji lub dziecko zostanie jej odebrane po‑

stanowieniem sądu opiekuńczego63 

urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego64 to urlop dla rodziców zastęp‑
czych oraz osób, które adoptują dziecko  Nie mogą z niego korzystać zawodo‑
we rodziny zastępcze  Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje 
w takim samym wymiarze i na podobnych zasadach, jak urlop macierzyński dla 
rodziców biologicznych  Jego długość jest zróżnicowana w zależności od ilości 
dzieci przyjętych na wychowanie  Urlop przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku decyzji o odroczeniu obowiązku szkol‑
nego – do 10 roku życia  Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie pełnego wymia‑
ru urlopu przed ukończeniem przez dziecko 7 (lub odpowiednio 10) roku życia, 
to kodeks pracy gwarantuje rodzicom zastępczym i adopcyjnym 9 tygodni tego 
urlopu 

Rodzice zastępczy i adopcyjni korzystają również z pozostałych uprawnień 
pracowniczych przewidzianych dla rodziców, którym urodzi się dziecko.

61 Tamże, art  180 § 13 oraz § 15 pkt 2 
62 Tamże, art  1801 
63 Tamże, art  182 
64 Tamże, art  183 
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urlop ojcowski65

Pracownik ‑ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wy‑
miarze do 2 tygodni  Urlop ojcowski można wykorzystać do ukończenia przez 
dziecko 24 miesiąca życia66  Po tym terminie przepada  Urlop ojcowski może być 
wykorzystany jednorazowo albo w dwóch częściach – każda długości 1 tygodnia  
Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje ojcu zasiłek macierzyński  Ojciec może 
wykorzystać urlop ojcowski również w czasie, gdy matka korzysta z urlopu macie‑
rzyńskiego lub rodzicielskiego 

urlop okolicznościowy

Z okazji urodzenia dziecka ojciec ma prawo do 2 dni tzw  urlopu okolicznościowe‑
go  Za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia67 

urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to urlop, który przysługuje bezpośrednio po urlopie macie‑
rzyńskim albo w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego odpowiadającemu 
okresowi urlopu macierzyńskiego  Między urlopem rodzicielskim a macierzyń‑
skim nie może być ani jednego dnia przerwy 

Pełny wymiar urlopu rodzicielskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy 
jednym porodzie i wynosi:

Liczba dzieci urodzonych
przy jednym porodzie

Wymiar urlopu
macierzyńskiego

 1 32 tygodnie

więcej niż 1 34 tygodnie

65 Tamże, art  1823 
66 Przed 2 stycznia 2016 r  urlop ojcowski można było wykorzystać do ukończenia przez dziecko 

12 miesiąca życia 
67 § 15–16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r  w sprawie 

sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od 
pracy, t j  z dnia 16 września 2014 r  (Dz U  z 2014 r , poz  1632) 
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Jeżeli oboje rodzice są pracownikami, to urlop rodzicielski przysługuje każ‑
demu z nich na takich samych prawach  Wskazany wyżej wymiar urlopu (32 
lub 34 tygodnie) jest łączny dla obojga rodziców  To znaczy, że oboje rodziców 
w sumie może wykorzystać 32 tygodnie urlopu  Rodzice mogą wykorzystać urlop 
rodzicielski:

– w tym samym czasie lub
– jedno po drugim, lub
– cały urlop może wykorzystać jeden rodzic 
Zależy to od ich swobodnej decyzji  Urlop rodzicielski jest udzielany jedno‑

razowo albo w częściach  Urlop może być podzielony na maksymalnie cztery 
8 ‑tygodniowe części  Części urlopu muszą przypadać bezpośrednio jedna po dru‑
giej  16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być udzielone w terminie nieprzypa‑
dającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym 
bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający 
części tego urlopu 

Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego do zakończenia roku kalen‑
darzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia68 

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany 
w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu  
Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika  Pracownik może 
zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą 
pracodawcy i powrócić do pracy69 

Zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński to dwa różne pojęcia 
Zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym, które wypłaca Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawca 
Urlop macierzyński czy rodzicielski to czas wolny od pracy, który przysługuje 

pracownikom w związku z narodzinami lub przysposobieniem dziecka 
Pracownikom przysługują łącznie 52 tygodnie, czyli 1 rok, płatnego urlopu 

po narodzinach jednego dziecka  W przypadku urodzenia większej liczby dzieci 
przy jednym porodzie okres ten trwa od 65 do 71 tygodni  Za okres urlopu macie‑
rzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego 
oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński70 

68 Tamże, art  1821c 
69 Tamże, art  1821d 
70 Tamże, art  184 
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Urlop macierzyński jest przywilejem pracowników  We wskazanych po‑
niżej sytuacjach matce nie przysługuje urlop macierzyński, a jedynie zasiłek 
macierzyński:

– matka pracowała na podstawie umowy ‑zlecenia, od której były odpro‑
wadzane składki na ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczenie chorobowe 
przy umowie ‑zleceniu jest dobrowolne)  Istotne jest, aby dziecko urodziło 
się w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,

– matka prowadziła własną działalność gospodarczą,
– matka straciła pracę w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub li‑

kwidacji pracodawcy bądź jeżeli pracodawca zwolnił ją, naruszając prawo 
pracy, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu71,

– matka pracowała na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas 
wykonania określonej pracy, która została przedłużona do dnia porodu 

Osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. W pierwszej kolejności oso‑
bą uprawnioną do zasiłku macierzyńskiego jest matka  Ojciec dziecka oraz inni 
członkowie bliskiej rodziny nabywają to prawo dopiero wtedy, gdy matka zrezyg‑
nuje z dalszego pobierania zasiłku lub nie jest w stanie opiekować się dzieckiem  
Rodzice mogą dzielić pomiędzy siebie okresy pobierania zasiłku  Nie ma znacze‑
nia, czy rodzice są pracownikami, osobami samo ‑zatrudnionymi, czy prawo do 
zasiłku nabyli na podstawie umowy zlecenia, od której były odprowadzane skład‑
ki na ubezpieczenie chorobowe 

Okoliczności, w jakich ojciec i inni bliscy członkowie rodziny mogą nabyć pra‑
wo do zasiłku macierzyńskiego przedstawia tabela72:

Okres pobierania 
zasiłku macie-

rzyńskiego  
przez matkę

Powód, dla którego zasiłek  
macierzyński przestaje  

przysługiwać matce dziecka  
lub w ogóle jej  
nie przysługuje

Kto jest uprawniony  
do zasiłku macierzyńskiego,  

gdy matka przestaje  
go pobierać?

Co najmniej  
14 tygodni  
po porodzie

Matka rezygnuje z pobierania 
zasiłku macierzyńskiego, po 
wykorzystaniu go za okres co 
najmniej 14 tygodni po porodzie 

Zasiłek macierzyński przy‑
sługuje ojcu dziecka, który 
uzyskał prawo do urlopu ma‑
cierzyńskiego lub przerwał 
działalność zarobkową w celu 
sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem 

71 Art  30 ust  1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa 

72 Tamże, art  29 ust  3 
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Okres pobierania 
zasiłku macie-

rzyńskiego  
przez matkę

Powód, dla którego zasiłek  
macierzyński przestaje  

przysługiwać matce dziecka  
lub w ogóle jej  
nie przysługuje

Kto jest uprawniony  
do zasiłku macierzyńskiego,  

gdy matka przestaje  
go pobierać?

Co najmniej  
8 tygodni  
po porodzie

Matka dziecka, legitymująca 
się orzeczeniem o niezdolności 
do samodzielnej egzystencji 
rezygnuje z pobierania zasiłku 
macierzyńskiego 

Zasiłek macierzyński przy‑
sługuje ojcu dziecka albo 
innemu członkowi najbliższej 
rodziny, który uzyskał prawo 
do urlopu macierzyńskiego, 
urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego albo urlopu 
rodzicielskiego lub przerwał 
działalność zarobkową w celu 
sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem 

Matka przebywa w szpitalu albo 
innej placówce leczniczej, gdzie 
leczy się stacjonarnie całodo‑
bowo  Jej stan zdrowia unie‑
możliwia sprawowanie osobistej 
opieki nad dzieckiem  Zasiłek 
macierzyński matki dziecka 
przerywa się na okres,  
w którym z zasiłku tego  
korzysta ojciec dziecka albo 
inny ubezpieczony członek 
najbliższej rodziny 

Matka porzuca dziecko 

Do dnia śmierci Matka dziecka umiera 

Zasiłek  
macierzyński 
w ogóle matce  
nie przysługuje

Matka dziecka, która nie jest 
objęta albo nie posiada tytu‑
łu do objęcia ubezpieczeniem 
społecznym w razie choroby 
i macierzyństwa:
1) umiera,
2) porzuca dziecko,
3) nie może sprawować osobi‑

stej opieki nad dzieckiem, 
a legitymuje się orzeczeniem 
o niezdolności do samodziel‑
nej egzystencji  
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Okres pobierania 
zasiłku macie-

rzyńskiego  
przez matkę

Powód, dla którego zasiłek  
macierzyński przestaje  

przysługiwać matce dziecka  
lub w ogóle jej  
nie przysługuje

Kto jest uprawniony  
do zasiłku macierzyńskiego,  

gdy matka przestaje  
go pobierać?

Zasiłek  
macierzyński 
w ogóle matce  
nie przysługuje

W przypadku podjęcia przez 
matkę dziecka, nieposiadającą 
tytułu do objęcia ubezpiecze‑
niem społecznym w razie choro‑
by i macierzyństwa, zatrudnienia 
w wymiarze nie niższym niż 
połowa pełnego wymiaru czasu 
pracy 

Zasiłek macierzyński przy‑
sługuje ubezpieczonemu 
ojcu dziecka, który uzyskał 
prawo do urlopu macierzyń‑
skiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego 
albo urlopu rodzicielskiego 
lub przerwał działalność 
zarobkową w celu sprawo‑
wania osobistej opieki nad 
dzieckiem, do wyczerpania 
wymiaru zasiłku, nie dłużej 
niż przez okres trwania 
zatrudnienia matki 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego73  Podstawę wymiaru zasiłku stanowi 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które rodzic uzyskał przez 12 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających moment nabycia prawa do zasiłku  Jeżeli za‑
trudnienie trwało krócej niż 12 miesięcy, podstawa wymiaru będzie ustalona jako 
średnia z pełnych przepracowanych miesięcy 

W przypadku rodziców pracujących na podstawie umowy ‑zlecenia i samo‑
zatrudnionych wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od wysoko‑
ści opłacanych składek na ubezpieczenie chorobowe oraz od okresu, przez który 
składki te były opłacane 

Rodzice mogą wybrać pomiędzy dwoma wariantami wysokości zasiłku przez 
okres płatnego urlopu 

Poprzednie zasady – dotyczą sytuacji, gdy urlop macierzyński rozpoczął się 
przed 2 stycznia 2016 r  Zestawienie zawiera tabela na następnej stronie:

73 Tamże, art  31 
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Wariant I

za okres podstawowego urlo‑
pu macierzyńskiego i urlopu na 
warunkach podstawowego urlopu 
macierzyńskiego

20 tygodni 100% podstawy 
wymiaru zasiłku

za okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego

6 tygodni 100% podstawy 
wymiaru zasiłku

za okres urlopu rodzicielskiego 26 tygodni 60% podstawy 
wymiaru zasiłku

Wariant II

za cały okres odpowiadający 
okresowi urlopu macierzyńskie‑
go, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz urlopu 
rodzicielskiego

52 tygodnie 80% podstawy 
wymiaru zasiłku

Nowe zasady – dziecko urodziło się 2 stycznia 2015 r  lub później:

Wariant I

za okres urlopu macierzyńskie‑
go, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego

20 tygodni 100% podstawy 
wymiaru zasiłku

 6 tygodni urlopu rodzicielskiego 100% podstawy 
wymiaru zasiłku

za okres pozostałego urlopu 
rodzicielskiego

26 tygodnie 60% podstawy 
wymiaru zasiłku

Wariant II

za cały okres odpowiadający okreso‑
wi urlopu macierzyńskiego, urlopu 
na warunkach urlopu macierzyń‑
skiego oraz urlopu rodzicielskiego

52 tygodnie 80% podstawy 
wymiaru zasiłku

Aby korzystać z II wariantu, czyli by otrzymywać zasiłek w wysokości 80% 
podstawy przez cały okres opieki nad dzieckiem (1 rok) należy najpóźniej 21 dni74 
po porodzie złożyć pisemny wniosek o:

1) udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (w przypadku pra‑
cowników) lub

2) wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okreso‑
wi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 

74 Przed 2 stycznia 2016 r  termin ten wynosił tylko 14 dni 
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(w przypadku osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, niebędących 
pracownikami)75 

Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony, to zasiłek będzie wypłacany zgodnie 
z wariantem I, czyli przez okres urlopu macierzyńskiego – 100% podstawy wy‑
miaru, a przez okres urlopu rodzicielskiego – 60 % podstawy wymiaru 

Nie mniej niż 1000 zł. Minimalna miesięczna kwota zasiłku macierzyńskie‑
go, po odjęciu podatku, nie może być niższa niż 1000 zł  W przypadku gdyby 
była niższa, to zasiłek macierzyński podwyższa się do wysokości świadczenia 
rodzicielskiego, czyli do 1000 zł  Podwyższenie jest finansowane z budżetu 
państwa76 

łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu  Wymiar pracy podejmowanej 
w trakcie urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać połowy pełnego etatu  
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega proporcjonalnemu 
wydłużeniu  Maksymalny okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim wynosi 
64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka w trakcie jednego porodu 
(68 tygodni – w przypadku wieloraczków)77 

Pracownik chcący łączyć urlop rodzicielski z pracą musi w terminie nie krót‑
szym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy złożyć pracodawcy od‑
powiedni wniosek  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracowni‑
ka, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy 
wykonywanej przez pracownika  O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku 
pracodawca informuje pracownika na piśmie78 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wy‑
miaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie urlopu rodzicielskiego 
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu79 

75 Art  30a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa 

76 Tamże, art  31 ust  3a i 3b; art  17 c ust  5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r  o świadczeniach 
rodzinnych, t j  z dnia 13 stycznia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  114) 

77 Art  1821f kodeksu pracy 
78 Tamże, art  1821e 

79 Art  29 ust  7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa 
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Obniżenie wymiaru etatu

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pi‑
semny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego 
niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać 
z takiego urlopu  Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika80  
Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obni‑
żonym wymiarze czasu pracy  Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania ter‑
minu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni 
od dnia złożenia wniosku81  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać 
umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do 
urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia po‑
wrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny 
okres 12 miesięcy 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okre‑
sie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego 
wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego 
wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy82 

po powrocie do pracy

Praca czeka na pracownika po powrocie. Pracodawca musi dopuścić pracownika 
po zakończeniu:

– urlopu macierzyńskiego,
– dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
– urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopu rodzicielskiego oraz
– urlopu ojcowskiego

do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowi‑
sku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym sta‑
nowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem 
za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu83  Po zakończeniu ur‑
lopu wychowawczego pracownikowi przysługuje podobna ochrona, z tą różniącą, 
że jego wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę, które mu 

80 Tamże, art  1867 §1 
81 Tamże, art  1867 §2 
82 Tamże, art  1868 § 1 pkt 2 
83 Tamże, art  1832  
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przysługiwało w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem 
wychowawczym84 

Przerwy na karmienie dziecka piersią. Pracownica karmiąca dziecko piersią 
ma prawo do przerw w pracy na karmienie  Przerwy te wliczają się do czasu 
pracy  Ilość i czas trwania przerw zależą od wymiaru czasu pracy i ilości kar‑
mionych dzieci  W praktyce przerw na karmienie piersią można udzielić łącznie 
i tak ustalić je w grafiku, że spowoduje to faktyczne skrócenie czasu pracy o czas 
odpowiadający czasowi przysługujących przerw85  Pracodawca może zażądać za‑
świadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt karmienia dziecka piersią przez 
określony czas 

wymiar czasu pracy
matki karmiącej

ilość dzieci karmionych piersią

1 więcej niż 1

pełen etat (8 godzin dziennie)
2 przerwy 30 minutowe 2 przerwy 45 minutowe

przerwy mogą być udzielane łącznie

krócej niż 6 godzin dziennie 1 przerwa 30 minutowa 1 przerwa 45 minutowa

krócej niż 4 godziny dziennie przerwa na karmienie nie przysługuje

Przywileje pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 
4 roku życia:

•	 Pracownika	bez	jego	zgody	nie	wolno	zatrudniać	w	godzinach	nadliczbo‑
wych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również 
delegować poza stałe miejsce pracy86  Jeżeli oboje rodzice lub opiekuno‑
wie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać tylko jedno 
z nich 

•	 Czas	pracy	pracowników	opiekujących	się	dzieckiem	do	ukończenia	przez	
nie 4 roku życia bez ich zgody nie może przekraczać 8 godzin  Pracownik 
zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku 
ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy87  Jeżeli oboje 
rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia tego może 
korzystać tylko jedno z nich 

Zwolnienie od pracy na opiekę na dzieckiem. Pracownikowi wychowują‑
cemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku 

84 Tamże, art  1864 
85 Tamże, art  187 
86 Tamże, art  178 § 2 
87 Tamże, art  148 pkt 3 
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kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zacho‑
waniem prawa do wynagrodzenia88  Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka 
są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać tylko jedno z nich 

Zasiłek opiekuńczy89 przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykony‑
wania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzie‑
ckiem  Rodzice najczęściej korzystają z tego uprawnienia, aby opiekować się 
chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat  Choroba dziecka jest najczęst‑
szym powodem korzystania z zasiłku opiekuńczego, ale można go otrzymać rów‑
nież w związku z koniecznością zapewniania opieki dziecku zdrowemu do lat 8 
w przypadku:

a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 
szkoły albo choroby niani lub dziennego opiekuna dziecka,

b) porodu lub choroby małżonka pracownika lub rodzica dziecka, jeżeli cho‑
roba uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem,

c) pobytu małżonka pracownika lub rodzica dziecka, stale opiekujących się 
dzieckiem, w szpitalu 

W roku kalendarzowym można wykorzystać:
– nie więcej niż 60 dni płatnego zwolnienia z tytułu opieki nad chorym dzie‑

ckiem do lat 14,
– 14 dni, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 8 ze wskazanych 

wyżej przyczyn 
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli we wspólnym gospodarstwie domo‑

wym są inni członkowie rodziny, mogący zapewnić opiekę dziecku  Nie dotyczy 
to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat  Miesięcz‑
ny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku 

urlop wychowawczy90

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, przyznawanym w celu sprawowa‑
nia osobistej opieki nad dzieckiem  Prawo do urlopu wychowawczego zależy od 
stażu pracy  Aby z niego skorzystać, pracownik musi być zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy  Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie 
okresy zatrudnienia 

88 Tamże, art  188  Przed 2 stycznia 2016 r  uprawnienia do tego zwolnienia nie można było 
podzielić na godziny  

89 Tamże, art  189 oraz art  32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa 

90 Art  186 kodeksu pracy 
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Ile może trwać urlop wychowawczy? Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 
do 36 miesięcy  Przy czym można z niego korzystać nie dłużej niż do zakończenia 
roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, chyba że dziecko wy‑
maga osobistej opieki z powodu niepełnosprawności  Wówczas pracownik może 
skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego do 36 miesięcy  Ten dodat‑
kowy urlop wychowawczy można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 
roku życia 

Jak długo z urlopu wychowawczego może korzystać każdy z rodziców? Ur‑
lop przysługuje obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka  Każdemu z rodziców 
lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wycho‑
wawczego  Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opieku‑
nów dziecka  Zatem jeden rodzic będzie mógł skorzystać z urlopu wychowaw‑
czego w maksymalnym wymiarze 35 miesięcy  Z urlopu wychowawczego mogą 
jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka  W takim przy‑
padku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać 36 miesięcy 
(72 w przypadku dziecka niepełnosprawnego)  Rodzic dziecka ma prawo do urlo‑
pu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy tylko, jeżeli drugi rodzic dziecka 
nie żyje lub nie przysługuje mu pełna władza rodzicielska 

W ilu częściach może być wykorzystany? Urlop wychowawczy jest udzielany 
nie więcej niż w 5 częściach 

Formalności i terminy przy korzystaniu z uprawnień

Aby korzystać z uprawnień pracowniczych dla kobiet w ciąży konieczne będzie 
przedłożenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę91 

Pracownicy ‑rodzice korzystający ze swoich uprawnień muszą pamiętać o ter‑
minach, w których należy składać odpowiednie wnioski, oraz o tym, że od stycz‑
nia 2016 r  obowiązują wzory wniosków:

– o udzielenie części urlopu macierzyńskiego,
– urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części,
– urlopu rodzicielskiego lub jego części,
– urlopu ojcowskiego lub jego części,
– w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na wa‑

runkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części,
– o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywa‑

niem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
– o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,

91 Tamże, art  185 § 1 
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– o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu 
wychowawczego 

Do wniosków tych należy załączyć wymagane dokumenty92, m in  akt urodze‑
nia dziecka oraz odpowiednie oświadczenie drugiego rodzica  Nie ma potrzeby 
dołączania dokumentów, które już znajdują się w aktach osobowych pracownicy/
pracownika 

Terminy – pracownicy mają 21 dni na złożenie pracodawcy pisemnych wnio‑
sków o:

– udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze – termin do 21 dni po porodzie93,

– o rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części 
i powrotu do pracy – termin do 21 dni przed przystąpieniem do pracy,

– o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – termin do 21 
dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części94 

Uwaga! Pracownika, który rozpoczął korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub 
części tego urlopu przed 2 stycznia 2016 r  obowiązują terminy ze starej ustawy  To 
znaczy, że taki pracownik może złożyć wniosek:

– o kolejną część urlopu rodzicielskiego lub
– o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy 

u pracodawcy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego etatu
w terminie 14 dniu przed rozpoczęciem kolejnej części urlopu lub przed roz‑

poczęciem łączenia pracy z urlopem rodzicielskim95 

92 Tamże, art  1868a kodeksu pracy  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 8 grudnia 2015 r w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związa‑
nych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz U  z 2015 r , 
poz  2243) 

93 Art  1791 § 1 kodeksu pracy 
94 Tamże, art  1791 § 4 
95 Art  29 ust  2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r  o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 

innych ustaw (Dz U  z 2015 r , poz  1268) 
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Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r  – Kodeks pracy, tekst jednolity z dnia 17 września 

2014 r  (Dz U  z 2014 r , poz  1502 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo‑

łecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn  z dnia 17 grudnia 2013 r  
(Dz U  z 2014 r , poz  159 z późniejszymi zmianami);

§ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r  w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz U  z dnia 27 wrześ‑
nia 1996 r );

§ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r  w spra‑
wie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracowni‑
kom zwolnień od pracy, tekst jednolity z dnia 16 września 2014 r  (Dz U  z 2014 r , 
poz  1632);

§ Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r  o świadczeniach rodzinnych, tekst jednolity z dnia 
13 stycznia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  114 z późniejszymi zmianami) 

Strony internetowe:
•	 www.rodzicielski.gov.pl
•	 www.rodzina.gov.pl	–	rządowa	strona	zawierająca	praktyczne	informacje	dla	rodziców
•	 www.zus.pl	–	Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych
•	 www.pip.gov.pl	–	Państwowa	Inspekcja	Pracy
•	 pue.zus.pl	–	Platforma	Usług	Elektronicznych	ZUS

Infolinie:
•	 22	560	16	00	–	Centrum	Obsługi	Telefonicznej	ZUS
•	 801	002	820,	68	413	08	13	–	Okręgowy	Inspektorat	Pracy	w	Zielonej	Górze, nieod‑

płatne porady prawne w zakresie prawa pracy



5. BeZrOBOtNy rOdZIC

Osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia 
lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia uznaje się za 
osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy96 

Wydłużony okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych rodziców:
I. Jeżeli osoba bezrobotna wychowuje dziecko, które nie ukończyło 15 roku 

życia, to ma prawo do wydłużonego okresu pobierania zasiłku dla bezro‑
botnych, tj  365 dni  Uprawnienie to przysługuje bezrobotnemu:
1) którego małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z po‑

wodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku 
przez tego bezrobotnego lub

2) samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko97 
II. Jeżeli kobieta urodzi dziecko w okresie przysługiwania zasiłku dla bezro‑

botnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, to okres ten ulega prze‑
dłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zasiłek macierzyński98 

Nie można pozbawić statusu bezrobotnego osoby, która nie jest zdolna ani 
gotowa podjąć zatrudnienia z powodu opieki nad dzieckiem przez czas, przez któ‑
ry przysługiwałby jej zasiłek macierzyński  Obecnie jest to okres 52 tygodni od 
urodzenia dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków – od 62 do 71 
tygodni  Ochrona przed utratą statusu bezrobotnego dotyczy:

1) kobiety po urodzeniu dziecka,
2) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu 

opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przyspo‑
sobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina za‑
stępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w których sam bezrobotny składa wniosek 
o pozbawienie go tego statusu 

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. Po urodzeniu dziecka przez 
kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych do kwoty zasiłku dodaje się świad‑
czenie rodzicielskie w takiej kwocie, by łącznie rodzic otrzymywał kwotę 1000 zł 

96 Art  49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra‑
cy, t j  z dnia 13 stycznia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  149), [dalej: ustawa o promocji zatrudnienia] 

97 Tamże, art  73 ust  1 pkt 2 
98 Tamże, art  73 ust  3 
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miesięcznie99  Okres, przez jaki przysługuje świadczenie rodzicielskie zależy od 
ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie (przysposobionych, objętych 
opieką):

Liczba dzieci urodzonych
przy jednym porodzie

Wymiar urlopu
macierzyńskiego

1 52 tygodni

2 65 tygodni

3 67 tygodni

4 69 tygodni

5 i więcej 71 tygodni 

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przysługuje nie 
tylko osobom posiadającym status osoby bezrobotnej  Świadczenie to przysługu‑
je każdej kobiecie, która urodziła dziecko, a nie ma prawa do zasiłku macierzyń‑ 
skiego 

Zasady przyznawania:
– w tym samym czasie przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie bez 

względu na liczbę wychowywanych dzieci,
– można otrzymać jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywa‑

niem tego samego dziecka,
– świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku skrócenia 

okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka 
po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygo‑
dni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka lub porzucenia przez 
nią dziecka,

– świadczenie nie przysługuje, jeżeli w związku z wychowywaniem tego 
samego dziecka jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, spe‑
cjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

– świadczenie nie przysługuje osobom, które mają prawo za granicą do po‑
dobnego świadczenia  

Urzędy pracy oferują dodatkowe wsparcie dla rodziców powracających na 
rynek pracy.

99 Art  17c ust  6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r  o świadczeniach rodzinnych, t j  z dnia 13 stycz‑
nia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  114) 
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Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem100:
• Dla kogo? – dla bezrobotnego rodzica, który podejmie zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie za‑
wodowe dorosłych lub szkolenie  Osoba taka może starać się o refundację 
kosztów opieki nad dzieckiem pod warunkiem, że jej miesięczne przycho‑
dy nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia za pracę 

• Jakiej wysokości? – nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych przy‑
sługującego w okresie pierwszych 90 dni, czyli 415,60 zł101 na każde dzie‑
cko, którego na opiekę poniesiono koszty  Refundacja następuje po udoku‑
mentowaniu poniesionych kosztów opieki (np  koszty opłat za przedszkole 
czy żłobek)  Może być wypłacona również zaliczka na ten cel 

• Na jaki okres? – 6 miesięcy dla podejmujących zatrudnienie lub inną pracę 
zarobkową  W przypadku stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub 
szkolenia – na czas ich trwania 

Zatrudnianie bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy. Praco‑
dawcy/ przedsiębiorcy chcący zatrudnić bezrobotnego rodzica powracającego na 
rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka mogą otrzymać na 
ten cel dodatkowe środki finansowe z urzędu pracy  Urząd pracy może przyznać 
pracodawcy/przedsiębiorcy:

• grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy102  Grant przy‑
sługuje w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność minimalnego wynagro‑
dzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy za każdego skie‑
rowanego bezrobotnego  Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, 
stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego 
bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 
przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy103 

• świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie bezrobotnego rodzica w peł‑
nym wymiarze czasu pracy  Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez 
okres:
– 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pra‑

cę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego  Pracodawca ma 
obowiązek dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upły‑
wie okresu przysługiwania świadczenia przez okres 6 miesięcy albo

– 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za 
pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego  Pracodawca 

100 Art  61 ustawy o promocji zatrudnienia 
101 Wysokość zasiłku jest waloryzowana 1 czerwca każdego roku  Do 31 maja 2016 r  zasiłek pod‑

stawowy (100%) w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 831,10 zł 
102 Art  675 kodeksu pracy 
103 Art  60a ustawy o promocji zatrudnienia 
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jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego 
po upływie okresu przysługiwania świadczenia przez okres 9 miesięcy104 

Warunki, jakie musi spełnić bezrobotny, by urząd pracy skierował go do za‑
trudnienia u pracodawcy, który otrzymał grant na utworzenie stanowiska pracy 
w formie telepracy lub świadczenie aktywizacyjne:

– posiadać co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
– w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezyg‑

nować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność 
wychowywania dziecka 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra‑

cy, tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  149) 

Strony internetowe:
•	 zielonalinia.gov.pl	–	Centrum	Informacyjne	Służb	Zatrudnienia
•	 psz.praca.gov.pl	–	Wortal	Publicznych	Służb	Zatrudnienia
•	 www.mpips.gov.pl	–	Ministerstwo	Pracy	i	Polityki	Społecznej

Telefony, infolinie:
•	 195	24	–	Zielona	Linia.	Centrum	Informacyjne	Służb	Zatrudnienia

104 Tamże, art  60b 



6. rOZWód rOdZICóW

Jakie sprawy rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym? Rozwód rodziców niesie 
konsekwencje również dla ich dzieci  Kiedy małżeństwo ulega rozpadowi105 i mał‑
żonkowie decydują się wnieść pozew o rozwód, to uregulowania wymaga także 
sytuacja dzieci pochodzących z tego małżeństwa  Sąd może nie orzec rozwodu, 
jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci mał‑
żonków106  Jeżeli sąd orzeka rozwód małżonków, którzy mają wspólne małoletnie 
dziecko, to w wyroku rozwodowym musi rozstrzygnąć o:

– władzy rodzicielskiej nad dzieckiem;
– kontaktach rodziców z dzieckiem (na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka 

o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem);
– wysokości alimentów należnych dziecku;
– sposobie korzystania z zajmowanego przez rozwodzących się małżonków 

mieszkania (jeżeli w chwili rozwodu małżonkowie mieszkają razem)107 
Wszystkie opisane wyżej punkty rodzice mogą ustalić między sobą  Sąd roz‑

wodowy uwzględni wspólne stanowisko rodziców, jeżeli będzie ono zgodne 
z dobrem dziecka  Rodzice, chcący po rozwodzie współdziałać w wychowaniu 
dziecka, powinni przestawić sądowi pisemne porozumienie o sposobie wyko-
nywania władzy rodzicielskiej  Porozumienie to nazywane jest Rodzicielskim 
Planem Wychowawczym lub Planem Opieki Rodzicielskiej  Aby plan ten mógł 
zostać przez sąd uwzględniony, musi być przede wszystkim zgodny z dobrem 
dziecka  Porozumienie rozwodzących się rodziców powinno obejmować uzgod‑
nienia co do:

– miejsca zamieszkania dziecka,
– kontaktów z drugim rodzicem i dalszą rodziną,
– sposobu podejmowania decyzji dotyczących istotnych spraw dziecka,
– zasad wychowawczych,
– partycypacji rodziców w kosztach utrzymania dziecka 

105 Sąd może orzec rozwód, jeżeli małżeństwo uległo zupełnemu i trwałemu rozpadowi  Zupeł‑
ny rozpad małżeństwa następuje, jeżeli zanikną wszystkie więzi łączące małżonków: więź eko‑
nomiczna (małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego), wieź duchowa 
i więź fizyczna  Rozkład pożycia jest trwały, gdy doświadczenie życiowe wskazuje, że w danych 
okolicznościach małżonkowie nie powrócą do wspólnego pożycia  

106 Art  56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
107 Tamże, art  58 § 4 
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Warto spisać uzgodnienia, nawet jeżeli rodzice dojdą do porozumienia tylko 
w części tych spraw 

Jeżeli małżonkom nie uda się dojść do porozumienia, rozwiązanie zostanie im narzu‑
cone w wyroku rozwodowym  Wydając wyrok, sąd będzie się kierował dobrem dziecka  
Interesy rodziców mają drugorzędne znaczenie 

Władza rodzicielska. Orzekając o władzy rodzicielskiej, sąd rozwodowy może:
1) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Oboje 

rodzice mogą zachować pełną władzę rodzicielską niezależnie od tego, czy 
dziecko będzie mieszkać z jednym z nich, czy też naprzemiennie u każdego 
z rodziców;

2) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ogra-
niczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków 
i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Jeżeli nie widzisz możliwości 
współdziałania ze swoim małżonkiem w wychowaniu waszych dzieci, mo‑
żesz wnosić o przyznanie Ci władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi 
i jednoczesne ograniczenie jej drugiemu rodzicowi;

3) pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców;
4) zawiesić władzę rodzicielską jednemu lub obojgu rodzicom 
Uzasadnieniem dla rozstrzygnięcia sądu w sprawie władzy rodzicielskiej musi 

być dobro dziecka  Rodzeństwo powinno wychowywać się razem 
Alimenty – patrz rozdział 7, Alimenty 
Kontakty z dzieckiem – patrz rozdział 8, Kontakty z dzieckiem 
Sposób korzystania z zajmowanego mieszkania. Jeżeli w chwili rozwodu mał‑

żonkowie nadal mieszkają razem, sąd musi orzec, w jaki sposób będą korzystać 
z tego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie  Orzekając 
o wspólnym mieszkaniu, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i mał‑
żonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej108  W wypadkach 
wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może na żądanie drugiego małżonka 
nakazać jego eksmisję109 

108 Tamże, art  58 § 4 
109 Tamże, art  58 § 2 
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postępowanie przed sądem – co dzieje się  
w toku sprawy rozwodowej?

Inne sprawy toczące się równolegle przed sądem. W czasie trwania sprawy roz‑
wodowej nie można wszcząć odrębnego postępowania o:

– o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo 
pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi110 co do świadczeń 
za okres od wytoczenia powództwa o rozwód,

– dotyczącego władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi 
stron,

– ustalenie kontaktów z dziećmi 
W razie złożenia pozwu lub wniosku w takiej sprawie zostanie on przekazany 

sądowi, przed którym toczy się sprawa o rozwód111 
W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta 

odrębna sprawa o rozwód albo o separację112 
Mediacje okołorozwodowe. Mediacje mogą pomóc w ustaleniu warunków 

rozstania rodziców  Przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżon‑
ków  Z pomocy mediatora można skorzystać przed złożeniem pozwu o rozwód, 
a także w trakcie trwania sprawy rozwodowej  W każdym stanie sprawy o roz‑
wód sąd może skierować małżonków do mediacji w celu ugodowego załatwienia 
spornych kwestii dotyczących alimentów, sposobu wykonywania władzy rodzi‑
cielskiej, kontaktów z dziećmi113 

Nie zaleca się przeprowadzania mediacji, gdy:
– między stronami występuje znacząca nierównowaga sił;
– jedna lub obie strony są uzależnione od alkoholu lub środków 

psychoaktywnych;
– jedna lub obie strony cierpią na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia 

emocjonalne;
– rodzina uwikłana jest w przemoc 
Istnieją instytucje, które oferują bezpłatne mediacje rodzinne 
Wysłuchanie małoletniego  Sąd może wysłuchać małoletnie dziecko,  jeżeli 

jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala  Sąd 
uwzględni zdanie dziecka i jego rozsądne życzenia stosownie do okoliczności, 
rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka114  W praktyce 
110 Nie dotyczy to dochodzenia alimentów za okres sprzed wytoczenia powództwa o rozwód 
111 Art  445 i 445(1) kodeksu postępowania cywilnego 
112 Tamże, art  439 § 2 
113 Tamże, art  4452 
114 Tamże, art  216(1) 
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sądy rzadko wysłuchują małoletnich w sprawach rozwodowych ich rodziców  Wy‑
słuchanie takie musi się odbyć się poza salą posiedzeń sądowych  Nie należy mylić 
wysłuchania dziecka z jego przesłuchaniem w charakterze świadka  W sprawie 
rozwodowej nie mogą być przesłuchiwane w charakterze świadków dzieci stron, 
które nie ukończyły 17 lat115 

Postępowanie dowodowe. Przed wydaniem wyroku w sprawie o rozwód musi 
zostać dowiedzione, że małżeństwo faktycznie uległo zupełnemu i trwałemu 
rozpadowi  Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód ma na celu ponadto 
ustalenie:

– okoliczności dotyczących rozkładu pożycia,
– okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji,
– w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę 

pozwaną116 
Jeżeli złożony do sądu pozew o rozwód nie zawiera wniosków dowodowych, to 

sąd zwykle wzywa powoda do wskazania świadka  Sąd wzywa na rozprawę i prze‑
słuchuje wskazanego świadka, by ustalić:

– czy małżeństwo uległo zupełnemu i trwałemu rozpadowi,
– jaka jest sytuacja małoletnich dzieci pochodzących z tego małżeństwa 

Dowodami w postępowaniu rozwodowym przed sądem mogą być:

PRZESŁUCHANIE STRON
W każdej sprawie o rozwód podstawowym dowo‑
dem, który przeprowadza sąd, jest przesłuchanie 
strona)  Stawiennictwo stron na rozprawie rozwo‑
dowej jest obowiązkowe  Jeżeli rozwodzą się mał‑
żonkowie, którzy mają małoletnie dzieci, to sąd nie 
może ograniczyć postępowania dowodowego tylko 
do przesłuchania stron  Muszą zostać przeprowa‑
dzone dodatkowe dowodyb)  

WYWIAD ŚRODOWISKOWY
Sąd może zarządzić przeprowa‑
dzenie przez wyznaczoną osobę 
wywiadu środowiskowego w celu 
ustalenia warunków, w których 
żyją i wychowują się dzieci 
stronc)  Wywiady są przeprowa‑
dzane przez kuratorów sądo‑
wychd)  Pisemne sprawozdanie 
z przeprowadzonego wywiadu 
dołącza się do akt sprawy 

a) Art  432 kodeksu postępowania cywilnego 
b) Tamże, art  442 
c) Tamże, art  434 
d) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r  o kuratorach sądowych, t j  z dnia 2 kwietnia 2014 r  (Dz U  

z 2014 r , poz  795) 

115 Tamże, art  430 
116 Tamże, art  441 
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Dowodami w postępowaniu rozwodowym przed sądem mogą być:

OPINIA BIEGŁYCH
W sprawie o rozwód, a także innych sprawach 
dotyczących rodziców i dzieci, sąd może zarzą‑
dzić przeprowadzenie dowodu z opinii zespołu 
sądowych specjalistówe)  Opinie sporządzane są na 
podstawie przeprowadzonych badań psychologicz‑
nych, pedagogicznych lub lekarskich  Sąd może 
skierować na takie badanie rodziców i dzieci  Spe‑
cjaliści z ośrodka przygotują opinię, którą będzie 
kierował się sąd, orzekając o władzy rodzicielskiej 
i kontaktach z dziećmi 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW
Świadkiem może być osoba, 
która posiada informacje 
mogące mieć znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy  Dzieci 
nie powinny być wikłane w spory 
dorosłych  Dlatego w sprawie 
o rozwód nie mogą być 
przesłuchiwane w charakterze 
świadków dzieci stron, które nie 
ukończyły 17 latf) 

DOKUMENTY URZĘDOWE – np  akty nota‑
rialne, orzeczenia sądów, decyzje administracyj‑
ne, Niebieska Karta  Dokumenty sporządzone 
w przepisanej formie przez powołane do tego 
organy władzy publicznej i inne organy państwowe 
w zakresie ich działania  Dokumenty urzędowe 
stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo 
zaświadczone 

DOKUMENTY PRYWATNE 
– np  list, zaświadczenie lekar‑
skie, oświadczenia  Dokument 
prywatny stanowi dowód tego, 
że osoba, która go podpisała, 
złożyła oświadczenie zawarte 
w dokumencie 

NAGRANIA, FILMY, FOTOGRAFIE, WYDRUKI Z KOMPUTERA – w wyniku 
postępu technologicznego obecnie niemal wszyscy mamy dostęp do urządzeń utrwa‑
lających dźwięk lub dźwięk i obraz  Generalnie nie powinniśmy nagrywać innych osób 
bez ich zgody i wiedzy  Zwykle sądy dopuszczają dowody z nagrań, jeżeli nagrania te 
zostały wykonane osobiście w trakcie rozmowy osób występujących w charakterze 
stron  Sąd może nie dopuścić takich dowodów, jeżeli naruszają prawo do prywatności, 
tajemnicę komunikowania się i zasady współżycia społecznego  Trzeba też pamiętać 
o konsekwencjach karnych, jakie mogą spotkać osobę, która bez uprawnienia uzyskuje 
dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, np  włamując się do czyjejś poczty 
elektronicznejg) 

e) Art  2901 kodeksu postępowania cywilnego  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r  o opiniodawczych 
zespołach sądowych specjalistów (Dz U  z 2015 r , poz  1418)  Do 31 grudnia 2015 r  opinie 
takie były sporządzane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno‑konsultacyjne  Wyrokiem z dnia 
28 października 2015 r  w sprawie o sygnaturze U 6/15 Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyda‑
nie przez RODK opinii w sprawach innych niż sprawy nieletnich jest niezgodnie z przepisami 

f) Art  430 kodeksu postępowania cywilnego 
g) Art  267 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r  – Kodeks karny (Dz U  Nr 88, poz  553 z późn  zm ) 
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Po rozwodzie  Jeżeli zmieniły się okoliczności lub wymaga tego dobro dziecka, 
sąd może zmienić orzeczenie zawarte w wyroku rozwodowym:

– o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania,
– kontaktach z dzieckiem,
– obowiązku alimentacyjnym 
Zmiany tych rozstrzygnięć dokonuje sąd opiekuńczy  Wniosek w takiej spra‑

wie składa się do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia z 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 

z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  583 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r  o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów 

(Dz U  z 2015 r , poz  1418);
§ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r  – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity 

z dnia 17 grudnia 2013 r  (Dz U  z 2014 r , poz  101 z późniejszymi zmianami) 

Strony internetowe:
•	 brpd.gov.pl	–	Rzecznik	Praw	Dziecka
•	 mediator.org.pl	–	Stowarzyszenie	Polskie	Centrum	Mediacji



7. AlImeNty

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka. Dzieci nie są w stanie samo‑
dzielnie zaspokoić swoich potrzeb, dlatego rodzice mają obowiązek ponoszenia 
kosztów ich utrzymania117  Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziecko posiada ma‑
jątek, a dochody z tego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania 
i wychowania 

Obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodziców i nie zależy od wła‑
dzy rodzicielskiej  Oznacza to, że również rodzic pozbawiony przez sąd władzy 
rodzicielskiej nadal ma obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka  Obowiązek ali‑
mentacyjny obejmuje:

1  zarówno osobiste starania o wychowanie dziecka,
2  jak i pokrywanie kosztów jego utrzymania i wychowania 
Rodzice muszą zaspokoić usprawiedliwione potrzeby swoich dzieci,  czyli 

zapewnić im odpowiednie do wieku i uzdolnień warunki rozwoju fizycznego 
i duchowego 

Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych. Osobami obowiązanymi do 
alimentacji w dalszej kolejności niż rodzice mogą być np  dziadkowie dziecka  
Obowiązek alimentacyjny dziadków powstaje dopiero wtedy, gdy:

– dziecko nie ma rodziców (oboje rodzice nie żyją lub ojcostwo dziecka nie 
zostało ustalone, a matka nie żyje),

– rodzice nie są w stanie zaspokoić potrzeb dziecka,
– uzyskanie na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania od rodziców 

jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami118 
Obowiązek alimentacyjny rodziców i dziadków względem dziecka różni się 

zakresem  Rodzice mają obowiązek podzielić się z dziećmi nawet skromnymi 
dochodami  Dzieci mają prawo do życia na równej stopie życiowej z rodzica‑
mi, nawet jeżeli nie mieszkają razem  Alimenty od dalszych krewnych mają 
charakter uzupełniający  Aby uzyskać alimenty od dziadków, należy wykazać, 
że dziecko znajduje się w niedostatku119  Niedostatek to taka sytuacja mate‑
rialna, w której brakuje środków na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb 
życiowych 

117 Art  128–144(1) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
118 Tamże, art  132 
119 Tamże, art  133 § 2 
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pozew o alimenty

Kto może wystąpić o alimenty w imieniu dziecka? W imieniu małoletniego dzie‑
cka pozew może złożyć:

– jego przedstawiciel ustawowy (zazwyczaj jest to drugi z rodziców),
– opiekun prawny dziecka,
– kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, jeżeli dziecko zostało 

umieszczone w pieczy zastępczej120 
Gdzie złożyć pozew? Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego w miej‑

scu zamieszkania dziecka121 lub osoby pozwanej122 
Za jaki okres można domagać się alimentów? Alimenty mają służyć zaspoko‑

jeniu bieżących potrzeb dziecka  Z uwagi na ten charakter świadczeń alimentacyj‑
nych można się ich domagać wstecz tylko w szczególnych sytuacjach  Sąd może 
przyznać odpowiednią sumę pieniężną123 za czas miniony, jeżeli z okresu przed 
wniesieniem pozwu o alimenty pozostają jakieś niezaspokojone jeszcze potrzeby 
albo zaciągnięte zobowiązania na pokrycie potrzeb dziecka, które to zobowiąza‑
nia nie zostały jeszcze spłacone  Przykłady takich sytuacji to m in :

– zaciągnięcie pożyczki na zakup wyprawki dla dziecka lub pokrycie kosztów 
jego leczenia (o ile ta pożyczka nadal nie została spłacona),

– istnienie zaległości w opłatach za przedszkole, mieszkanie itp 

120 Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu, który finansuje pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, może dochodzić na rzecz tego dziecka alimentów  Jeżeli od umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok, to kierownik PCPR ma obowiązek wystąpić o ali‑
menty  Art  38 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp‑
czej, t j  z dnia 20 lutego 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  332) 

121 Art  32 kodeksu postępowania cywilnego 
122 Tamże, art  27 § 1 
123 Tamże, art  137 



Obywatelski poradnik rodzica

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis sum”

58

Wzór 1. Przykładowy pozew o alimenty

Zielona Góra, dnia 04 01 2016 r 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
pl  Słowiański 12
65 ‑069 Zielona Góra

Powódka: małoletnia Julia Wiśniewska, PESEL                     reprezentowana przez 
matkę: Martę Nowak, zam  ul  Szeroka 15, 65 ‑001 Zielona Góra

Pozwany: Piotr Wiśniewski, PESEL                     , zam  ul  Wschodnia 2/2, 65 ‑001 
Zielona Góra

Wartość przedmiotu sporu: 12 000 zł

POZEW O ALIMENTY
WRAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE POWÓDZTWA

W imieniu małoletniej powódki, jako jej przedstawicielka ustawowa, wnoszę o:
1  zasądzenie od pozwanego Piotra Wiśniewskiego na rzecz małoletniej Julii 

Wiśniewskiej tytułem alimentów kwotę 1000 zł miesięcznie, płatną z góry do 
rąk matki do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie 
opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

2  rozpatrzenie sprawy również pod nieobecność strony powodowej;
3  zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm 

przepisanych;
4  zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie pozwanego do łożenia na 

utrzymanie małoletniej powódki przez czas trwania postępowania alimentów 
w kwocie po 800 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki do dnia 10 każ‑
dego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności 
którejkolwiek z rat;

5  zobowiązanie pozwanego do przedłożenia zaświadczenia o wysokości wyna‑
grodzenia za pracę za ostatnie 3 miesiące z uwzględnieniem wszystkich skład‑
ników tego wynagrodzenia, w tym premii i dodatków 

Uzasadnienie

Małoletnia powódka Julia Wiśniewska, urodzona 20 kwietnia 2006 r , jest dzie‑
ckiem pozwanego Piotra Wiśniewskiego i Marty Nowak  Pochodzi ze związku 
pozamałżeńskiego 

Dowód: odpis aktu urodzenia dziecka
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Wzór 1. Przykładowy pozew o alimenty, cd.

Rodzice małoletniej powódki rozstali się 6 miesięcy temu  Od tego czasu ma‑
łoletnia Julia mieszka tylko z matką i pozostaje pod jej opieką  Julia uczęszcza 
do trzeciej klasy szkoły podstawowej  Pozwany łoży na utrzymanie dziecka po 
ok  300 zł miesięcznie  Kwota ta nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb dziecka  
Miesięczny koszt utrzymania małoletniej to ok  1300 zł 

Dowód: zestawienie kosztów utrzymania dziecka
Matka małoletniej powódki jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 23 

w Zielonej Górze  Uzyskuje miesięczny dochód w wysokości 1800 zł netto 
Dowód: zaświadczenie o zarobkach
Ojciec małoletniej powódki ma znacznie wyższe możliwości zarobkowe i ma‑

jątkowe  Pozwany pracuje jako przedstawiciel handlowy w firmie XYZ i osiąga mie‑
sięczny dochód w granicach 4 ‑5 tys  zł netto  Pozwany nie ma innych osób na utrzy‑
maniu  W związku z tym powinien łożyć na utrzymanie córki po 1000 zł miesięcznie 

Marta Nowak

Załączniki:
– odpis pozwu wraz z załącznikami,
– odpis aktu urodzenia dziecka,
– zestawienie kosztów utrzymania dziecka,
– zaświadczenie o zarobkach,
– kopie rachunków, faktur 

Jak obliczyć wysokość alimentów?

W pozwie należy podać żądaną kwotę alimentów oraz określić wartość przedmio‑
tu sporu – stanowi ją roczna wysokość żądanych alimentów  Nie istnieją żadne 
z góry określone kwoty alimentów, każdorazowo sąd bada indywidualną sytuację 

Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników:
1) uzasadnionych potrzeb dziecka,
2) możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do ali- 

mentacji124.
Aby wykazać wysokość potrzeb dziecka, do pozwu o alimenty warto załączyć 

zestawienie kosztów jego utrzymania  W zestawieniu uwzględniamy tylko ak‑
tualne potrzeby dziecka  Nie możemy wpisać kosztów, które będziemy ponosić 
w przyszłości  Poniżej zamieszczamy przykładowe zestawienie 

124 Art  135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
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Wzór. 2. Zestawienie kosztów utrzymania dziecka

L.p. Rodzaj kosztu i sposób jego wyliczenia Kwota 
(miesięcznie)

1 Żywność – co najmniej 15 zł dziennie 450 zł

2 Odzież/obuwie – rocznie 1200 zł/12 m ‑cy 100 zł

3 Środki czystości/kosmetyki 60 zł

4 Leki/koszty leczenia/stomatolog itp. 100 zł

5 Opłaty mieszkaniowe, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz 
nieczystości – opłaty, które zależą od zużycia lub liczby za‑
mieszkujących osób – wysokość opłaty dzielimy na liczbę osób 
zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Do 
pozwu załączamy kopie rachunków.

150 zł

6 Szkoła i zajęcia dodatkowe – wyprawka do szkoły, korepetycje, 
kurs języka obcego, wycieczki i imprezy szkolne itp.

250 zł

7 Hobby/wypoczynek:
– wyjazd wakacyjny
– zakup roweru, nart itp.
– basen
– kino
– książki i prasa.

250 zł

8 Wyposażenie pokoju dziecka (koszty długookresowe, ponoszone 
raz na kilka lat)
– meble
– komputer
– pościel
– bieżące naprawy/remonty

50 zł

9 Bilet miesięczny, abonament za telefon/Internet 90 zł

10 Razem 1500 zł

Możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do alimentacji to 
nie zawsze to samo, co faktyczne zarobki  Faktyczny lub wykazywany przez zo‑
bowiązanego dochód może znacząco odbiegać od jego możliwości zarobkowych  
Badając sprawę, sąd bierze pod uwagę, czy pozwany właściwie wykorzystuje 
swoje siły, środki, wiedzę oraz kwalifikacje, aby uzyskać dochód z wykonywa‑
nej pracy  Dlatego też, jeżeli osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych 
bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuś‑
ciła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej 
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zyskowne, sąd nie uwzględnia wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świad‑
czeń alimentacyjnych125 

dowody w procesie o alimenty

Występując przed sądem, strony muszą przedstawiać dowody na potwierdzenie 
okoliczności, które wskazują126  Nie wymagają dowodzenia fakty powszechnie 
znane 

Dowodami w sprawie o alimenty zwykle są:
• Odpis aktu urodzenia dziecka – potwierdza pokrewieństwo pomiędzy 

dzieckiem a rodzicem, od którego żądamy alimentów 
• Faktury, rachunki – potwierdzają wydatki na dziecko  Zdecydowanie sil‑

niejszym dowodem są faktury i rachunki imienne niż paragony fiskalne, 
które nie wskazują jednoznacznie, kto dokonał zakupu  Fakty powszechnie 
znane nie wymagają dowodzenia127, dlatego nie trzeba załączać dokumen‑
tów potwierdzających codzienne wydatki na żywność, środki higieniczne 
itp  Jeżeli pewne wydatki mogą budzić wątpliwość, należy je potwierdzić 
dowodami  Na przykład koszt żywności może być wyższy, jeżeli dziecko ma 
specjalne potrzeby żywieniowe wynikające ze stanu zdrowia lub nietole‑
rancji pokarmowych  W takiej sytuacji można załączyć do pozwu zaświad‑
czenie lekarskie potwierdzające ten fakt  Udokumentować należy przede 
wszystkim te wydatki, które wynikają z indywidualnych potrzeb dziecka, 
np  przyjmowane stale leki, przedmioty ortopedyczne, zajęcia pozalekcyj‑
ne, sprzęt sportowy itp 

• Dokumenty – np  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i przyjmowa‑
nych lekach, zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o wysokości opłat 
za przedszkole 

Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Alimenty to środki na bieżące utrzymanie dziecka  Wyrok w sprawie o alimenty 
może być wydany po kilku miesiącach od złożenia w sądzie pozwu  Aby zapewnić 
dziecku zaspokojenie bieżących potrzeb przez czas trwania postępowania, sąd na 
wniosek powoda wydaje postanowienie o zabezpieczeniu  Zabezpieczenie może 

125 Tamże, art  136 
126 Tamże, art  232 oraz art  6 kodeksu cywilnego 
127 Art  228 § 1 kodeksu postępowania cywilnego 
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polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty jednorazowo albo okresowo 
(np  co miesiąc) określonej sumy pieniężnej  Podstawą zabezpieczenia jest jedynie 
uprawdopodobnienie istnienia roszczenia128  Wniosek o udzielenie zabezpiecze‑
nia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron)129 w cią‑
gu tygodnia od dnia jego wpływu do sądu130 

Zabezpieczenie alimentów przed narodzeniem dziecka. Matka może żądać, 
żeby ojciec dziecka, niebędący jej mężem, jeszcze przed urodzeniem się dziecka 
wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na:

– koszty matki przez 3 miesiące w okresie porodu131,
– koszty utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu 
Sąd może zabezpieczyć te przyszłe roszczenia alimentacyjne przez zobowią‑

zanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na ten cel132  Sąd wydaje 
postanowienie w tej sprawie po przeprowadzeniu rozprawy  Podstawą zabezpie‑
czenie jest uprawdopodobnienie ojcostwa mężczyzny, od którego kobieta domaga 
się alimentów  Ojcostwo nie musi być udowodnione, wystarczy, że będzie upraw‑
dopodobnione  Jeżeli sąd wyda postanowienie, w którym zabezpieczy przyszłe 
roszczenia alimentacyjne, to w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka 
trzeba będzie wnieść pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty133  Chyba że ojciec 
uzna swoje ojcostwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – wtedy pozew 
o alimenty134 

Zmiana wysokości alimentów

Gdy zmieniają się uzasadnione potrzeby dziecka lub możliwości zarobkowe osób 
zobowiązanych do jego alimentacji, można żądać zmiany wysokości świadczeń 
alimentacyjnych  Można złożyć pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów  
Aby uzyskać taką zmianę, konieczne jest wykazanie istotniej zmiany okoliczności  

128 Tamże, art  753 § 1 
129 Tamże, art  735 § 1 
130 Tamże, art  737 
131 Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas 

dłuższy niż 3 miesiące  Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki 
albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, żeby ojciec pokrył odpowiednią część tych 
wydatków lub strat  Roszczenia te przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się 
nieżywe – art  141 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

132 Art  754 kodeksu postępowania cywilnego, art  142 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
133 Art  754 zd  2 kodeksu postępowania cywilnego 
134 Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, alimentów można 

dochodzić tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa  Składa się wówczas pozew 
o ustalenie ojcostwa i o alimenty 
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Przedmiotem postępowania dowodowego przed sądem będzie właśnie taka zmia‑
na okoliczności po stronie uprawnionego do alimentów lub zobowiązanego albo 
po obydwu stronach 

Obniżenie alimentów – przesłanką do obniżenia alimentów jest istotne 
zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego 
do alimentacji, np  w skutek choroby powodującej niezdolność do pracy 

Podwyższenie alimentów – przesłanką do podwyższenia alimentów jest istot‑
ne zwiększenie się uzasadnionych potrzeb dziecka 

Zmiana obowiązku alimentacyjnego135

W wyroku zasądzającym alimenty dla dziecka wskazuje się osobę, do której rąk 
te alimenty mają być wypłacane  Z zasady jest to rodzic, pod którego pieczą znaj‑
duje się dziecko  Jeżeli po wydaniu wyroku alimentacyjnego faktyczną opiekę nad 
dzieckiem przejmie inna osoba, np  drugi z rodziców, to konieczne będzie wystą‑
pienie do sądu z wnioskiem o zmianę orzeczenia w sprawie o alimenty  W razie 
przyjęcia opieki nad dzieckiem przez rodzica, który do tej pory płacił na nie ali‑
menty, powinien on wystąpić do sądu rodzinnego z pozwem o ustalenie wygaś‑
nięcia obowiązku alimentacyjnego i ewentualnie z pozwem o zasądzenie alimen‑
tów na dziecko od drugiego z rodziców 

Uwaga! Obowiązek alimentacyjny orzeczony wyrokiem sądu nigdy nie wygasa automatycz‑
nie  Zmiana okoliczności faktycznych jest podstawą do tego, aby żądać przed sądem zmiany 
orzeczenia 

egzekucja alimentów

Wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można skiero‑
wać, jeżeli osoba zobowiązana do płacenia alimentów:

– nie płaci ich w ogóle,
– płaci alimenty niepełnej wysokości lub
– spóźnia się z płatnością 
Tytuł wykonawczy. Aby przeprowadzić egzekucję, alimenty muszą być orze‑

czone w wyroku sądowym, uzgodnione w ugodzie zawartej przed sądem lub usta‑
lone w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej oświadczenie 

135 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – zasada prawna z dnia 
16 kwietnia 1977 r , III CZP 14/77 
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o poddaniu się egzekucji136  Wyrok, ugoda lub akt notarialny muszą być zaopa‑
trzone w klauzulę wykonalności – wówczas stają się tytułem wykonawczym, na 
podstawie którego można prowadzić egzekucję  Sąd z urzędu nadaje wyrokowi 
zasądzającemu alimenty rygor natychmiastowej wykonalności137  Jeżeli dysponu‑
jemy aktem notarialnym, musimy zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie 
klauzuli wykonalności 

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę dłużnika. Istnieje także możliwość by 
alimenty, bez przeprowadzania postępowania egzekucyjnego, potrącał z wynagro‑
dzenia za pracę pracodawca138  Wypłaty alimentów w ten sposób dokonuje się na 
wniosek osoby, wobec której powinny być świadczone  Powinna ona dostarczyć 
pracodawcy tytuł wykonawczy (wyrok lub ugodę zaopatrzoną w klauzulę wyko‑
nalności)  Pracodawca może potrącić do trzech piątych (60%) wynagrodzenia za 
pracę  Nie jest możliwe dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, jeżeli:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, 
a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie 
wszystkich należności alimentacyjnych;

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub 
administracyjnej 

Postępowanie egzekucyjne. Komornik w celu egzekucji alimentów może do‑
konać zajęcia rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, 
może zająć i zlicytować samochód bądź mieszkanie dłużnika  Egzekucją objęte są 
wszystkie składniki majątku dłużnika  Jeżeli przeciwko dłużnikowi toczy się wię‑
cej postępowań egzekucyjnych, to w pierwszej kolejności egzekwowane od niego 
sumy powinny zostać przeznaczone na spłatę alimentów139 

Koszty egzekucji komorniczej. Koszty egzekucji komorniczej ponosi dłuż‑
nik, czyli osoba, od której ściągamy alimenty140  Jeżeli sprawa zostanie skierowa‑
na do komornika, mimo że osoba zobowiązana dobrowolnie świadczy alimenty 
w wymaganej wysokości i ustalonym terminie, wówczas kosztami egzekucji ko‑
morniczej może być obciążony wierzyciel, który bezzasadnie wszczął egzekucję 
komorniczą 

Z kwoty, którą komornik wyegzekwuje od dłużnika, w pierwszej kolejności 
zaspokaja się koszty egzekucyjne, a dopiero później należności alimentacyjne141 

Niezadowolenie z pracy komornika. Skarżyć czynności komornika może za‑
równo wierzyciel, jak i dłużnik 

136 Art  777 kodeksu postępowania cywilnego 
137 Tamże, art  333 § 1 
138 Art  87–88 kodeksu pracy 
139 Art  1025 kodeksu postępowania cywilnego 
140 Tamże, art  770 
141 Tamże, art  1025 § 1 
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Gdyby komornik zaniechał dokonania czynności mających na celu egzekucję 
alimentów, wierzyciel może złożyć skargę na to zaniechanie 

Jeżeli dłużnik regularnie płaci należne alimenty, a pomimo to rozpocznie się 
przeciwko niemu egzekucja komornicza, to również w drodze skargi na czynno‑
ści komornika można domagać się, by koszty niepotrzebnie wszczętej egzekucji 
poniósł wierzyciel 

Skargę na czynności/zaniechanie komornika składa się w Sądzie Rejonowym, 
przy którym działa komornik, w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o czyn‑
ności komornika lub jego zaniechaniu142  Złożenie takiej skargi wiąże się z opłatą 
w wysokości 100 zł143  W przypadku gdy skarżący nie jest w stanie uiścić tej kwoty 
bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny, może łącznie ze skargą złożyć 
wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych144 

Fundusz alimentacyjny145

Kiedy przysługuje? Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w razie 
bezskuteczności egzekucji  Bezskuteczność egzekucji występuje, gdy:

– komornik w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwował pełnej należ‑
ności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,

– nie można wszcząć lub prowadzić egzekucji alimentów przeciwko dłużni‑
kowi alimentacyjnemu przebywającemu za granicą, w szczególności gdy 
prawo nie pozwala prowadzić egzekucji w miejscu zamieszkania dłużnika 
albo wierzyciel nie wie, gdzie przebywa dłużnik 

Kto jest uprawniony do świadczenia? Uprawnioną do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego jest osoba, która:

1) ma zasądzone od rodzica alimenty (może być też ugoda zaopatrzona 
w klauzulę wykonalności), a ich egzekucja okazała się bezskuteczna,

2) nie ukończyła 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole 
lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przy‑
padku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –  
bezterminowo 

142 Tamże, art  767 
143 Art  25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t j  z dnia 

27 maja 2014 r  (Dz U  z 2014 r , poz  1025), [dalej: ustawa o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych] 

144 Tamże, art  102 
145 Ustawa z dnia 7 września 2007 r  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, t j  z dnia 

2 czerwca 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  859 z późn  zm ), [dalej: ustawa pomocy osobom upraw‑
nionym do alimentów] 
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Uwaga! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona 
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy za‑
stępczej albo zawarła związek małżeński 

Jakiej wysokości? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wy‑
sokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł 

Uwaga! Należne świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą być przeka‑
zywane w całości lub w części w formie rzeczowej  Dzieje się tak, gdy ośrodek 
pomocy społecznej stwierdzi, że osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel usta‑
wowy marnotrawią wypłacane świadczenia 

Kryterium dochodowe. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, 
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł 

Gdzie złożyć wniosek? Wniosek na odpowiednim formularzu składa się 
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oso‑
by uprawnionej  W niektórych gminach zadania te wykonuje ośrodek pomocy 
społecznej 

Na jaki okres? Okres świadczeniowy zaczyna się 1 października, a kończy 30 
września następnego roku kalendarzowego  Prawo do świadczeń z funduszu ali‑
mentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w któ‑
rym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, a nie wcześniej niż od 
początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu  W kolejnym roku wnio‑
sek należy złożyć ponownie 

Inne działania wobec dłużnika alimentacyjnego

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów można pro‑
wadzić inne działania zmierzające do wyegzekwowania alimentów, takie jak:

• aktywizacja zawodowa dłużnika alimentacyjnego  W przypadku gdy 
dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z po‑
wodu braku zatrudnienia, zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako 
bezrobotny albo jako poszukujący pracy 

• zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik, który 
w okresie ostatnich 6 miesięcy nie zapłacił w każdym miesiącu co naj‑
mniej połowy należnych alimentów, zostaje uznany za dłużnika alimen‑
tacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych  Po uprawo‑
mocnieniu się decyzji w tej sprawie starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu 
prawa jazdy146 

146 Tamże, art  5 
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Działania powyższe można prowadzić niezależnie od tego, czy przysługuje 
świadczenie z funduszu alimentacyjnego  Do wniosku o podjęcie działań wobec 
dłużnika alimentacyjnego należy załączyć zaświadczenie od komornika o bezsku‑
teczności egzekucji  Zaświadczenie musi zawierać informację o stanie egzekucji, 
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyeg‑
zekwowania zasądzonych alimentów147 

Jeżeli świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostało przyznane, to dłużni‑
ka czeka jeszcze jedna konsekwencja – wpis do rejestru dłużników, prowadzony 
przez biura informacji gospodarczej148  Wpis do rejestru powoduje, że dłużnik bę‑
dzie miał trudności z otrzymaniem kredytu, pożyczki czy nawet z podpisaniem 
umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych 

Przestępstwo niealimentacji. Uporczywe niepłacenie alimentów, w wyni‑
ku którego dziecko narażone jest na niemożność zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych, jest przestępstwem149  W celu ścigania jego sprawcy, należy 
sprawę zgłosić policji lub prokuratorowi  Wniosek o ściganie może złożyć osoba 
pokrzywdzona lub organ pomocy społecznej  Jeżeli osobie pokrzywdzonej przy‑
znano świadczenie z funduszu alimentacyjnego, ściganie sprawcy odbywa się 
z urzędu 

do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Przepisy nie określają wieku dziecka, w którym rodzice mogą przestać łożyć na 
jego utrzymanie  Mitem jest informacja, że obowiązek alimentacyjny trwa do 25 
roku życia dziecka  Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka trwa, 
dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać  Możliwość samo‑
dzielnego utrzymania się następuje zwykle, gdy dziecko zdobędzie wykształcenie 
niezbędne do podjęcia pracy 

Dziecko pełnoletnie. Rodzice nie mogą uchylić się od świadczeń alimentacyj‑
nych względem dziecka niepełnoletniego  Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie, ale 
nadal niesamodzielne finansowo, rodzice mogą uchylić się od obowiązku łożenia 
na jego utrzymanie z dwóch powodów:

1) alimenty dla dziecka łączą się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców, 
np  gdy rodzice sami znajdują się w niedostatku i nie są dalej w stanie włas‑
nymi siłami zaspokoić swoich potrzeb;

2) dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego 

147 Tamże, art  3 
148 Tamże, art  8a 
149 Art  209 kodeksu karnego 
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utrzymania się, np  zaniedbuję naukę, z własnej winy nie zdaje w terminie 
egzaminów 

W takich okolicznościach rodzic składa do sądu pozew o uchylenie się od obo‑
wiązku alimentacyjnego 

Dziecko niepełnosprawne. Obowiązek alimentacyjny może trwać niezmie‑
niony niezależnie od wieku dziecka, jeżeli z powodu choroby/niepełnosprawności 
nie jest ono w stanie osiągnąć samodzielności 

Dziecko pozostające w związku małżeńskim. Jeżeli niesamodzielne finanso‑
wo dziecko zawarło związek małżeński, to zmienia się kolejność osób zobowią‑
zanych do jego alimentacji  Po ślubie to na małżonku będzie spoczywał obowią‑
zek alimentacyjny w pierwszej kolejności, a rodzice będą zobowiązani w dalszej 
kolejności 

Dziecko posiadające własny majątek. Obowiązek alimentacyjny może się za‑
kończyć niezależnie od wieku dziecka, jeżeli posiada ono majątek, z którego do‑
chody wystarczają do zaspokojenia jego potrzeb 

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli dziecko 
mające możliwości, by samemu się utrzymywać, nadal żąda alimentów od rodzi‑
ców, ci mogą domagać się przed sądem ustalenia, że obowiązek alimentacyjny 
ustał 

Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych kończy się także, gdy rodzice 
odzyskali możliwość utrzymywania swojego dziecka lub gdy uzyskanie alimen‑
tów od rodziców znów stało się możliwe 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia z 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 

z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  583 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r  – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity 

z dnia 17 grudnia 2013 r  (Dz U  z 2014 r , poz  101 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 7 września 2007 r  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  859 z późniejszymi 
zmianami);

§ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r  o komornikach sądowych i egzekucji, tekst jedno‑
lity z dnia 15 maja 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  790) 

Strony internetowe:
•	 www.twojealimenty.pl	–	strona	prowadzona	przez	Krajową	Radę	Komorniczą	i	Cen‑

trum Praw Kobiet, poświęcona egzekucji alimentów – informacje, najczęściej zada‑
wane pytania, wzory pism 

•	 www.komornik.pl	–	strona	Krajowej	Rady	Komorniczej



8. kONtAkty Z dZIeCkIem

Kontakty z dzieckiem po rozstaniu rodziców. Jeżeli związek rodziców rozpadł się 
i postanowili zamieszkać osobno, to powinni wspólnie określić sposób sprawowa‑
nia pieczy nad dzieckiem  Dziecko może:

1) mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach (tzw  opieka 
naprzemienna) lub

2) mieszkać z jednym rodziców  W tym przypadku rodzice powinni ustalić, 
w jaki sposób kontakty z dzieckiem utrzymywać będzie drugi rodzic 

Pamiętaj! Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka 
powinni je wysłuchać oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia149  Jeżeli 
rodzice ustalają sposób i częstotliwość kontaktów, to powinni zapytać dziecko o to, jakich 
kontaktów oczekuje, jak często i gdzie chce się spotykać z drugim z rodziców 

150

Rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktu z dziećmi. Pra‑
wo do kontaktów nie zależy od władzy rodzicielskiej  Kontakty z dzieckiem to 
w szczególności:

– przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza 
miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się,

– utrzymywanie korespondencji,
– korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze 

środków komunikacji elektronicznej151 
Dziecko w pieczy zastępczej. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje 

rodzicom również wtedy, gdy dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców i np :
– pieczę nad nim sprawuje opiekun,
– zostało umieszczone w pieczy zastępczej (w rodzinie zastępczej, domu 

dziecka lub innej placówce opiekuńczo ‑wychowawczej)152  Jeżeli sąd nie 
zakazał utrzymywania kontaktów, to piecza zastępcza ma obowiązek, by 
zapewnić nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecz‑
nie akceptowanych kontaktów z rodzicami i innymi bliskimi osobami153 

150 Art  95 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
151 Tamże, art  113 
152 Tamże, art  113 1§ 2 
153 Art  4 ust  3 i art  33 ust  2 lit  c i art  40 ust  7 oraz art  93 ust  4 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 
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Kontakty z innymi bliskimi osobami. Sądownego uregulowania kontaktów 
mogą się domagać również inne bliskie dziecku osoby:

– rodzeństwo,
– dziadkowie,
– powinowaci w linii prostej (czyli ojczym, macocha, mąż babki, żona dziad‑

ka itd ),
– inne osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem154 
Sądowe uregulowanie kontaktów. Gdy istnieje jakaś przeszkoda we wzajem‑

nych kontaktach rodzica z dzieckiem, np  jeden z rodziców swoim zachowaniem 
utrudnia te kontakty lub rodzice nie potrafią ustalić miedzy sobą, w jaki sposób 
kontakty mają się odbywać, można żądać uregulowania ich przez sąd  Należy 
wówczas złożyć w sądzie opiekuńczym w miejscu zamieszkania dziecka wniosek 
o uregulowanie kontaktów z dzieckiem 

Uwaga! Kontakty z dzieckiem można uregulować na wiele różnych sposobów154 
155

2011 r  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t j  z dnia 20 lutego 2015 (Dz U  
z 2015 r , poz  332 z późn  zm ), [dalej: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej] 

154 Art  1136 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
155 Art  95 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
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Wzór 3. Przykładowy wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Zielona Góra, dnia 04 01 2016 r 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
pl  Słowiański 12
65 ‑069 Zielona Góra

Wnioskodawca: Piotr Wiśniewski, PESEL                     , zam  ul  Wschodnia 2/2, 
65 ‑001 Zielona Góra

Uczestniczka postępowania: Marta Nowak, PESEL                 , zam  ul  Szeroka 15, 
65 ‑001 Zielona Góra

WNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKÓW Z DZIECKIEM

W imieniu własnym wnoszę o:
I  uregulowanie moich kontaktów z małoletnią córką Julią Wiśniewską, 

ur  20 04 2006 r , w ten sposób, że córka będzie spędzać ze mną:
a) każdy drugi i czwarty weekend miesiąca od piątku, godz  1600, do niedzieli, 

godz  1600;
b) każdy wtorek i czwartek, przy czym będę odbierać córkę ze szkoły o godzi‑

nie, o której skończą się zajęcia szkolne, i odwozić ją do miejsca zamieszka‑
nia o godz  1900;

c) pierwszy tydzień ferii zimowych od piątku, godz  1600 do kolejnego piątku, 
godz  1600;

d) w okresie wakacji szkolnych – pierwsze 2 tygodnie lipca i ostatnie 2 tygo‑
dnie sierpnia – również z możliwością pobytu za granicą;

e) pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia od godz  1000 do godz  2000;
II  zobowiązanie matki dziecka do:

a) wydawania mi dziecka w ustalonych terminach,
b) informowania mnie z wyprzedzeniem o przeszkodach w kontaktach,
c) ustalania każdorazowo w porozumieniu ze mną innego terminu wydania 

dziecka, w zamian za ten, który nie doszedł do skutku z przyczyn nieleżą‑
cych po mojej stronie,

d) nieprzeszkadzania w telefonicznych kontaktach z córką i do informowania 
mnie o każdej zmianie numeru telefonu, na który mogę się kontaktować, 
nie później niż w terminie tygodniowym od dokonania zmiany;

III  zagrożenie uczestniczce postępowania nakazaniem zapłaty na moją rzecz kwo‑
ty 100 zł za każde naruszenie obowiązków wynikających z postanowienia Sądu 
o kontaktach;

IV  zasądzenie od uczestniczki na moją rzecz kosztów postępowania według norm 
przepisanych 
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Wzór 3. Przykładowy wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, cd.

Ponadto wnoszę o:
V  zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania w sposób 

wskazany w punkcie I 

Uzasadnienie

Małoletnia Julia Wiśniewska, ur  20 04 2006 r , jest córką wnioskodawcy i uczest‑
niczki postępowania  Obojgu rodzicom przysługuje pełna władza rodzicielska nad 
Julią  Rodzice dziecka nigdy nie byli małżeństwem 

Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
Pół roku temu matka dziecka wyprowadziła się do swoich rodziców, zabierając 

ze sobą dziecko  Od tego czasu mam utrudnione kontakty z córką  Matka dziecka 
rzadko zgadza się, bym zabierał je do siebie  Nie mogę odwiedzać córki w miejscu, 
gdzie obecnie mieszka, ponieważ dziadkowie nie życzą sobie moich wizyt w ich 
domu  Córka tęskni za mną i chciałaby spędzać ze mną więcej czasu  W moim 
mieszkaniu nadal ma swój pokój  Obecna sytuacja wpływa niekorzystanie na dzie‑
cko  Rozmowy z jej matką nic nie dają, dlatego konieczne jest uregulowanie kon‑
taktów przez Sąd  Obecne zachowanie matki dziecka wskazuje, że nie rozumie ona 
potrzeby obecności ojca w życiu dziecka i może nie przestrzegać także obowiązku 
wynikającego z sądowego ustalenia kontaktów, dlatego zasadne jest zagrożenie na‑
kazaniem zapłaty kwoty 100 zł za każde naruszenie tego obowiązku 

podpis

Załączniki:
1) odpis wniosku;
2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka 

Zamieszczony powyżej wzór stanowi tylko przykład  Kontakty można uregu‑
lować na wiele różnych sposobów 

Opłata od wniosku wynosi 40 zł  Wniosek składa się do sądu rejonowego, wy‑
dział rodzinny i nieletnich, w miejscu zamieszkania dziecka156 

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozu‑
mienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom 
złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi 
trudnościami157 

156 Art  569 § 1 kodeksu postępowania cywilnego 
157 Tamże, art  582 
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Ograniczenie/zakazanie kontaktów. Kontakty rodzica z dzieckiem mogą być 
ograniczone tylko w wyjątkowych sytuacjach – gdy utrzymywanie osobistych kon‑
taktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź 
wpływa demoralizująco na dziecko  W sytuacji gdy kontakty dziecka z drugim 
rodzicem poważnie zagrażają dobru dziecka, możemy wystąpić do sądu z wnio‑
skiem o ograniczenie/zakazanie osobistej styczności z dzieckiem  Sąd może wów‑
czas w szczególności:

– zakazać spotykania się z dzieckiem,
– zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
– zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z ro‑

dziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez 
sąd,

– ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na 
odległość,

– zakazać porozumiewania się na odległość 
Spotkania w obecności kuratora. Kurator rodzinny, któremu zlecono obec‑

ność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy, sta‑
wia się w określonym w postanowieniu sądu terminie i miejscu i jest obecny przez 
cały czas trwania kontaktu, zapewniając, by kontakt ten przebiegał prawidłowo 
i nie trwał dłużej, niż postanowił sąd  Z każdej obecności przy kontaktach kura‑
tor składa sądowi pisemną notatkę158  Obecność kuratora przy kontaktach z dzie‑
ckiem jest odpłatna 

Dodatkowe obowiązki. Sąd w orzeczeniu o kontaktach może ponadto zobo‑
wiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do 
placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub 
świadczących rodzinie inną stosowną pomoc159  Pomoc ta ma służyć dziecku i ro‑
dzicom w budowaniu dobrych relacji  Sąd może kontrolować, czy rodzice prze‑
strzegają wydanych zarządzeń 

Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może określić 
dodatkowe nakazy i zakazy dotyczące zachowania osób uprawnionych do kontak‑
tów i tych, pod których pieczą dziecko pozostaje 

Pokrycie kosztów podróży tam i z powrotem oraz kosztów pobytu dziecka 
(także osoby towarzyszącej dziecku)  Sąd może nałożyć obowiązek pokrycia tych 
kosztów zarówno na osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem, jak i na osobę, 
pod której pieczą dziecko pozostaje160 

158 §10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r  w sprawie szcze‑
gółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, t j  z dnia 
5 maja 2014 r  (Dz U  z 2014 r , poz  989) 

159 Art 1134 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
160 Art  5821 § 2 ust  1 kodeksu postępowania cywilnego 
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Złożenie kwoty pieniężnej na pokrycie wydatków na rachunek depozytowy. 
Sąd może zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na 
rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu 
pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na 
wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną 
obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach161 

Przyrzeczenie określonego zachowania. Sąd może odebrać przyrzeczenie 
określonego zachowania się od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem 
lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje162  Przyrzeczenie może doty‑
czyć np : nieprzeszkadzania w kontaktach, całkowitej abstynencji od alkoholu 
w czasie spotkań z dzieckiem, punktualnego odprowadzania dziecka do miejsca 
zamieszkania 

Łamanie przyrzeczenia może być powodem zmiany postanowienia sądu 
w sprawie uregulowania kontaktów 

Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. W razie uza‑
sadnionej obawy, że osoby, których dotyczy postanowienie o kontaktach, nie 
będą przestrzegać swoich obowiązków, sąd opiekuńczy może już w postanowie‑
niu o uregulowaniu kontaktów zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy 
pieniężnej:

•	 w	 razie	 uzasadnionej	 obawy,	 że	 postanowienie	 o	 kontaktach	 będzie	 na‑
ruszać osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, sąd może jej zagrozić 
nakazaniem zapłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz osoby upraw‑
nionej do kontaktu z dzieckiem;

•	 w	razie	uzasadnionej	obawy,	że	postanowienie	o	kontaktach	będzie	naru‑
szać osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego 
kontaktu zakazano, sąd może jej nakazać zapłacenie określonej kwoty pie‑
niężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje163 

przymusowa realizacja kontaktów

Postępowania wykonawcze w sprawie o kontakty164 następuje, jeżeli któraś ze 
stron narusza obowiązki wynikające z:

161 Tamże, art  5821 § 2 ust  2 
162 Tamże, art  5821 § 2 ust  3 
163 Tamże, art  5821 § 3 
164 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 13 sierpnia 2011 r  (ustawa 

z dnia 26 maja 2011 r  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego) zastąpiła postę‑
powanie egzekucyjne toczące się w trybie art  1050 i 1051 kodeksu postępowania cywilnego 
odrębnym postępowaniem opiekuńczym o wykonanie kontaktów z dzieckiem 
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– orzeczenia sądu, czyli postanowienia sądu w przedmiocie kontaktów, lub
– ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem zawartej przed sądem lub
– ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem zawartej przed mediatorem  

Przy czym ugoda zawarta przed mediatorem, musi zostać zatwierdzona 
przez sąd165 

Obowiązki te muszą wprost wynikać z postanowienia sądu lub ugody  Naru‑
szenie obowiązku może polegać zarówno na ich niewykonywaniu w ogóle, jak 
i niewłaściwym wykonywaniu 

Postępowanie o wykonanie kontaktów z dzieckiem może być wszczęte tylko 
na wniosek – sąd nigdy nie robi tego z urzędu166  Wniosek może złożyć:

– osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem,
– osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje 
Wniosek składa się do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, w miej‑

scu zamieszkania dziecka167  Opłata od wniosku wynosi 40 zł168  Do wniosku trze‑
ba załączyć odpis orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed media‑
torem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem169  Przed wydaniem postanowienia 
sąd musi wysłuchać uczestników postępowania170 

Postępowanie wykonawcze przed sądem ma dwa etapy:
I. Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. W pierw‑

szym etapie sąd tylko dokonuje zagrożenia nakazaniem określonej sumy 
pieniężnej  Można wskazać wysokość tej sumy pieniężnej, ale ostatecznie 
o jej wysokości rozstrzyga sąd  Trzeba złożyć do sądu wniosek o zagrożenie 
nakazaniem zapłaty  Etap ten można pominąć, jeżeli już w postanowieniu 
regulującym kontakty z dzieckiem sąd dokonał takiego zagrożenia171 

II. Nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. Do drugiego etapu prze‑
chodzimy, jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty 
oznaczonej sumy pieniężnej, nadal nie wypełnia swego obowiązku  Trze‑
ba złożyć do sądu wniosek o nakazanie zapłaty  Sąd, na wniosek, nakazuje 
jej zapłatę należnej sumy pieniężnej  Wysokość sumy pieniężnej zależy od 
liczby naruszeń  W wyjątkowych wypadkach sąd może zmienić wysokość 
sumy pieniężnej, której zapłaceniem zagroził we wcześniejszym postano‑
wieniu (z etapu I)172 

165 Art  18314–18315 kodeksu postępowania cywilnego 
166 Tamże, art  59818 
167 Tamże, art  569 § 1 
168 Art  23 ust  1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
169 Art  59819 § 1 kodeksu postępowania cywilnego 
170 Tamże, art  59818 § 2 
171 Tamże, art  59815 
172 Tamże, art  59816 
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Zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu 
z dzieckiem, do którego nie doszło. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktów po‑
niosła uzasadnione wydatki w związku z przygotowaniem do kontaktu (np  kosz‑
ty podróży), a do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wy‑
nikających z postanowienia sądu lub ugody, to można żądać, żeby sąd przyznał 
zwrot tych wydatków 

Z takim samym żądaniem do sądu może wystąpić osoba, pod której pieczą 
znajduje się dziecko, jeżeli poniosła uzasadnione wydatki w związku z przygoto‑
waniem do kontaktu173 

Postępowanie o odebranie dziecka można wszcząć w przypadku tzw  porwa‑
nia rodzicielskiego, czyli w sytuacji, gdy jeden z rodziców samowolnie zatrzyma 
dziecko albo z nim wyjedzie  W postępowaniu tym sąd może zlecić kuratorowi 
sądowemu przymusowe odebranie dziecka i przekazanie go osobie uprawnionej  
Kurator może wykonywać swoje czynności, korzystając z pomocy policji174 

Zmiana postanowienia o kontaktach

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może zmienić wcześniejsze rozstrzygnię‑
cie w sprawie kontaktów  Wniosek o zmianę postanowienia o kontaktach wnosi 
się do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, w miejscu zamieszkania 
dziecka  Zmiana może dotyczyć ograniczenia lub rozszerzenia kontaktów z dzie‑
ckiem, a także ich terminu, miejsca i innych okoliczności objętych orzeczeniem 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia z 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 

z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  583 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r  – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedno‑

lity z dnia 17 grudnia 2013 r  (Dz U  z 2014 r , poz  101 z późniejszymi zmianami); 
w szczególności art  59815–59822 

Strony internetowe:
•	 porwaniarodzicielskie.pl	–	strona	Fundacji	„Itaka”
•	 brpd.gov.pl	–	Rzecznik	Praw	Dziecka

173 Tamże, art  59817 
174 Tamże, art  5981–59814 



9. WyJAZd Z dZIeCkIem ZA GrANICę

Wyjazd dziecka za granicę wymaga zgody obojga rodziców  Oprócz pisemnej zgody 
rodziców potrzebny będzie dokument uprawniający do przekraczania granic: pasz‑
port, a w przypadku wyjazdu do większości państw europejskich – dowód osobisty175 

dowód osobisty dziecka

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo pol‑
skie  Uprawnia do przekraczania granic:

– państw członkowskich Unii Europejskiej,
– państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii 

Europejskiej,
– państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodar‑

czym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na 
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji in‑
nych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania 
ich granic176 

Jak uzyskać dowód osobisty dziecka?
1  Dowód osobisty jest wydawany nieodpłatnie 
2  Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terenie Polski 
3  W imieniu dziecka wniosek składa rodzic (jeden), opiekun prawny lub ku‑

rator177  Jeżeli dziecko ukończyło 5 rok życia, musi być obecne przy składa‑
niu wniosku 

4  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy/miasta, 
w którym został złożony wniosek  Dziecko musi być obecne przy odbiorze 
dokumentu, chyba że nie ukończyło 5 lat lub było obecne przy składaniu 
wniosku178 

175 Informacje o aktualnych zasadach przekraczania granic poszczególnych państw znajdziemy na 
stronie	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	–	www.msz.gov.pl.

176 Art  4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r  o dowodach osobistych (Dz U  Nr 167, poz  1131), [dalej: 
ustawa o dowodach osobistych] 

177 Tamże, art  27 
178 Tamże, art  30 
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Termin ważności dokumentu. Dowód osobisty dziecka, które nie ukończyło 5 
roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania  Dowód starszego dziecka 
5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania179 

paszport

Paszport jest dokumentem, który uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za 
granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim 
wskazanej180 

Jak uzyskać paszport dla dziecka?
1  Wniosek o wydanie paszportu składa się w dowolnym urzędzie wojewódz‑

kim na terenie kraju, a za granicą – w konsulacie polskim 
2  Wniosek o wydanie paszportu składają oboje rodzice  Wniosek może zło‑

żyć jeden rodzic, jeżeli:
– drugi z rodziców wyraził pisemną zgodę  Zgoda musi być poświadczo‑

na za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza,
– drugi z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta 

została ograniczona,
– w przypadku braku zgody drugiego rodzica zgodę na wydanie doku‑

mentu paszportowego wydał sąd rodzinny181 
3  Jeżeli dziecko ukończyło 5 rok życia, musi być obecne przy składaniu wniosku 
4  Paszport dla dziecka może odebrać jeden z rodziców lub opiekun prawny182 
5  Opłata za wydanie paszportu wynosi:

– 60 zł – dla dzieci poniżej 13 roku życia,
– 140 zł – dla pozostałych osób183 

Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny otrzymują dodatkową 
zniżkę za wydanie paszportów  Opłata jest obniżana o 75% w przypadku dzieci 
i 50% w przypadku rodziców 

Termin ważności dokumentu. Paszport wydany dziecku, które nie ukończyło 
13 lat, jest ważny 5 lat od jego wydania  W pozostałych przypadkach paszport jest 
ważny 10 lat184 

179 Tamże, art  7 
180 Art  4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r  o dokumentach paszportowych, t j  z dnia 30 stycznia 

2013 r  (Dz U  z 2013 r , poz  268 z późn  zm ), [dalej: ustawa o dokumentach paszportowych] 
181 Tamże, art  14 
182 Tamże, art  15 
183 § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r  w sprawie opłat za wydanie doku‑

mentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz U  Nr 25, poz  126)  
184 Art  32 ustawy o dokumentach paszportowych 
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Zgoda rodziców

Wyjazd za granicę należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Rodzice powinni zade‑
cydować o wyjeździe wspólnie, niezależnie od tego, czy jest to wyjazd wakacyjny, czy 
wyjazd na stałe  Zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana, jeżeli jest on pozbawiony 
władzy rodzicielskiej lub ma ograniczoną władzę rodzicielską (a zakres jej wykony‑
wania nie obejmuje podejmowania decyzji w kwestii wyjazdów dziecka za granicę) 

Zgoda na wydanie dziecku paszportu nie jest równoznaczna z wyrażeniem 
zgody na wyjazd. Osoby podróżujące z dzieckiem powinny mieć dowód wyraże‑
nia zgody przez rodziców na wyjazd 

Każde z rodziców może zwrócić się do sądu rodzinnego o:
– zezwolenie na wydanie dokumentu paszportowego dziecku,
– zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę,

w sytuacji, gdy drugi rodzic nie wyraża takiej zgody 
Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrud‑

nione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jed‑
nego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego  W przypadku gdy 
małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców, paszport tymczasowy może 
być wydany bez ich zgody185 

europejska karta ubezpieczenia Zdrowotnego186

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem po‑
twierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej 

Jak uzyskać kartę EKUZ?
1  Wniosek o wydanie karty EKUZ składa się na odpowiednim formularzu 

w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia  Właściwym jest oddział wska‑
zany w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego 

2  Składając wniosek o wydanie karty, trzeba przedstawić dowód ubezpiecze‑
nia zdrowotnego dziecka 

3  Karta wydawana jest zwykle w dniu złożenia wniosku 
4  Wydanie karty jest bezpłatne 
Termin ważności karty EKUZ. Karta EKUZ dla dzieci wydawana jest na okres 

6 miesięcy187 

185 Tamże, art  14 
186 Art  51 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
187 Zarządzenie Nr 83/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r 
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pomoc konsularna

W razie trudności za granicą można zgłosić się o pomoc do polskiego konsulatu  
Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie:

– poważnego wypadku lub ciężkiej choroby,
– w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski,
– w razie zgonu obywatela polskiego lub
– konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków 

finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania188 
Jeżeli w pobliżu nie ma konsulatu polskiego, takiej samej pomocy udzieli Pola‑

kowi konsul każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej189 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r  o dowodach osobistych (Dz U  Nr 167, poz  1131);
§ Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r  o dokumentach paszportowych, tekst jednolity z dnia 

30 stycznia 2013 r  (Dz U  z 2013 r , poz  268 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r  – Prawo konsularne (Dz U  poz  1274) 

Strony internetowe:
•	 obywatel.gov.pl	–	rządowy	portal	poświęcony	usługom	publicznym
•	 polakzagranica.msz.gov.pl	–	Poradnik	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych
•	 odyseusz.gov.pl	 –	 serwis	 Ministerstwa	 Spraw	 Zagranicznych	 dla	 podróżujących	

Polaków
•	 zielonalinia.gov.pl	–	strona	internetowa	dla	Polaków	planujących	powrót	do	kraju
•	 www.mswia.gov.pl	–	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji
•	 ulc.gov.pl	–	Urząd	Lotnictwa	Cywilnego
•	 strazgraniczna.pl	–	strona	Komendy	Głównej	Straży	Granicznej

188 Art  20 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r  – Prawo konsularne (Dz U  poz  1274)  
189 Tamże, art  21 



10. mAJątek I ZArOBkI dZIeCkA

Zarząd majątkiem osoby małoletniej

Osoba niepełnoletnia może być właścicielem majątku  Najczęściej uzyskuje go 
w wyniku dziedziczenia, otrzymania darowizny czy uzyskania odszkodowania  
Dziecko nie może zarządzać swoim majątkiem, ponieważ brakuje mu zdolno‑
ści do czynności prawnych  Dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia, nie ma 
w ogóle zdolności do czynności prawnych  Osoby w wieku od 13 do 18 lat mają 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

Zarząd majątkiem dziecka, w jego imieniu, sprawują rodzice lub opiekun 
prawny  Obowiązek zarządu majątkiem dziecka jest elementem władzy rodziciel‑
skiej  Zarząd sprawowany przez rodziców/opiekuna nie obejmuje zarobku dzie‑
cka ani przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku 

Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dzie‑
cka pozostającego pod ich władzą rodzicielską190  Po osiągnięciu przez dziecko pełno‑
letniości przejmuje ono zarząd swoim majątkiem  Rodzice są zobowiązani oddać swo‑
jemu pełnoletniemu dziecku majątek, którym dotychczas w jego imieniu zarządzali 

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Rodzice nie są w zarządza‑
niu majątkiem dziecka samodzielni  Na dokonanie wielu czynności związanych z ma‑
jątkiem dziecka potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego  Sądowy nadzór nad zarzą‑
dem majątkiem dziecka ma chronić przed działaniami niekorzystnymi dla dziecka 

Rodzice mogą wykonywać czynności zwykłego zarządu, czyli na bieżąco wy‑
konywać czynności związane z funkcjonowaniem majątku dziecka i zmierzające do 
jego utrzymania  W przypadku gdy dziecko jest właścicielem nieruchomości, do 
czynności zwykłego zarządu będą należały naprawy, pobieranie czynszu najmu itp 

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody sądu, 
w przeciwnym razie będą nieważne191  Do czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu należą np :

– sprzedaż nieruchomości,
– obciążenie jej hipoteką,
– wybudowanie domu na działce dziecka,
– zaciągnięcie w imieniu dziecka zobowiązania, np  pożyczki,
– zniesienie współwłasności nieruchomości, gdy dziecko jest współwłaścicielem,

190 Art  101 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
191 Tamże, art  101 § 3 
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– zawarcie ugody w sprawie o dział spadku 
Przysporzenie, czyli uzyskanie korzyści majątkowej. Nie potrzeba zgody sądu 

na nieodpłatne przyjęcie składników majątku przez dziecko  Oznacza to, że sąd opie‑
kuńczy nie musi wyrażać zgody np  na przyjęcie darowizny lub spadku przez dzie‑
cko  Jednak w sytuacji, gdy darowizna wiązałaby się z jakimś zobowiązaniem, np  do‑
żywotnią służebnością mieszkania wobec darczyńcy, konieczna będzie zgoda sądu 

Dziedziczenie. Osoba małoletnia dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarza, to 
znaczy, że w przypadku, gdy spadek zawiera długi, dziecko odpowiada za ich spła‑
tę tylko do wysokości aktywów spadku ustalonych w spisie inwentarza spadku 

Spis inwentarza to dokument, który sporządza komornik na zlecenie sądu 
Odrzucenie spadku. Spadek może okazać się kłopotliwy z różnych powodów:
– może składać się z samych zobowiązań (długów),
– rzecz lub nieruchomość będąca składnikiem spadku może wymagać du‑

żych nakładów, a nie przynosić zysku, itp 
Jeżeli dziecko miałaby otrzymać taki kłopotliwy spadek, rodzice powinni roz‑

ważyć jego odrzucenie  Aby odrzucić spadek w imieniu dziecka, rodzice potrzebują 
zgody sądu  Wniosek o wydanie zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynno‑
ści przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka składa się do sądu 
opiekuńczego w miejscu zamieszkania dziecka  Sąd w takich sytuacjach zawsze 
bada, czy zamierzona przez rodziców czynność jest zgodna z interesem dziecka 
i czy przysporzy mu korzyści  Zatem, składając wniosek o wyrażenie zgody, rodzi‑
ce będą musieli uzasadnić, że planowana przez nich czynność ma na celu osiągnię‑
cie korzyści dla dziecka  Sąd udziela zezwolenia na wniosek jednego z rodziców po 
wysłuchaniu drugiego192  Wysłuchanie drugiego z rodziców nie zawsze musi się 
odbyć na rozprawie  Sąd może zażądać złożenia oświadczenia na piśmie193 

Zezwolenie nie jest jednoznaczne z nakazem dokonania określonej czynności  
Rodzice, mimo uzyskania zezwolenia, mogą nie dokonać czynności 

Aby skutecznie odrzucić spadek w imieniu dziecka, należy w sądzie albo przed 
notariuszem złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku  Można to zrobić, kiedy 
zgoda sądu już się uprawomocni 

Ważne – termin! Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w cią‑
gu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego 
powołania do spadku194  Złożenie wniosku o zezwolenie na odrzucenie spadku 
w imieniu małoletniego powoduje zawieszenie – na czas trwania postępowania – 
biegu tego terminu195 

192 Art  583 kodeksu postępowania cywilnego 
193 Tamże, art  514 § 1 
194 Art  1015 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r  – Kodeks cywilny, t j  z dnia 17 grudnia 

2013 r  (Dz U  z 2014 r , poz  121) 
195 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 r  I CSK 329/13 
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Wzór 4. Przykładowy wniosek o zezwolenie na dokonanie w imieniu dziecka 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu

Zielona Góra, dnia 04 01 2016 r 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
pl  Słowiański 12
65 ‑069 Zielona Góra

Wnioskodawczyni: Marta Nowak, PESEL                     , zam  ul  Szeroka 15, 65 ‑001 
Zielona Góra

Uczestnik postępowania: Piotr Wiśniewski, PESEL                     , zam  ul  Wschod‑
nia 2/2, 65 ‑001 Zielona Góra

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA DOKONANIE W IMIENIU DZIECKA  
CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU

Wnoszę o zezwolenie na odrzucenie w imieniu małoletniej Julii Wiśniewskiej spad‑
ku po jej dziadku Jerzym Nowaku zmarłym w dniu 21 12 2015 r  w Zielonej Górze 

Uzasadnienie

Wnioskodawczyni jest matką małoletniej Julii urodzonej w dniu 08 04 2006 r  Ojcem 
dziecka Piotr Wiśniewski  Oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską nad córką 

W dniu 21 12 2015 r  zmarł ojciec wnioskodawczyni, czyli dziadek małoletniej 
Julii – Jerzy Nowak  Wnioskodawczyni jako spadkobierczyni ustawowa Jerzego 
Nowaka odrzuciła spadek po swoim ojcu  Julia Wiśniewska jest jedynym dzie‑
ckiem wnioskodawczyni  W związku z tym, po odrzuceniu spadku przez matkę, to 
ona dziedziczy po Jerzym Nowaku 

Jerzy Nowak nie posiadał żadnego majątku, tylko same niespłacone zobowią‑
zania  Mieszkał sam w mieszkaniu socjalnym  Miał zaległości w opłatach za miesz‑
kanie i kilka niespłaconych pożyczek  Komornik od lat zajmował mu emeryturę 

Wnioskodawczyni prosi o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniej 
córki, ponieważ jego przyjęcie, nawet z dobrodziejstwem inwentarza, będzie nie‑
korzystne dla dziecka 

podpis
Załączniki:
1) odpis aktu urodzenia Julii Wiśniewskiej
2) odpis aktu zgonu Jerzego Nowaka
3) oświadczenie o odrzuceniu spadku przez Martę Nowak
4) kopie wezwań do zapłaty kierowanych do zmarłego 
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kurator do zarządu majątkiem dziecka

Kurator może zastępować rodziców w zarządzeniu majątkiem dziecka z różnych 
powodów:

I. Darczyńca w umowie darowizny może zastrzec, że przedmioty, które prze‑
kazuje małoletniemu, nie będą objęte zarządem sprawowanym przez ro‑
dziców (takie samo zastrzeżenie można zamieścić również w testamencie)  
W takich wypadkach spadkobierca lub darczyńca mogą wyznaczyć osobę, 
która będzie sprawować zarząd nad uzyskanymi przez dziecko składnika‑
mi majątku  Jeżeli jednak spadkodawca lub darczyńca wykluczy rodziców 
z zarządu majątkiem dziecka, a nie wyznaczy innego zarządcy, wówczas sąd 
opiekuńczy wyznaczy kuratora do zarządu majątkiem dziecka 

II. Sąd opiekuńczy wyznaczy kuratora do zarządu majątkiem dziecka, gdy ża‑
den z rodziców nie będzie mógł reprezentować dziecka  Dzieje się tak:
– przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich 

władzą rodzicielską,
– przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców 

lub jego małżonkiem  Takie sytuacje mogą zdarzyć się np  w sprawach 
spadkowych  Jeżeli w sprawie o dział spadku spadkobiercami są zarów‑
no dzieci, jak i ich rodzice, to może zachodzić konflikt interesów między 
nimi  Nie dotyczy to sytuacji bezpłatnego przysporzenia na rzecz dzie‑
cka albo dochodzenia dla niego alimentów od drugiego rodzica 

III. Kurator może zastąpić rodziców w zarządzie majątkiem dziecka także 
wówczas, gdy rodzice nie sprawują tego zarządu z należytą starannością 
lub brakuje im do tego kwalifikacji 

Zadania kuratora. Kurator, w zależności od postanowienia sądu, może całko‑
wicie zastąpić rodziców w zarządzaniu majątkiem dziecka bądź zarządzać tylko 
niektórymi składnikami tego majątku  Do wykonywania czynności przekraczają‑
cych zwykły zarząd majątkiem dziecka kurator również będzie potrzebował zgo‑
dy sądu  Sąd może, zarówno kuratorowi, jak i rodzicom, nakazać sporządzenie 
spisu inwentarza majątku dziecka  Może również określić wartość, do której ro‑
dzice lub dziecko co roku mogliby rozporządzać przedmiotami i pieniędzmi bez 
zezwolenia sądu 

majątek dziecka a alimenty

Jeżeli majątek dziecka przynosi dochód, powinien on być przede wszystkim 
przeznaczany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które 
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wychowuje się razem z nim  Nadwyżka może być wykorzystana na pokrycie in‑
nych, uzasadnionych potrzeb rodziny196  Wynika to z zasady, że członkowie ro‑
dziny mają prawo do życia na równej stopie  Z tego też względu posiadanie przez 
dziecko majątku przynoszącego dochody może zwolnić rodziców z obowiązku 
alimentacyjnego wobec tego dziecka  Nie zwalnia ich jednak z obowiązku dbania 
o rozwój fizyczny i duchowy dziecka 

praca

Konstytucja oraz kodeks pracy zabraniają stałego zatrudniania dzieci, które nie 
ukończyły 16 roku życia 

Pracownicy młodociani. Osoby małoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą 
podejmować pracę i zarabiać pieniądze  Osobę w wieku od 16 do 18 lat kodeks pra‑
cy uznaje za młodocianego  Młodociany pracownik może być zatrudniony tylko:

1) w celu przygotowania zawodowego lub
2) przy wykonywaniu prac lekkich197 
Dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia może wykonywać pracę lub inne 

zajęcia zarobkowe wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność:
– kulturalną,
– artystyczną,
– sportową lub
– reklamową 
Zatrudnienie dziecka wymaga zgody:
1) przedstawiciela ustawowego,
2) inspektora pracy 
Wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie dziecka kieruje do inspektora 

pracy firma, w której dziecka ma być zatrudnione  Do wniosku trzeba załączyć:
– opinię poradni psychologiczno ‑pedagogicznej dotyczącą braku przeciw‑

wskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
– orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania 

przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
– opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, dotyczącą możliwo‑

ści wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w czasie wykonywania 
przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

Inspektor pracy nie zgodzi się na zatrudnienie dziecka, jeżeli wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych:

196 Art  103 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
197 Art  2001 kodeksu pracy 
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– powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,
– zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko 
Zezwolenie inspektora pracy zawiera m in  określenie rodzaju pracy, jej do‑

puszczalnego okresu, dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych 
zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko, oraz inne niezbędne usta‑
lenia, wymagane ze względu na dobro dziecka  Inspektor pracy cofnie wydane 
zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają 
warunkom określonym w zezwoleniu198 

dochody dziecka

Zarobionymi pieniędzmi dziecko może samodzielne dysponować199  Z zasady nie 
potrzebuje do tego zgody rodziców ani sądu  Z sytuacją gdy dziecko samodzielnie 
wydaje zarobione przez siebie pieniądze, mogą się wiązać pewne zagrożenia  Gdy 
dziecko wydaje je w szkodliwy dla siebie sposób lub marnotrawi, rodzic może 
zwrócić się do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wydanie postanowienia okre‑
ślającego sposób dysponowania osiąganymi środkami  Sąd może np  upoważnić 
rodzica do pobierania wynagrodzenia dziecka i wydawania dziecku tylko części 
tego wynagrodzenia do swobodnego użytku 

podatki

Należy pamiętać, że osoby małoletnie również mają obowiązki podatkowe.
Podatek dochodowy. Dochody osób małoletnich, tak samo jak dorosłych, 

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  Zezna‑
nia podatkowe w imieniu małoletnich dzieci składają i podpisują rodzice  Tak na‑
leży postąpić w przypadku, gdy dziecko osiąga dochody z pracy, stypendiów oraz 
z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku  Pozostałe dochody dziecka 
rodzice doliczają do swoich dochodów, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo 
pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci200 

Podatek od spadków i darowizn201. Jeżeli dziecko nabędzie majątek w wyniku 
dziedziczenia lub darowizny, to rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek w imie‑

198 Tamże, art  3045 
199 Art  21 kodeksu cywilnego 
200 Art  7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r  o podatku dochodowym od osób fizycznych, t j  z dnia 17 

stycznia 2012 r  (Dz U  z 2012 r , poz  361) 
201 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r  o podatku od spadków i darowizn, t j  z dnia 15 grudnia 2014 r  

(Dz U  z 2015 r , poz  86 z późn  zm ) 
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niu małoletniego zgłosić w urzędzie skarbowym nabycie własności rzeczy lub in‑
nych praw majątkowych (formularz SD ‑Z2) 

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r  – Kodeks pracy, tekst jednolity z dnia 17 września 

2014 r  (Dz U  z 2014 r , poz  1502 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia z 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 

z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  583 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r  o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jed‑

nolity z dnia 17 stycznia 2012 r  (Dz U  z 2012 r , poz  361 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r  o podatku od spadków i darowizn tekst jednolity 

z dnia 15 grudnia 2014 r  (Dz U  z 2015 r  poz  86 z późniejszymi zmianami) 

Strony internetowe:
•	 pip.gov.pl	–	serwis	Państwowej	Inspekcji	Pracy
•	 www.finanse.mf.gov.pl	–	portal	podatkowy



11. mAłOletNI rOdZICe

uczennica w ciąży

Jeżeli w ciążę zaszła uczennica, to szkoła ma obowiązek udzielić jej w ciąży urlo‑
pu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia edukacji, w miarę możliwości 
nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów  Jeżeli ciąża, poród lub połóg 
powoduje niemożność zaliczenia w terminie egzaminów ważnych dla ciągłości 
nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu egzami‑
nu – dogodnego dla uczennicy – ale w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy202 

dziecko małoletnich rodziców

Małoletni rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych  Jako osoby 
małoletnie sami podlegają władzy rodzicielskiej swoich rodziców  Mimo że nie 
przysługuje im władza rodzicielska nad dzieckiem, powinni uczestniczyć w spra‑
wowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem i w jego wychowaniu, chyba że sąd opie‑
kuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej203 

Jeżeli oboje rodzice są małoletni:
Zgłoszenie urodzenia dziecka w USC. Zgłoszenia może dokonać:
– matka, jeżeli ukończyła 16 lat,
– ojciec, jeżeli ukończył 16 lat, o ile wcześniej przed sądem uznał swoje 

ojcostwo204,
– w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel 

ustawowy lub opiekun matki205 
Uznanie ojcostwa polega na tym, mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, 

oświadcza że jest ojcem dziecka, a matka dziecka to potwierdza206  Dorosłe osoby 
mogą złożyć takie oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego207, 

202 Art  2 ust  3 ustawy o planowaniu rodziny 
203 Art  96 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
204 Tamże, art  77 
205 Art  57 prawa o aktach stanu cywilnego 
206 Art  73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
207 Art  73 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i art  18 prawa o aktach stanu cywilnego 
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konsulem208 lub przed sądem  Osoba, która ukończyła 16 lat może złożyć oświadcze‑
nie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym209  Jeszcze młod‑
si rodzice w ogóle nie mogą złożyć oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa  
Ojcostwo można wówczas ustalić tylko w drodze powództwa o ustalenie ojcostwa 

Ustanowienie opiekuna. Osobie małoletniej nie przysługuje władza rodziciel‑
ska nad jej dzieckiem  Jeżeli oboje rodzice dziecka są małoletni, konieczne jest 
ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego  W praktyce często takimi opieku‑
nami zostają dziadkowie  Opiekuna prawnego dla dziecka musi ustanowić sąd ro‑
dzinny  Wniosek o ustanowienie opiekuna może złożyć osoba, która chce pełnić tę 
funkcję  Od wniosku nie jest pobierana opłata sądowa  To opiekun prawny będzie 
reprezentował dziecko we wszystkich sprawach i odpowiadał za jego wychowa‑
nie  Również wszystkie świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka otrzyma 
opiekun prawny, a nie małoletnia matka 

Dziadkowie mogą zostać rodzicami zastępczymi – patrz rozdział 13, Gdy za‑
braknie rodziców 

Jeżeli matka jest pełnoletnia, a ojciec niepełnoletni: 
Ojciec, który ukończył 16 lat, może uznać ojcostwo tylko przed sądem  Może 

również wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa210  Jeżeli ojciec nie ukończył 
16 roku życia, nie może uznać ojcostwa  Do czasu uzyskania pełnoletniości przez 
ojca władza rodzicielska przysługuje tylko matce 

Jeżeli ojciec jest pełnoletni, a matka niepełnoletnia: 
Zgłoszenia urodzenia dziecka do USC może w tej sytuacji dokonać tylko mat‑

ka – o ile ma skończone 16 lat  W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia 
dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki211 

Władza rodzicielska. Ojciec, mimo pełnoletniości, nie nabywa automatycz‑
nie władzy rodzicielskiej  Aby władzę tę uzyskać, musiałby uznać dziecko  Do 
uznania dziecka potrzebne jest również oświadczenie matki, która potwierdza, że 
ten mężczyzna jest ojcem dziecka  Niepełnoletnia matka, jeżeli ukończyła 16 lat, 
może takie oświadczenie złożyć tylko przed sądem  Zatem aby pełnoletni ojciec 
dziecka urodzonego przez niepełnoletnią matkę mógł zostać ojcem tego dziecka 
w świetle prawa oraz nabyć nad nim władzę rodzicielską, musi złożyć w sądzie 
wniosek o ustalenie ojcostwa  Jeżeli tą drogą ojciec uzyska władzę rodzicielską 
nad dzieckiem, będzie on jedynym opiekunem prawnym dziecka do czasu osiąg‑
nięcia przez matkę dziecka pełnoletniości 

208 Art  73 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
209 Art  77 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
210 Art  4531 kodeksu postępowania cywilnego 
211 Art  57 prawa o aktach stanu cywilnego 
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Zawarcie związku małżeńskiego

Jeżeli dziewczyna ukończyła lat 16 (a jej partner lat 18) sąd rodzinny może wydać 
zgodę na zawarcie przez nich związku małżeńskiego212  Polskie prawo nie przewi‑
duje możliwości zezwolenia na zawarcie małżeństwa mężczyźnie, który nie ukoń‑
czył 18 lat  Postępowanie przed sądem w sprawie udzielenia zgody na zawarcie 
małżeństwa osobie niepełnoletniej wszczyna się wyłącznie na jej wniosek  To ma‑
łoletnia – a nie jej rodzice – powinna złożyć w sądzie rejonowym, wydział rodzin‑
ny i nieletnich, wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa213  Sąd 
zbada, czy zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny i czy 
istnieją ważne powody do zawarcia małżeństwa, np  ciąża lub urodzenie dziecka  
Przed wydaniem postanowienia sąd wysłucha wnioskodawczynię, jej partnera 
oraz, w razie potrzeby, osoby bliskie przyszłych małżonków 

Jeżeli małoletnia weźmie ślub, stanie się z mocy prawa osobą pełnoletnią i uzy‑
ska władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem  Nie utraci tego nawet w razie unie‑
ważnienia małżeństwa 

prawo do aborcji

W Polsce przerwanie ciąży jest dopuszczalne w trzech przypadkach:
1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże praw‑

dopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 
nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu 
zabronionego 

W dwóch pierwszych sytuacjach lekarz musi stwierdzić, że zachodzą po‑
dane okoliczności zdrowotne  Natomiast podejrzenie, że ciąża powstała w wy‑
niku czynu zabronionego, musi stwierdzić prokurator  Czynem zabronionym 
jest m in  gwałt, podejmowanie stosunków seksualnych z osobą poniżej 15 roku 
życia, kazirodztwo, czyli współżycie osób blisko spokrewnionych, np  rodzica 
z dzieckiem 

Kto decyduje o przerwaniu ciąży? Jeżeli występuje jedna z powyższych 
sytuacji, w których aborcja jest dopuszczalna, to ostateczna decyzja o prze‑
rwaniu ciąży należy do kobiety ciężarnej  Przerwanie ciąży bez jej zgody jest 

212 Art  10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
213 Art  561 kodeksu postępowania cywilnego 
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przestępstwem214  Zgoda kobiety na przerwanie ciąży powinna być wyrażona 
w formie pisemnej 

W przypadku małoletniej wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawicie‑
la ustawowego  W odniesieniu do małoletniej powyżej 13 roku życia wymagana 
jest również pisemna zgoda tej osoby  Za małoletnią poniżej 13 roku życia zgodę 
wydaje sąd opiekuńczy, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii  Ko‑
bieta całkowicie ubezwłasnowolniona również powinna wyrazić zgodę w formie 
pisemnej, chyba że nie pozwala jej na to stan zdrowia psychicznego  Jeśli przed‑
stawiciel ustawowy nie chce lub nie może wyrazić zgody, to w jego zastępstwie 
wyrazić ją może sąd opiekuńczy215 

Oddanie dziecka

Adopcja. Jeżeli małoletni rodzice czy małoletnia matka podejmą taką decyzję, to 
najlepiej jeszcze przed urodzeniem dziecka zgłosić się do ośrodka adopcyjnego  
Można tam uzyskać odpowiednie porady i inne potrzebne wsparcie  Ośrodki ad‑
opcyjne pomagają dopełnić wszystkich formalności związanych z adopcją 

Do adopcji dziecka niezbędna jest zgoda rodziców  Można ją wyrazić nie 
wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia się dziecka216  Zgodę taką wy‑
raża się przed sądem217  Po porodzie dziecko może pozostać w szpitalu  Akt uro‑
dzenia może zostać sporządzony na podstawie samej karty urodzenia przekazanej 
przez szpital218 

Okno życia to miejsce, gdzie można anonimowo pozostawić dziecko  Jeżeli 
rodzice dziecka nie zostaną ustaleni, to sąd opiekuńczy z urzędu nada dziecku 
nazwisko i imię oraz określi, jakie imiona i nazwiska rodziców będą zamieszczo‑
ne w akcie urodzenia219  W takiej sytuacji adopcja dziecka odbywa się bez zgody 
rodziców220 

Porzucenie dziecka jest najgorszym możliwym rozwiązaniem  Wszczynane 
jest wówczas postępowanie karne, ponieważ porzucenie dziecka jest przestęp‑
stwem221  Porzucenie może narazić dziecko na poważne niebezpieczeństwo, a po‑
nadto komplikuje jego sytuację prawną, a przez to adopcję 

214 Art  153 kodeksu karnego 
215 Art  4a ust  4 ustawy o planowaniu rodziny 
216 Art  1192 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
217 Art  589 kodeksu postępowania cywilnego 
218 Art  55 prawa o aktach stanu cywilnego 
219 Tamże, art  62 
220 Art  119 § 1 zd  1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
221 Art  210 kodeksu karnego 
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Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek pomocy społecznej – oprócz zasiłków przydziela też pomoc niefinanso‑
wą, m in  asystenta rodziny, który wspiera rodziny przeżywające trudności w wy‑
pełnianiu funkcji opiekuńczo ‑wychowawczej222 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – świadczy poradnictwo specjali‑
styczne, organizuje pieczę zastępczą  Można tam uzyskać informacje o mieszka‑
niach chronionych i miejscach w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży223 

Ośrodek interwencji kryzysowej – udziela specjalistycznej pomocy psycholo‑
gicznej, w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sy‑
tuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy224  W południowej części 
województwa lubuskiego są dwie takie placówki225:

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze
 ul  Piaskowa 9e, 65 ‑204 Zielona Góra
 tel  503 190 032; e ‑mail: tkopd@poczta onet pl

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach
 ul  Wrocławska 5, 68 ‑200 Żary
 tel  68 470 14 44; e ‑mail: lubuskiruch@wp pl

Ośrodek adopcyjny. Jednym z zadań ośrodków adopcyjnych, oprócz kwali‑
fikowania dzieci do przysposobienia i przygotowywania rodziców adopcyjnych, 
jest zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom 
oddziałów ginekologiczno ‑położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia 
dziecka bezpośrednio po urodzeniu226 

 Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze
 al  Niepodległości 36
 65 ‑042 Zielona Góra
 tel  68 323 18 89

222 Art  10 i dalsze ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
223 Art  19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r  o pomocy społecznej, t j  z dnia 16 stycznia 2015 r  (Dz U  

z 2015 r , poz  163), [dalej: ustawa o pomocy społecznej] 
224 Art  47 ustawy o pomocy społecznej 
225 Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego, 

www.lubuskie.uw.gov.pl.
226 Art  156 ust  1 pkt 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia z 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 

z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  583 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

tekst jednolity z dnia 20 lutego 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  332);
§ Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczal‑

ności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r  (Dz U  Nr 17, poz  78);
§ Ustawa z dnia 12 marca 2004 r  o pomocy społecznej, tekst jednolity z dnia 16 stycz‑

nia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  163);
§ Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r  w sprawie 

domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz U  z dnia 18 marca 
2005 r )

Strony internetowe:
•	 www.ponton.org.pl	–	Grupa	Edukatorów	Seksualnych	przy	Federacji	na	rzecz	Ko‑

biet i Planowania Rodziny

Telefony zaufania:
•	 22	635	93	92	–	Młodzieżowy	Telefon	Zaufania	(każdy	piątek	od	16:00	do	20:00)



12. Gdy W rOdZINIe dZIeJe SIę źle…

Obowiązki rodziców względem dziecka

Władza rodzicielska obejmuje obowiązki i prawa rodziców do:
1  sprawowanie pieczy nad osobą dziecka,
2  wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw,
3  sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka,
4  reprezentowania dziecka – występowania w jego imieniu m in  przed sąda‑

mi i organami państwowymi, dokonywania czynności prawnych w imieniu 
dziecka227 

Pamiętaj, że rodzice uwzględniając stopień rozwoju umysłowego i dojrzałości swojego 
dziec ka powinni je wysłuchać przed powzięciem decyzji w jego sprawach  Rozsądne życze‑
nia dziecka powinny być uwzględniane jeżeli istnieją takie możliwości228 

228

Poglądy i przekonania rodziców. Rodzice mają prawo do wychowywania 
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami  Wychowanie to powinno uwzględniać 
stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego 
przekonania229 

Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują 
nim  Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro 
dziecka i interes społeczny  Rodzice mają obowiązek troszczyć się o fizyczny i du‑
chowy rozwój dziecka  Celem wychowania jest również przygotowanie dziecka do 
przyszłego samodzielnego życia w społeczeństwie  Dziecko powinno być posłusz‑
ne rodzicom  Również w sprawach, w których może samodzielnie podejmować 
decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodzi‑
ców formułowanych dla jego dobra 

Do kiedy trwa władza rodzicielska nad dzieckiem? Dziecko pozostaje pod 
władzą rodzicielską do czasu osiągnięcia pełnoletniości, czyli najczęściej ukoń‑
czenia 18 lat  Wcześniej pełnoletniość może uzyskać tylko dziewczyna w wieku 
powyżej 16 lat, która wyszła za mąż 

227 Art  98 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
228 Tamże, art  95 § 4 kodeksu rodzinnego 
229 Art  48 Konstytucji 
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Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny

Uzależnienie członka rodziny: 
Rodzic, który jest uzależniany od alkoholu i go nadużywa, zwykle nie jest w sta‑

nie właściwie opiekować się dzieckiem ani go wychowywać  Nadużywanie alkoho‑
lu jest przesłanką ograniczenia, a często wręcz pozbawienia władzy rodzicielskiej 

Leczenie odwykowe. Poddanie się leczeniu odwykowemu jest z zasady dobro‑
wolne, ale w pewnych sytuacjach osoba uzależniona może zostać zobowiązana 
do podjęcia takiego leczenia  Jest to możliwe, jeżeli w związku z nadużywaniem 
alkoholu osoba uzależniona:

– powoduje rozkład życia rodzinnego,
– powoduje demoralizację małoletnich,
– uchyla się od pracy albo
– systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny230 
W każdej gminie istnieje komisja rozwiązywania problemów alkoholowych  

Jest to podmiot, który może skierować do sądu wniosek o zobowiązanie do pod‑
dania się leczeniu odwykowemu  Sąd wyznacza rozprawę nie później niż w termi‑
nie 1 miesiąca od dnia, w którym wpłynął wniosek231 

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych ma na celu zarów‑
no profilaktykę, jak i pomoc osobom poszkodowanym przez alkohol  Wachlarz 
działań takich komisji jest dosyć duży, zawiera m in  działania socjoterapeutycz‑
ne, różne formy pomocy dla dzieci (np  prowadzenie zajęć edukacyjnych) 

Pomoc dla dzieci uzależnionych rodziców. Dzieci osób uzależnionych od al‑
koholu, dotknięte następstwami nadużywania alkoholu przez rodziców, uzyskują 
bezpłatnie pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną  Pomoc niesiona dzie‑
ciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców lub 
opiekunów będących w stanie nietrzeźwym232 

Przemoc w rodzinie: 
Przemoc może przyjmować różne formy:
• Przemoc fizyczna to przede wszystkim bicie, szarpanie 
• Przemoc psychiczna to obrażanie, straszenie, poniżanie, wyśmiewanie 
• Przemoc seksualna to zmuszanie do zachowań seksualnych, pokazywanie 

materiałów pornograficznych 

230 Art  24 ustawy z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, t j  z 4 sierpnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  1286), [dalej: ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości] 

231 Tamże, art  29 
232 Tamże, art  23 
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• Przemoc ekonomiczna to np  niezaspokajanie podstawowych potrzeb ma‑
terialnych, odmawianie pożywienia, zmuszanie do żebrania 

Kiedy akty agresji powtarzają się lub są intensywne i rozciągnięte w czasie, 
mówimy o znęcaniu się233 

Dziecko będące świadkiem przemocy również jest jej ofiarą 
Zakaz stosowania kar cielesnych. Rodzice mają prawo do karcenia dzieci, 

ale nie wolno im stosować kar cielesnych234  Wychowanie obejmuje m in  naukę 
właściwych zasad postępowania  Karcenie dzieci ma służyć celom wychowaw‑
czym, ma zniechęcać dziecko do zachowywania się w nieakceptowany sposób  
Wymierzając dziecku karę, nie wolno naruszać jego godności235  Naruszenie za‑
kazu stosowania kar cielesnych może doprowadzić do ingerencji sądu w życie 
rodziny  

Konsekwencje przemocy w rodzinie:
– rodzina ulega rozpadowi, niszczone są relacje między członkami rodziny;
– dzieci nie mają zapewnionych odpowiednich warunków rozwoju ani nale‑

żytej opieki;
– rodzice mogą utracić władzę rodzicielską, a dzieci zostaną umieszczone 

w pieczy zastępczej;
– sprawca przemocy ponosi odpowiedzialność karną, z karą pozbawienia 

wolności (więzienia) włącznie 
Przemoc w rodzinie godzi w dobro dzieci  Jeżeli dzieci są krzywdzone przez 

jednego rodzica, to drugi ma obowiązek je chronić i zapewnić im bezpieczeń‑
stwo  W przeciwnym razie władzę rodzicielską nad dziećmi mogą utracić oboje 
rodziców 

Demoralizacja dziecka: 
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wskazuje możliwe przejawy de‑

moralizacji dziecka:
– naruszanie zasad współżycia społecznego,
– popełnienie czynu zabronionego,
– systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia 

zawodowego,
– używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia,
– uprawianie nierządu,

233 Art  207 kodeksu karnego 
234 Art  961 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
235 Magdalena Morawska, Zakaz stosowania kar cielesnych a pozaustawowy kontratyp karcenia wy‑

chowawczego,	„Prokuratura	i	Prawo”	2012,	nr	10,	s.	27–44.
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– włóczęgostwo,
– udział w grupach przestępczych236 
Sąd może zastosować wobec nieletniego różne środki wychowawcze, m in :
– udzielić upomnienia,
– zobowiązać do określonego postępowania,
– ustanowić nadzór rodziców, kuratora sądowego lub organizacji społecznej 
Sąd może wobec nieletniego zastosować również środek poprawczy w po‑

staci umieszczenia w zakładzie poprawczym237  Obowiązki mogą być nałożone 
też na rodziców lub opiekuna prawnego  Sąd rodzinny może zobowiązać rodzi‑
ców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdro‑
wotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni 
uczęszcza, poradnią psychologiczno ‑pedagogiczną lub inną poradnią specjali‑
styczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem 
leczniczym238 

Nieletni upośledzony umysłowo, chory psychicznie bądź nałogowo używający 
alkoholu albo innych środków odurzających może zostać przez sąd umieszczony 
w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym  Nie‑
letni wymagający zapewnienia opieki wychowawczej – w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym, a nieletni upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wyma‑
gający jedynie opieki – w domu pomocy społecznej239 

Interwencja, gdy bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone

Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przy‑
padkach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i tylko na podsta‑
wie prawomocnego orzeczenia sądu240  Wyjątkiem jest tzw  interwencyjne ode-
branie dziecka  Jeżeli życie lub zdrowie dziecka jest bezpośrednio zagrożone 
w związku z przemocą w rodzinie, należy umieścić je u innej, niezamieszkującej 
wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo‑
‑wychowawczej  Decyzję o interwencyjnym odebraniu dziecka z rodziny mu‑
szą podjąć wspólnie co najmniej 3 osoby: pracownik socjalny, policjant i lekarz 
(może być też ratownik medyczny lub pielęgniarka)  Po odebraniu dziecka od 

236 Art  4 ustawy z dnia 26 października 1982 r  o postępowaniu w sprawach nieletnich, t j  z dnia 
20 lutego 2014 r  (Dz U  z 2014 r , poz  382 z późn  zm ), [dalej: ustawa o postępowaniu w spra‑
wach nieletnich] 

237 Tamże, art  5–6 
238 Tamże, art  7 § 1 
239 Tamże, art  12 
240 Art  48 Konstytucji 
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rodziny pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia sądu 
opiekuńczego 

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Jeżeli mamy pewność lub poważ‑
ne podejrzenie, że w jakiejś rodzinie bezpieczeństwo dzieci jest zagrożone, nie 
powinniśmy być bierni  Obywatele mają tzw  społeczny obowiązek denuncjacji  
Każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społecz‑
ny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję241 

Tak samo każdy, kto wie, że dobro dziecka jest zagrożone, np  dziecko nie ma 
zapewnionej odpowiedniej opieki, powinien zawiadomić sąd opiekuńczy242  Za‑
wiadomiony sąd podejmie odpowiednie działania w celu weryfikacji zgłoszenia 
i rozwiązania problemowej sytuacji  Jednym z pierwszych działań sądu może 
być zarządzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez kuratora 
sądowego 

Także ośrodek pomocy społecznej może interweniować w sprawach dotyczą‑
cych opieki nad dziećmi 

Każdy, kto jest świadkiem przemocy w rodzinie lub innych nadużyć w stosunku do 
dziecka, sam decyduje, czy godzi się na istnienie tego zjawiska, czy chce się przyczy‑
nić do zmiany  Brak reakcji na przemoc i inne niekorzystne zjawiska w rodzinie od‑
biera dzieciom szansę na bezpieczne dzieciństwo  To, że świadek przemocy w rodzi‑
nie nie zawiadomi o tym sądu, prokuratury lub policji, może spowodować nasilenie 
przemocy  

Zgłoszenie anonimowe. Informując sąd, ośrodek pomocy społecznej, policję 
lub prokuratora o przemocy wobec dziecka lub przestępstwie, którego byliśmy 
świadkami, powinniśmy się przedstawić, a jeśli zgłoszenie jest na piśmie – podpi‑
sać  Zgłoszenie anonimowe może zostać uznane za mało wiarygodne.

241 Art  304 § 1 kodeksu postępowania karnego 
242 Art  572 § 1 kodeksu postępowania cywilnego 



Obywatelski poradnik rodzica

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis sum”

99

Wzór 5. Przykładowe zawiadomienie do sądu opiekuńczego o zdarzeniu  
uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu

(imię, nazwisko i adres)                                                                   (miejscowość i data)

Do Sądu Rejonowego
III Wydział Rodzinny i Nieletnich*
w Zielonej Górze

ZAWIADOMIENIE O NIEPRAWIDŁOWEJ  
SYTUACJI OPIEKUńCZEJ DZIECKA

Na podstawie art  572 kodeksu postępowania cywilnego zawiadamiam Sąd 
o sytuacji 4 ‑letniej Julii Kowalskiej  Dziewczynka mieszka z rodzicami, Ireną 
i Markiem Kowalskimi, przy ul  Wschodniej 16b/3 w Zielonej Górze  Rodzice 
często nadużywają alkoholu  Dziecko jest świadkiem awantur wszczynanych 
przez pijanego ojca  Julia chodzi brudna, ubrana nieodpowiednio do pogody, 
często do późnego wieczora zostaje sama na dworze  Dziewczynka nie chodzi do 
przedszkola 

Proszę o wgląd w sytuację opiekuńczą dziecka i podjęcie dalszych działań 

                                               
(podpis zawiadamiającego)

* Pismo kierujemy do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma 
dotyczyć, ewentualnie każdego innego, najlepiej najbliższego, sądu opiekuńczego 

Ingerencja sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje z zasady obojgu rodzicom  Są jednak sytuacje, 
kiedy dla dobra dziecka sąd rodzinny może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub 
pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców  Postanowienie 
sądu jest wydawane zawsze po przeprowadzeniu rozprawy243 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej. Sąd może wydać postanowienie o zawie‑
szeniu władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywa‑
niu, np  pobytu rodzica w więzieniu  Jeżeli ustanie przyczyna zawieszenia wła‑
dzy rodzicielskiej, np  rodzic opuści zakład karny, sąd postanowi o uchyleniu 
zawieszenia244 

243 Art  579 kodeksu postępowania cywilnego 
244 Art  110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
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Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najostrzejszy środek ingerencji sądu  
Postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej powoduje, że rodzice (lub 
jeden z rodziców) tracą tę władzę całkowicie  Pozbawienie władzy rodzicielskiej 
może zostać orzeczone w następujących okolicznościach:

1) występuje trwała przeszkoda w wykonywaniu tej władzy,
2) rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
3) rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka,
4) jeżeli dziecko wcześniej zostało umieszczone w pieczy zastępczej245, a ro‑

dzice trwale się nim nie interesują 
W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzi‑

cielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić246  Władza rodzi‑
cielska nie może zostać przywrócona, jeżeli dziecko zostało przysposobione przez 
rodziców adopcyjnych 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić poprzez:
1) Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców 

i jednoczesne ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu do określonych 
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka  Postanowienie ta‑
kie może być wydane, jeżeli rodzice żyją w rozłączeniu, a dobro dziecka 
przemawia za tym, by jednemu z rodziców władzę rodzicielską ograniczyć  
Sąd ocenia zdolności wychowawcze rodziców, wzajemny stosunek rodzi‑
ców do siebie i do dziecka, możliwość osobistego wykonywania pieczy 
nad dzieckiem  Przy czym dobro dziecka jest wartością nadrzędną  Sąd 
stawia je ponad interesem rodziców  Dziecko ma prawo do wychowania 
przez oboje rodziców  Dlatego nawet jeżeli rodzice nie mogą się porozu‑
mieć w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kon‑
taktów z dzieckiem, sąd może pozostawić obojgu rodzicom pełną władzę 
rodzicielską  Wówczas rozstrzyga o sposobie wspólnego jej wykonywania 
i o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem247 

2) Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez zarządzenia opiekuńcze 
sądu. Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską z powodu jej niewłaściwe‑
go wykonywania  Zarządzenie opiekuńcze nie jest karą dla rodziców  Za‑
rządzenia takie są wydawane w celu ochrony dziecka  Sąd opiekuńczy może 
w szczególności:
1  zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, 

w szczególności:
– do pracy z asystentem rodziny,

245 To samo, jeżeli dziecko zostało umieszczone w zakładzie opiekuńczo ‑leczniczym, w zakładzie 
pielęgnacyjno ‑opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej 

246 Art  111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
247 Tamże, art  58 § 1a i 107 § 2 
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– realizowania innych form pracy z rodziną,
– skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, czyli świetlicy,
– skierować rodziców do placówki albo specjalisty, zajmujących się te‑

rapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną sto‑
sowną pomoc,

2  określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez 
zezwolenia sądu albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim 
podlega opiekun,

3  poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kurato‑
ra sądowego,

4  skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przy‑
gotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową 
pieczę nad dziećmi,

5  zarządzić umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej albo w zakła‑
dzie opiekuńczo ‑leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno ‑opiekuńczym 
lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej248 

Katalog zarządzeń wymienionych w art  109 kodeksu rodzinnego i opiekuń‑
czego jest otwarty  To znaczy, że sąd może wydać inne zarządzenie – takie, którego 
w danych okolicznościach wymaga sytuacja dziecka 

pomoc dla rodziny w kryzysie

Skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wycho‑
wywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich wymaga współ‑
pracy wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami 

Procedura „Niebieskiej Karty”. Podejmowanie interwencji wobec rodziny do‑
tkniętej	przemocą	odbywa	się	w	oparciu	o	procedurę	„Niebieskie	Karty”.	Wszczę‑
cie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie  Obowią‑
zek wszczynania procedury ma pięć służb:

– przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (pracownik 
socjalny),

– przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
– policja,
– przedstawiciel oświaty (nauczyciel, pedagog szkolny),
– przedstawiciel ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka) 249 

248 Tamże, art  109 
249 Art  9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, t j  z dnia 

24 sierpnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  1390), [dalej: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie] 
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Obdukcja, czyli badanie lekarskie polegające na oględzinach ciała i jego obra‑
żeń, powstałych w wyniku np  pobicia  Jeżeli obrażenia powstały w związku z uży‑
ciem przemocy w rodzinie, lekarz przeprowadza badanie i wypisuje odpowiednie 
zaświadczenie bezpłatnie250 

Pomocy w sytuacjach kryzysu w rodzinie można szukać w następujących 
instytucjach:

• Ośrodek interwencji kryzysowej oferuje pomoc psychologiczną, prawną, 
socjalną, rzeczową i schronienie w sytuacjach kryzysowych 

• Ośrodek wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem – pomoc 
prawna i psychologiczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 

• Ośrodek pomocy społecznej  Gdy ośrodek pomocy społecznej otrzyma 
informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo ‑wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej ro‑
dzinie wywiad środowiskowy  Po przeanalizowaniu sytuacji rodziny, może 
zostać przydzielony jej asystent rodziny251 

• Asystent rodziny to osoba, której zadaniem jest wspieranie rodziny i pomoc 
w przezwyciężeniu trudności, zwłaszcza trudności w opiece i wychowaniu 
dzieci  Do zadań asystenta rodziny należy m in : udzielanie pomocy rodzi‑
nom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym – w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy 
rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wy‑
chowawczych z dziećmi, podejmowanie działań interwencyjnych i zarad‑
czych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie 
indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci252 

• Placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice, kluby i ogniska wychowawcze 
oraz praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę  W tych miejscach 
dziecko ma zapewnioną opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację 
czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań 

• Specjalistyczne placówki wsparcia dziennego organizują zajęcia socjo‑
terapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logope‑
dyczne; realizują indywidualny program korekcyjny, program psychoko‑
rekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, 
psychologiczną i socjoterapię 

  Pobyt dziecka w obu rodzajach placówek wsparcia dziennego jest nie‑
odpłatny i dobrowolny  Do udziału w zajęciach dziecko może również zo‑
stać skierowane przez sąd253 

250 Tamże, art  3 
251 Art  11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
252 Tamże, art  15 
253 Tamże, art  18 i n 
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• Powiatowe centrum pomocy rodzinie realizuje zadania powiatu z zakresu 
pomocy rodzinie  Można tam uzyskać bezpłatne poradnictwo prawne, ro‑
dzinne, psychologiczne 

• Poradnia psychologiczno -pedagogiczna diagnozuje dzieci i młodzież 
w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz udziela pomocy psychologiczno ‑pedagogicznej dzieciom i młodzieży 
oraz rodzicom  Pomoc psychologiczna może być świadczone m in  przez 
prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie pomocy 
rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwo‑
jowych i edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych 
i wychowawczych254 

• Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – do 1 stycznia 2016 r  w każdym 
powiecie działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

254 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r  w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno ‑pedagogicznych, w tym publicznych po‑
radni specjalistycznych (Dz U  z 2013 r , poz  199) 
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Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 

z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  583 z późniejszymi zmianami);
§ Ustawa z dnia 9 września 2011 r  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

tekst jednolity z dnia 20 lutego 2015 r  (Dz U  z 2015 r ; poz  332 z późniejszymi 
zmianami);

§ Ustawa z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała‑
niu alkoholizmowi, tekst jednolity z 4 sierpnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  1286);

§ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tekst jedno‑
lity z dnia 24 sierpnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  1390);

§ Ustawa z dnia 26 października 1982 r  o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
tekst jednolity z dnia 20 lutego 2014 r  (Dz U  z 2014 r , poz  382 z późniejszymi 
zmianami);

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 
2011 r  w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebra‑
nia dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka 
w związku z przemocą w rodzinie;

§ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r  w sprawie wzo‑
ru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych 
z użyciem przemocy w rodzinie (Dz U  2010 Nr 201, poz  1334) 

Strony internetowe:
•	 brpd.gov.pl	–	serwis	Biura	Rzecznika	Praw	Dziecka
•	 fdn.pl	–	Fundacja	„Dzieci	Niczyje”
•	 pokrzywdzeni.gov.pl	–	informacje	o	prawach	osób	pokrzywdzonych	przestępstwem	

oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofia‑
rom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej

•	 darmowapomocprawna.ms.gov.pl	–	strona	o	nieodpłatnej	pomocy	prawnej.	Możli‑
wość wyszukania lokalizacji najbliższego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Telefony zaufania, infolinie:
•	 800	121212	–	Dziecięcy	Telefon	Zaufania	Rzecznika	Praw	Dziecka,	poniedziałek– 

–piątek, w godzinach od 8:15 do 20:00
•	 116	111	–	telefon	zaufania	dla	dzieci	i	młodzieży	Fundacji	„Dzieci	Niczyje”
•	 801	120	002	–	Ogólnopolskie	Pogotowie	dla	Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie	„Niebieska	

Linia”
•	 116	000	–	telefon	Fundacji	„Itaka”	dla	rodziców	i	opiekunów,	którym	zaginęło	dzie‑

cko, dla dzieci i nastolatków, którzy uciekli lub planują ucieczkę z domu



13. Gdy ZABrAkNIe rOdZICóW…

W tym rozdziale piszemy o możliwościach zapewnienia opieki i wychowania 
dzieciom, których oboje rodzice nie sprawują nad nimi pieczy  Powody takich 
sytuacji mogą być rozmaite, np :

• nikomu nie przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem, ponieważ 
rodzice:
– nie żyją,
– są pozbawieni władzy rodzicielskiej,
– są małoletni,
– są ubezwłasnowolnieni;

• rodzice są nieobecni – najczęściej zdarza się to, kiedy rodzice:
– wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych,
– odbywają karę pozbawienia wolności (tzn  przebywają w więzieniu),
– wymagają długotrwałego leczenia w szpitalu;

• rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku opieki, np  z powodu:
– uzależnienia,
– choroby psychicznej 

Jeżeli jeden z rodziców nie żyje bądź też władza rodzicielska jemu nie przy‑
sługuje, władza ta należy w całości do drugiego z rodziców  Jeżeli żadnemu z ro‑
dziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, sąd 
ustanawia dla dziecka opiekę255  Wykonywanie władzy rodzicielskiej ma charakter 
osobisty, dlatego nie może być ona wykonywana przez pełnomocnika  Rodzice 
migrujący na stałe za granicę nie mogą sami zobowiązać innych osób do opieki 
nad swoimi dziećmi 

Opiekun prawny256

Opiekun prawny to osoba reprezentująca dziecko w sytuacji, gdy rodzicom nie 
przysługuje władza rodzicielska lub gdy rodzice nie żyją  W miarę jak jest to moż‑
liwe, opiekę nad rodzeństwem powierza się jednemu opiekunowi  Opiekunem 
jest osoba wyznaczona przez sąd  Opiekę nad dzieckiem ustanawia sąd rejonowy, 

255 Art  94 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
256 Tamże, art  145–174 
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odpowiedni do miejsca pobytu małoletniego, niezwłocznie, kiedy tylko dowie się 
o takiej potrzebie 

Kto może zostać opiekunem? Wskazane jest, aby dla dobra dziecka opieku‑
nem była w miarę możliwości osoba bliska, a najlepiej spokrewniona z nim  Opie‑
kunem może być jedna osoba, a jeśli opieka ma być wspólna, osoby podejmujące 
się jej muszą być małżeństwem 

Opiekunem prawnym nie może zostać:
– osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została 

pozbawiona praw publicznych,
– osoba, która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za prze‑

stępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne 
przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popeł‑
nione na szkodę małoletniego, lub we współdziałaniu z nim;

– osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej 
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, 
lub wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywa‑
nia w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się 
z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu 
bez zgody sądu;

– osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywią‑
że się należycie z obowiązków opiekuna 

Jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, to opiekunem prawnym powi‑
nien zostać rodzic zastępczy 

Obowiązki opiekuna prawnego. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i mająt‑
kiem pozostającego pod opieką  Podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego, 
to znaczy, że powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich 
ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego  O de‑
cyzjach w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletnie‑
go, opiekun powinien informować jego rodziców, którzy uczestniczą w sprawowa‑
niu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu  Opiekun obowiązany 
jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro 
pozostającego pod opieką i interes społeczny 

Do kiedy trwa opieka prawna? Opieka ustaje w momencie uzyskania 
przez dziecko pełnoletniości lub w momencie przywrócenia praw rodziciel‑
skich rodzicom dziecka  W wyjątkowych okolicznościach sąd może zwolnić 
z opieki wcześniej, niż zaistnieją powyższe sytuacje  Wtedy ustala się kolejne‑
go opiekuna 
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piecza zastępcza

Piecza zastępcza ma na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w przypad‑
kach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców257  Umiesz‑
czenie dzieci w pieczy zastępczej jest czasowe – dzieci powinny wrócić do swoich 
rodzin, gdy tylko będzie to możliwe  Jeżeli powrót do rodziny nie będzie możliwy, 
dziecko powinno zostać skierowane do adopcji 

Piecza zastępcza może być sprawowana w różnych formach. Dwie podstawo‑
we to rodzinna piecza zastępcza i instytucjonalna piecza zastępcza258  Do instytu‑
cjonalnej pieczy zastępczej dzieci trafiają, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia 
ich w rodzinnej pieczy zastępczej259 

Kiedy dziecko trafia do pieczy zastępczej? Dziecko może zostać umieszczone 
w odpowiedniej placówce lub rodzinie zastępczej:

– na podstawie orzeczenia sądu,
– w przypadku gdy zostało doprowadzone przez policję lub straż graniczną,
– na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w razie bezpośredniego za‑

grożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie,
– w przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dzie‑

cka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej260 
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu 

wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, chyba że dobro dziecka wymaga by 
uczynić to niezwłocznie261 

Rodzinna piecza zastępcza:
• Spokrewniona rodzina zastępcza może być tworzona przez dziadków, pra‑

dziadków lub rodzeństwo dziecka 
• Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa – może być utworzona przez 

osoby spokrewnione z dzieckiem w dalszym stopniu (niebędące dziad‑
kami, pradziadkami ani rodzeństwem dziecka) lub w ogóle niespokrew‑ 
nione 

• Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 
przyjmuje dziecko do czasu unormowania jego sytuacji  Pobyt dziecka 
może trwać do 4 miesięcy  Jeżeli toczy się postępowanie sądowe o powrót 
dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy 

257 Art  2 ust  2 oraz art  32 ust  1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
258 Tamże, art  34 i 39 
259 Art  1127 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
260 Art  35 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
261 Art  1123 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
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zastępczej, pobyt można przedłużyć do zakończenia postępowania (maksy‑
malnie do 8 miesięcy)262 

• Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna przeznaczona jest w szcze‑
gólności dla dzieci niepełnosprawnych, małoletnich matek z dziećmi oraz 
dzieci skierowanych przez sąd w postępowaniu w sprawach nieletnich263 

Rodzinna piecza zastępcza może być sprawowana również w formie rodzin-
nego domu dziecka 

Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom 
dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim  
Nie każdy może zostać rodzicem zastępczym  Osoby chcące być rodzicami za‑
stępczymi m in 264:

– muszą posiadać odpowiednie predyspozycje do opieki nad dziećmi,
– nie mogą być karane,
– nigdy nie były pozbawione ani ograniczone w wykonywaniu władzy rodzi‑

cielskiej nad swoimi dziećmi,
– odbyły szkolenia dla rodziców zastępczych 

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym, w pierwszej kolejności zgłoś się do powiato‑
wego centrum pomocy rodzinie, które najczęściej jest organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej264 

265

Instytucjonalna piecza zastępcza może być zorganizowana w różnych, wska‑
zanych poniżej formach  Odpowiednią placówkę dobiera się, biorąc pod uwagę 
wiek dziecka i jego indywidualne potrzeby 

• Placówka opiekuńczo -wychowawcza typu socjalizacyjnego dla dzieci ma‑
jących trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie 

• Placówka opiekuńczo -wychowawcza typu interwencyjnego sprawuje do‑
raźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej  Pobyt 
w takiej placówce nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące, chyba że w są‑
dzie toczy się postępowanie o powrót dziecka do rodziny lub o adopcję  
Wówczas pobyt może być przedłużony do 6 miesięcy 266 

• Placówka opiekuńczo -wychowawcza typu specjalistyczno -terapeutycz-
nego przyjmuje dzieci o indywidualnych potrzebach – niepełnosprawne, 

262 Art  58 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
263 Tamże, art  59 
264 Tamże, art  42 
265 W Zielonej Górze organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
266 Art  103 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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wymagające stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycz‑
nej terapii lub wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych267 

• Placówka opiekuńczo -wychowawcza typu rodzinnego wychowuje dzie‑
ci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia 
wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu268 

• Regionalna placówka opiekuńczo -terapeutyczna przeznaczona jest dla 
dzieci wymagających specjalistycznej opieki lub rehabilitacji, które nie 
mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce 
opiekuńczo ‑wychowawczej269 

• Interwencyjny ośrodek preadopcyjny – umieszcza się w nim małe dzieci 
(do 1 roku życia), które oczekują na przysposobienie  Do ośrodka trafiają 
dzieci wymagające specjalistycznej opieki, które nie mogą zostać umiesz‑
czone w rodzinnej pieczy zastępczej270 

Odpłatność. Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej odpłatność ponoszą rodzi‑
ce, także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska 
została zawieszona lub ograniczona271 

Na jak długo? Dziecko pozostaje w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia wa‑
runków umożliwiających jego powrót do rodziny  W czasie pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej regularnie sprawdzana jest sytuacja rodzinna dziecka  Opinie o tym, czy 
dziecko nadal powinno pozostawać w pieczy zastępczej, czy może już wrócić do 
swojej rodziny, są regularnie przekazywane do sądu opiekuńczego  Jeżeli powrót do 
rodziny nie jest możliwy, to dziecko powinno zostać zakwalifikowane do adopcji272 

Dziecko może pozostać w pieczy zastępczej do osiągnięcia pełnoletniości  Do 
25 roku życia może przebywać w pieczy zastępczej osoba, która uczy się w szkole, 
na uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego  Uczące się osoby 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą przebywać 
w rodzinie zastępczej również po ukończeniu 25 lat273 

Adopcja (przysposobienie)

Na czym polega przysposobienie? Przysposobienie, czyli adopcja dziecka, 
następuje przed sądem  Kiedy zostaje orzeczone, przysposabiany (dziecko) 

267 Tamże, art  105 
268 Tamże, art  102 
269 Tamże, art  109 
270 Tamże, art  111 
271 Tamże, art  193 
272 Tamże, art  128 i n 
273 Tamże, art  37 
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i przysposabiający (rodzice) stają się rodziną  Rodzice adopcyjni mają wobec 
przysposobionych dzieci takie same prawa i obowiązki, jakby byli rodzicami 
biologicznymi 

Rodzaje przysposobienia:
• Przysposobienie całkowite jest możliwe, gdy rodzice dziecka wyrażą przez 

sądem zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wska‑
zania osoby przysposabiającego  Zgoda taka nazywana jest blankietową  
Przysposobienie orzeczone na podstawie zgody blankietowej jest przyspo‑
sobieniem całkowitym i nierozwiązywalnym274  Rodzice biologiczni tracą 
władzę rodzicielską i prawo do kontaktów z dzieckiem  Zgoda może zostać 
odwołana tylko do czasu wszczęcia sprawy o przysposobienie275  Po orze‑
czeniu przysposobienia dla dziecka sporządza się nowy akt urodzenia276  
Dotychczasowy akt urodzenia nie podlega ujawnieniu277 

Jeżeli rodzice biologiczni wskażą przed sądem osobę przysposabiającego, 
to sąd może orzec przysposobienie pełne lub niepełne  Osobą wskazaną jako 
przysposabiający może być wyłącznie krewny rodziców dziecka, oczywiście za 
zgodą tego krewnego  Osobą wskazaną może być również małżonek jednego 
z rodziców  Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabia‑
jący mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd  Rozwiązanie 
stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miało‑
by ucierpieć dobro małoletniego dziecka278  To, czy sąd orzeknie przysposo‑
bienie pełne czy niepełne, zależy od woli z jednej strony przysposabiającego, 
a z drugiej strony rodziców biologicznych, których zgoda jest potrzebna do 
przysposobienia 

• Przysposobienie pełne. Przez przysposobienie powstaje między przysposa‑
biającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dzieć‑
mi  Przysposobiony nie tylko staje się dzieckiem przysposabiającego, lecz 
także członkiem jego rodziny  Zerwaniu ulegają więzy przysposobionego 
z jego rodziną naturalną  Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wy‑
nikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa 
i obowiązki tych krewnych względem niego279  Do aktu urodzenia przyspo‑
sobionego wpisuje się wzmiankę dodatkową o przysposobieniu, a poza tym 
akt ten pozostaje niezmieniony280 

274 Art  1251 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
275 Tamże, art  1191 
276 Art  71 prawa o aktach stanu cywilnego 
277 Tamże, art  72 ust  1 
278 Art  125 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
279 Tamże, art  121 
280 Art  72 prawa o aktach stanu cywilnego 
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• Przysposobienie niepełne zrywa więzi dziecka z jego rodzicami natural‑
nymi, ale nie z dalszymi krewnymi ani rodzeństwem  W wyniku przyspo‑
sobienie niepełnego nie ustają prawa i obowiązki przysposobionego wy‑
nikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa 
i obowiązki tych krewnych względem niego  Dziecko przysposobione nie 
zostaje też całkowicie wcielone do nowej rodziny – więzi prawne zostają za‑
wiązane tylko między rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem  Rodzice biolo‑
giczni mogą zachować prawo do kontaktów z dzieckiem  Przysposobienie 
niepełne może zostać przekształcone w pełne 

Procedura adopcji. Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygoto‑
wanie kandydatów do przysposobienia dziecka odbywa się wyłącznie w ośrodku 
adopcyjnym281  Ośrodek adopcyjny dobiera zgłoszonym do przysposobienia dzie‑
ciom odpowiednie rodziny, uwzględniając przy tym potrzeby dziecka, oraz szkoli 
przyszłych rodziców 

W województwie lubuskim są trzy ośrodki adopcyjne:

1) Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wielkopolskim,
 ul  Łokietka 22
 66 ‑400 Gorzów Wielkopolski
 tel  95 739 03 14

2) Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze
 al  Niepodległości 36
 65 ‑042 Zielona Góra
 tel  68 323 18 89

3)	 Ośrodek	Adopcyjny	„ŻAR”
	 prowadzony	przez	Lubuski	Ruch	na	Rzecz	Kobiet	i	Rodziny	„Żar”
 ul  Wrocławska 5
 68 ‑200 Żary
 tel  68 452 72 85 lub 699 973 408

281 Art  154 ust  1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Akty prawne:
§ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

tekst jednolity z dnia 20 lutego 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  332 z późniejszymi 
zmianami);

§ Ustawa z dnia z 25 lutego 1964 r  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jednolity 
z dnia 8 kwietnia 2015 r  (Dz U  z 2015 r , poz  583 z późniejszymi zmianami);

§ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r  w spra‑
wie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz U  Nr 272, poz  1610) 
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